                                     #/--------------------------------------------------------------\
|             Spojovací soubory - změny ve verzích             |
|                                                              |
|                  (c) Skála Soft  1991-2003                   |
|                                                              |
|                  autor RNDr. Vladimír Skála                  |
\--------------------------------------------------------------/

    Popisy změn  verzí je třeba  sledovat od poslední  používané
verze a  provést všechny potřebné akce  ze všech neinstalovaných
verzí až k poslední verzi.  Pokud jste dosud používali verzi, na
níž tento text již nenavazuje, kontaktujte dodavatele programu.

            /------------------------------------\
            | VERZE 2.29 - distribuce 19.06.2003 |
            \------------------------------------/

     Úprava mechanismu slučování dat,  kde za velmi specifických
podmínek mohlo dojít k chybě.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.28 - distribuce 15.07.2001 |
            \------------------------------------/

     Bylo  upraveno nastavení  tiskáren v  konfiguraci programu.
Nyní již není číslo portu předem definováno od 1 do 4 a není tak
k tiskárně pevně stanoveno, na kterém portu bude tisknout. Každá
tiskárna má nyní nastavitelné číslo portu, přes který tiskne. To
umožňuje využívat  tiskárny připojené k  počítači přes přepínače
na 1  fyzický port nebo  tiskárny připojené v  síti přes logický
port.  Uživatel  tak  má  možnost  definovat  nastavení pro více
tiskáren na jednom portu, pokud používá přepínač, a tisknout tak
různé  sestavy   na  různých  tiskárnách.   Zároveň  má  možnost
definovat nastavení  pro tiskárny připojené v  síti. K dispozici
je nastavení pro čtyři tiskárny. Dosavadní nastavení se převezme
a není třeba  při reinstalaci nové  verze provádět žádné  úpravy
konfigurace,  pokud  nechceme   využít  nových  možností  tisku.
Výjimkou je pojmenování tiskárny.  Pokud tiskárna nemá nastaveno
žádné  jméno,   není  při  tisku  dostupná,   pokud  se  nejedná
o tiskárnu  uvedenou v  konfiguraci jako  základní tiskárna (viz
níže).  Údaj o  číslu portu  je nyní  tedy uveden  v konfiguraci
každé tiskárny a má číslo 903, 913, 923 a 933.
     Při  výběru  tiskárny  pro  tisk  se  zobrazují  v  seznamu
tiskáren  nyní kromě  jména tiskárny  i základní  údaje o  jejím
nastavení.  V konfiguraci  byl  také  nahrazen údaj  o základním
čísle portu  číslem základní tiskárny (údaj  č.805 v konfiguraci
základních  údajů o  technickém vybavení).  Na tiskárně  uložené
v konfiguraci  pod tímto  číslem  se  tiskne, pokud  je potlačen
výběr tiskárny  před tiskem (nepovinný přepínač  662) nebo pokud
ani jedna z tiskáren nemá  zadáno jméno tiskárny. Pokud je výběr
tiskárny aktivní,  pak se tato  tiskárna nabízí jako  předvolená
v seznamu  tiskáren při  prvním spuštění  tisku. Pokud  je číslo
základní tiskárny nastaveno chybně, pak není tisk dostupný.
     Řetězce pro  nastavení řídicích znaků  tiskárny v souborech
řídicích  znaků mohou  nyní mít  délku až  85 znaků.  Pokud jsou
řetězce  zadávány  v  hexadecimálním  nebo  dekadickém módu, pak
mohou  obsahovat až  85  údajů  oddělených čárkami  do maximální

délky řetězce 255 znaků.

     Mezi soubory řídicích kódů tiskáren byl nově zařazen soubor
HP_PCL6.EDP pro laserové tiskárny s jazykem PCL6.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.27 - distribuce 30.04.2001 |
            \------------------------------------/

     Byl upraven import spojovacího  souboru financí (z adresáře
\FIN\DATAmmrr) tak, aby pracoval s desetimístným číslem faktury.

     Doplněny  úpravy  společných  programových  prostředků jako
u evidence majetku verze 5.32.  Na běžnou funčnost nemají úpravy
vliv.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.26 - distribuce 01.10.2000 |
            \------------------------------------/

     Doplněna  možnost  práce  se   souborem  financí  ve  tvaru
ZEIS-SPOJ a s tržbovým souborem  financí ve tvaru ZEIS-SPOJ. Byl
doplněn  číselník  spojovacích   souborů  o  definici  uvedených
souborů,  takže  je  nyní  možno  přenášet  tyto  soubory pomocí
programu  spojovací soubory.  Především je  ale možno  vypisovat
údaje   z   nových   spojovacích   souborů   jak  podrobně,  tak
i v sumářích a v generátoru sestav.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.25 - distribuce 17.07.2000 |
            \------------------------------------/

     Od  této  verze  se  při  startu  programu  jako první akce
programu po načtení konfigurace  a zadání hesla objeví nastavení
období. Je tím usnadněna obsluha programu, neboť změna období je
nejčastějším prvním  krokem obsluhy při  použití programu. Pokud
období nechceme měnit, stačí stlačit klávesu <Esc>.

     Doplněny možnosti  nastavení, ovládání pomocí  myši, tvorby
sestav, tisku atd. podle poslední verze evidence majetku 5.20.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.24 - distribuce 16.06.2000 |
            \------------------------------------/

     Doplněno  ovládání   pomocí  myši  tak,   jak  je  doplněno
v evidenci majetku ve verzi 5.19.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.23 - distribuce 30.04.2000 |
            \------------------------------------/

     Drobné  úpravy   programu  převzaté  z   evidence  majetku.

Opravena chyba testu vložené diskety, která se objevila ve verzi
předcházející.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.22 - nedistribuováno       |
            \------------------------------------/

     Provedena  speciální úprava  programu pro  chybný spojovací
soubor modulu ZVÍŘATA (do verze  3.41 včetně), kde se objevovaly
zcela  chybné  nákladové  údaje  (závod,  středisko, výkon). Při
stornu  takového  spojovacího   souboru  program  nebyl  schopen
spojovací  soubor  zpracovat.  Nákladové  údaje  jsou  v takovém
případě  vynulovány  a  storno  soubor  je  vytvořen. Verze byla
dodána pouze na vyžádání.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.21 - distribuce 28.03.2000 |
            \------------------------------------/

     Bylo rozšířeno nastavení pro definování záznamů, z nichž je
možné  při  importu  z  financí  vytvářet  tržbový soubor. Vedle
rozsahu druhů pohybů, který je k dispozici v doplňkových údajích
od minulé verze pod číslem 701,  je nyní možno nastavit i rozsah
řídicích  účtů a  souvztažných účtů,  kterými ovlivňujeme, které
záznamy pro vytvoření souboru  tržeb použijeme. Použití údajů má
smysl,  pouze pokud  není tvorba  tržbového souboru  při importu
z financí potlačena povinným přepínačem 503.
    V  doplňkových  údajích  je  k  dispozici  údaj 702 s názvem
řídicí  účty  pro  import  tržeb,  standardně  nastavený na účty
třídy 1. Dále je  v doplňkových údajích je k  dispozici údaj 703
s názvem souvztažné účty pro  import tržeb, standardně nastavený
na účty třídy  5 a 6. Při vytváření souboru  tržeb jsou do tržeb
zahrnuty  pouze  záznamy,  které  splňují  všechny  tři podmínky
současně.  Obsluha   programu  musí  nastavit   intervaly  podle
vlastních potřeb (podle účtování nastaveném v zásobách financí).

    Při  editaci konfiguračních  údajů (přepínače  ap.) je  nyní
možno  použít klávesu  šedé plus  (na numerické  klávesnici). Po
jejím  stlačení  se  do  editované  položky  opíše obsah položky
předcházející a provede se přesun na položku další.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.20 - distribuce 22.11.1999 |
            \------------------------------------/

     Doplněn  import  podnikové  spořitelny.  V konfiguraci jsou
nové  údaje -  adresář  pro  import podnikové  spořitelny, jméno
vstupního  a  jméno  výstupního  souboru  pro  import  podnikové
spořitelny.  Jméno  vstupního  souboru  je  pouze  na  4  znaky,
zbývající   znaky  se   doplní  automaticky   ve  formátu   mmrr
(dvoučíslí měsíce a roku).  Oproti jiným importům umožňuje zadat
na čtvrtou pozici jména vstupního  souboru otazník a načítat tak
ze stejného místa (např. z jedné diskety) více souborů pro totéž
období  (více  souborů  ze  satelitů).  Podrobnější  údaje  jsou
uvedeny v nápovědě programu.


     Doplněn  přepínač  tvorby  tržbového  souboru  při  importu
financí. Přepínač  má číslo 503 a  patří mezi povinné přepínače.
Aktivuje tvorbu tržbového souboru z dat importovaných z programu
finance.  Je-li přepínač  ve stavu  VYPNUTO, pak  se při importu
z financí  tržbový soubor  nevytváří a  vzniká pouze  standardní
spojovací soubor formátu ZEIS.  Je-li přepínač ve stavu ZAPNUTO,
pak se při importu z financí tržbový soubor vytváří a vzniká jak
standardní  spojovací soubor  formátu ZEIS,  tak tržbový  soubor
formátu tržby zásob ZEIS. Jméno tržbového souboru je odvozeno ze
jména  souboru výstupního  souboru  pro  import financí  tak, že
druhý  znak  ve  jméně  souboru  je  nahrazen  písmenem T. Pokud
v tomto  místě T  již je,   nahrazuje se  písmenem X.  V případě
použití  standardního   jména  výstupního  souboru   pro  import
z financí SKF00000 bude tržbový soubor mít jméno STF00000.
     Rozsah   druhů  pohybů   importovaných  do   souboru  tržeb
nastavujeme  v  doplňkových  údajích  pod  číslem  701.  Údaj je
zadáván  ve   formátu  seznamu  s   možností  požití  intervalu.
Standardní  hodnotou   je  50..59,  tj.   všechny  druhy  pohybu
a obsluha  si  musí  nastavení  upravit  podle vlastních potřeb.
Příkladem naplnění je rozsah  50..53,58,70..75. Použití údaje má
smysl,  pouze pokud  není tvorba  tržbového souboru  při importu
z financí potlačena výše uvedeným přepínačem.

     Importy  vytvářejí  nyní  protokol  jako  výstupní  sestavu
k tisku  přehledu  importovaných   dat.  Pokud  chceme  protokol
vytisknout, je to třeba provést  ihned při jeho zobrazení, neboť
je po ukončení prohlížení protokol smazán.

     Generátor  sestav  je  doplněn  o  typy  písma obdobně jako
v evidenci majetku 5.10 a  výše, stejně jako možnosti prohlížeče
textových souborů.
     Řídicí  soubory  tiskáren  je  nyní  možno  do  konfigurace
jednotlivých  tiskáren  zadat  pomocí  klávesy  <F3>.  Po  jejím
stlačení se vyvolá seznam  nalezených řídicích souborů tiskáren,
z něhož  jeden   vybereme  a  klávesou   <Enter>  jméno  souboru
přeneseme do konfiguračního řádku.
     Kódování češtiny  pro monitor i  tiskárny je nyní  možno do
konfigurace  zadat pomocí  klávesy  <F3>.  Po jejím  stlačení se
vyvolá  seznam   možností  kódování,  z   něhož  jedno  vybereme
a klávesou   <Enter>   vybraný   typ   kódování   přeneseme   do
konfiguračního řádku.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.11 - distribuce 18.10.1999 |
            \------------------------------------/

     Upraveno  testování  funkčnosti  programu,  neboť  k období
11/99 hlásil ukončení platnosti verze.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.10 - distribuce 15.06.1999 |
            \------------------------------------/

     Byla upravena  možnost konfigurace tiskáren  pomocí souborů
řídicích  kódů obdobně  programu evidence  majetku.

     Je  dostupná editace  číselníku souborů,  pokud je  program
spuštěn s  parametrem /E. Při  úpravách je ale  třeba postupovat
opatrně,  se  znalostí  definice  jmen  spojovacích souborů. Při
chybné úpravě jmen souborů může dojít ke kolizi programu.
     Je  doplněn  nepovinný  přepínač  608,  kterým lze nastavit
odstránkování na konci vytvářené sestavy.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.06 - distribuce 03.09.1998 |
            \------------------------------------/

     Byla  doplněna  možnost  konfigurovat  jednotlivé  tiskárny
obdobně programu evidence majetku. Tiskárny nastavujeme ve volbě
Nastavení -  Technické vybavení. Je  možno nastavit řídicí  kódy
tiskáren, jméno  tiskárny a typ  kódování češtiny tiskárny.  Při
reinstalaci je kódování pro  všechny tiskárny nastaveno tak, jak
bylo dosud nastaveno v  nepovinných číselných údajích pod číslem
803. Společné kódování češtiny tiskáren uvedené právě pod číslem
803 je  od této verze zrušeno.  Podrobné informace o nastavování
informací  pro  tiskárny  je  k  dispozici  v  dokumentaci  a ve
vestavěné nápovědě.

     Byly doplněny nepovinné přepínače umožňující řídit možnosti
nastavení  tisku  před  tiskem  sestav  z  prohlížeče  textových
souborů.  Jedné se  o přepínače  č. 605  přepínač řízení hustoty
tisku, č.  606 přepínač řízení  kvality tisku a  č. 607 přepínač
řízení  čísla  portu  tiskárny.  Podrobné  informace  o  významu
přepínačů  jsou  k  dispozici   v  dokumentaci  a  ve  vestavěné
nápovědě.

     Je  doplněna  možnost  nastavování  barev  obdobně programu
evidence  majetku.  Ve  volbě  Nastavení  -  Technické  vybavení
- Základní nastavení  je nově možno zadat  číslo aktivní barevné
sady,  s níž  program pracuje.  Nastavení barev  aktivní sady je
možno změnit ve volbě Nastavení - Technické vybavení - Nastavení
barev. Podrobné  informace o nastavování barev  jsou k dispozici
v dokumentaci a ve vestavěné nápovědě.

     Odstraněna  závada z  Borland Pascalu,  která se  projevila
pouze u počítačů s procesorem  PentiumPro II s frekvencí 200 MHz
a výše. Programy vytvořené pod Borland Pascalem při inicializaci
ukončí svoji činnost  s chybou 200. Od této  verze je tato chyba
v programu odstraněna.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.05 - distribuce 13.07.1998 |
            \------------------------------------/

     Byl  doplněn nepovinný  přepínač 604  - klávesnice  QWERTY.
Pomocí  tohoto přepínače  nastavujeme, zda  se česká  klávesnice
aktivuje jako QWERTY nebo QWERTZ.  Podmínkou je, aby byl program
spuštěn s diakritikou na monitoru, neboť pouze tak je aktivována
česká klávesnice.  Stav české klávesnice  je zobrazován v  dolní
řádce  monitoru nápisem  QWERTY  nebo  QWERTZ. Pokud  není česká
klávesnice aktivní, pak není zobrazen žádný z uvedených textů.
     Přepnutí  QWERTY a  QWERTZ klávesnice  je možno  provést za

běhu programu  buď změnou nastavení přepínače  604 nebo rychleji
stlačením  klávesy  <Ctrl_F2>.  Klávesa  je  však dostupná pouze
pokud  je  česká  klávesnice  aktivní.  Zde  připomínáme, že pro
rychlé zapínání  a vypínání české  klávesnice je určena  klávesa
<Ctrl_F1>.
     Předpokladem pro správné použití  českých kláves v programu
je podmínka,  že buď je  aktivována česká klávesnice  v programu
nebo  je aktivována  česká klávesnice  externím programem (přímo
v operačním  systému  nebo  speciálním  rezidentním  programem).
V žádném případě  není vhodné mít  spuštěno více ovladačů  české
klávesnice současně.



            /------------------------------------\
            | VERZE 2.04 - nedistribuováno       |
            \------------------------------------/

      Byl  upraven import  spojovacího souboru  zásob z financí,
který  nyní  importuje  správně  veškeré  spojovací  soubory  ze
starých  verzí  financí  i  z  nových  verzí  financí,  kde byla
struktura spojovacího souboru upravena.

      Do  konfiguračních  údajů  tiskáren  byl  nově zařazen typ
kódování češtiny,  takže nyní je možno  každou tiskárnu nastavit
na  vlastní typ  kódování. Možnými  hodnotami jsou  ASCII, KAMEN
a LATIN2. Při reinstalaci na  novou verzi se automaticky nastaví
kódování ASCII podle aktuální  hodnoty v přepínači 803. Přepínač
803 pro všeobecné kódování tiskáren se tímto ruší.
      Konfigurace  kódování  češtiny   pro  monitor  a  tiskárnu
přechází  na nový  způsob nastavení.  Možnými hodnotami kódování
jsou ASCII,  KAMEN a LATIN2.  Při reinstalaci na  novou verzi se
automaticky  nastaví  kódování  podle  dosud  nastavené  číselné
hodnoty.
      Při   editaci  údajů   o  kódování   češtiny  pro  monitor
i tiskárnu stačí  zadat první písmeno vybraného  kódování a celý
popis kódování  je programem automaticky doplněn.  Je možno také
zadat  číselný  kód  kódování   tak  jako  ve  starších  verzích
programu, neboť  program je automaticky převede  na nový textový
popis kódování.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.03 - nedistribuováno       |
            \------------------------------------/

      Byl  doplněn  test  disketových  mechanik,  který  potlačí
v akcích programu výběr mechaniky  B:, pokud tato mechanika není
v počítači nainstalována.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.02 - distribuce 27.10.1997 |
            \------------------------------------/

    Doplněn  přepínač 501,  který umožňuje  používat při přenosu
spojovacích  souborů  pakovací  metodu  ZIP.  Podrobnější  popis
použití přepínače je v integrované nápovědě a v dokumentaci.


    Drobné úpravy  - zobrazování souborů v  prohlížení při práci
s disketou  (Správa  dat)  a  automatická  indexace pro soubory,
které  indexy vyžadují  a při  načítání z  diskety index nemají,
kontrola  existence  adresáře  v  okamžiku  skutečného  přístupu
k doplňkovému adresáři.

    Odstraněn problém  související s FAT32 u  disků v nové verzi
Windows95.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.01 - distribuce 14.07.1997 |
            \------------------------------------/

    Doplněn  výpis  licenčních  údajů  uživatele  a  kontrolního
čísla programu.


            /------------------------------------\
            | VERZE 2.00 - nedistribuováno       |
            \------------------------------------/

    Doplněny  opravy na  kalkulačce, změny  v prohlížeči souborů
atd. jako  na poslední distribuční verzi  evidence majetku 4.07.
Jsou proto i rozšířeny položky datumů  a období o dva znaky, aby
bylo možno pořizovat a zobrazovat i století.
    Jsou proto  rozšířeny datumové položky v  sestavách, a proto
je nutné nahradit při reinstalaci původní knihovny distribučních
sestav  novými  knihovnami   (soubory  *.ZGP).  V  uživatelských
sestavách  je  třeba  datumové  položky  rozšířit  o  dva  znaky
v definici  výstupních  údajů,  jinak   se  místo  datumů  budou
vypisovat hvězdičky.

    Doplněna   volba  storno   dat,  která   umožňuje  stornovat
standardní  a  tržbové  spojovací  soubory  modulů systému ZEIS.
Program tak nahrazuje používání programu PACKSPOJ.

    Doplněn import dat z modulu majetkové podíly. Import dat byl
v programu oddělen  do skupinové nabídky  pod volbou Zpracování.
Pokud používáte  import dat do  formátu účetnictví ZEIS,  pak je
třeba  v účetnictví  ve volbě  "Nastavení -  Číselníky -  Účetní
- Definice souborů"  doplnit řádek pro  odpovídající import dat.
Pro  majetkové podíly  při  dodržení  standardů ZEIS  a programu
spojovací soubory je to např. řádek:

          PK?????0.Crm 102 SP 4 MAJETKOVÉ PODÍLY

V deníku  účetnictví se  ovšem  při  tomto zadání  budou doklady
z majetkových  podílů  vypisovat  ve  skupině  za  místo  vzniku
evidence  majetku. Nastavení  místa vzniku  lze ovlivnit číslicí
před názvem modulu MAJETKOVÉ PODÍLY.

    Doplněno automatické vytvoření  indexového souboru, pokud ho
spojovací  soubor  modulu  ZEIS   nemá.  Program  nyní  zpracuje
i spojovací  soubory  takových  modulů,  které  indexové soubory
vůbec nevytvářejí.



            /------------------------------------\
            | VERZE 1.61 - distribuce 18.09.1996 |
            \------------------------------------/

    Doplněny  opravy na  kalkulačce, změny  v prohlížeči souborů
atd. jako  na poslední distribuční verzi  evidence majetku 3.51.
Použitelnost programu s kontrolním číslem prodloužena do 12/99.

            /------------------------------------\
            | VERZE 1.60 - distribuce 31.03.1996 |
            \------------------------------------/

     Doplněna volba  Zpracování - Slučování  dat, kde aktivujeme
pro označené spojovací soubory sloučení dat za stejné kalkulační
klíče.  Při zachování  vypovídací schopnosti  účetnictví se  tak
minimalizuje velikost zpracovávaných dat v účetnictví i velikost
samotných souborů  účetnictví. U větších  spojovacích souborů je
efekt z této akce značný.

     Doplněn stmívač  - spořič obrazovky. Interval  doby, po níž
se při  nečinnosti programu stmívač  aktivuje je ve  speciálních
údajích pod číslem 806. Doba  je uvedena v minutách. Stmívač lze
aktivovat  i  myší  přesunem  kurzoru  do  pravého  horního rohu
obrazovky.

     V  kalkulačce  je  aktivní  klávesa  <BackSpace>, kterou je
možno použít pro výmaz již zadaného údaje.

     Doplněna  dokumentace  a  text  nápovědy  přístupný za běhu
programu.

            /------------------------------------\
            | VERZE 1.56 - distribuce 30.05.1995 |
            \------------------------------------/

     Upravena  práce  s  adresářem  importu  z  financí,  kde se
v případě  importu  z  diskety  nedoplňuje  adresář  obdobím. To
umožňuje  importovat  soubor,  který  vznikne  ve financích jako
export spojovacího souboru na disketu.
     Upozorňuji  přitom zároveň,  že spojovací  soubor z financí
obsahuje všechna  data, která jsou  nastavena pro zpracování  do
účetnictví financí ve volbě Nastavení - Konfigurace - Programové
vybavení - Účetnictví - Parametry  zpracování - Výběr dokladů do
zpracování. Zde tedy nastavíme  zpracování pouze zásob, jinak se
nám  dostanou  ostatní  doklady  z  financí  do  účetnictví ZEIS
dvakrát  (jednou  importem  dokladů  v  účetnictví ZEIS, podruhé
importem přes program SPOJ).


            /------------------------------------\
            | VERZE 1.55 - distribuce 16.05.1995 |
            \------------------------------------/

     Přidán import dat ze  spojovacího souboru programu Finance,
což  umožňuje   zpracovat  účetnictvím  ZEIS   zaúčtování  zásob
provozovaných modulem Finance.  Podmínkou je spuštění zpracování
účetnictví  programem  Finance  při  zapnutém zpracování dokladů

zásob. Při této akci  vznikne soubor obsahující zaúčtování zásob
z financí,  který  importem  převedeme  do  formátu  spojovacího
souboru  účetnictví  ZEIS.
     Další podmínkou  úspěšnosti akce je  nastavení všech údajů,
které s importem souvisejí. Jedná  se o adresář, odkud je import
prováděn, tedy  adresář, v němž data  zaúčtování zásob vznikají.
Vzhledem  k tomu,  že adresář  se vytváří  programem finance pro
každé  období nový,  zapisujeme do  konfiguračních dat  programu
SPOJ  pouze  část  jména  adresáře  (období  v  názvu neuvádíme,
program  si ho  doplňuje sám  podle aktuálního  období). Uvedeme
tedy například C:\ZEIS\FI\DATA,  přestože skutečné adresáře mají
název  C:\ZEIS\FI\DATA0195  ap.  Název  adresáře  je  uveden pod
číslem 103  ve volbě Nastavení  - Konfigurace -  Adresáře. Pokud
skutečný adresář  za dané období neexistuje  a jméno adresáře je
nastaveno, program  ohlásí varovnou zprávu  a akci Zpracování  -
Import z financí zablokuje. To  je známkou toho, že ve financích
nebylo  ještě   spuštěno  zpracování  účetnictví   a  soubor  se
zaúčtováním zásob ještě nevznikl.
     Další podmínkou je uvedení jména vstupního souboru z modulu
finance,  kde  platí  stejná  poznámka  jako  pro  výše  uvedený
adresář. Ze jména uvádíme pouze první 4 znaky (standardně SPOJ),
neboť  ostatní  znaky  si  program  doplňuje  automaticky  podle
aktuálního období. Údaj  je uveden pod číslem 402  v Nastavení -
Konfigurace - Soubory.
      Poslední  podmínkou je  uvedení jména  výstupního souboru,
které musí zachovat konvenci spojovacích souborů ZEIS. Dopručuji
uvést  SKF000000.  Údaj  je  uveden  pod  číslem 403 v Nastavení
- Konfigurace  - Soubory.  Je  přitom  vhodné, aby  jméno nebylo
shodné se jménem výstupu importu  z formátu DBF, aby při použití
obou akcí nedošlo k přepisu souborů.



            /------------------------------------\
            | VERZE 1.54 - distribuce 24.04.1995 |
            \------------------------------------/

     Upraven  import  dat  z  formátu  DBF  tak,  aby  korigoval
případné nedostatky vstupního DBF formátu.



            /------------------------------------\
            | VERZE 1.53 - distribuce 01.04.1995 |
            \------------------------------------/

     Doplněn import dat z formátu  DBF do standardu ZEIS. Import
umožňuje načíst do jednoho výstupního souboru více vstupních DBF
souborů.  K tomu  doplněno nastavení  adresáře vstupních souborů
pro import,  jména importovaného DBF souboru  a jména výstupního
souboru pro  import. Popis je doplněn  v nápovědě i dokumentaci.
Po  instalaci  nebo  reinstalaci  je  nutno  nastavit nové údaje
v konfiguraci programu (Cesty a Soubory).


            /------------------------------------\
            | VERZE 1.52 - distribuce 20.01.1995 |
            \------------------------------------/


     Zrušen přepínač 541 pro práci se zpracovanými soubory. Nyní
se   zobrazují  všechny   soubory,  nezpracované   i  zpracované
programem  účetnictví.  Soubory   zpracované  jsou  označeny  za
popiskou znakem *.

            /------------------------------------\
            | VERZE 1.51 - distribuce 19.12.1994 |
            \------------------------------------/

     Doplněna akce  Správa dat -  Výmaz diskety. Popis  užití je
v dokumentaci a nápovědě programu.


            /------------------------------------\
            | VERZE 1.50 - distribuce 01.10.1994 |
            \------------------------------------/

     Verze programu je proti původní verzi rozšířena, proto bylo
podstatně  změněno  číslo  verze  a  mění  se  i podmínky šíření
programu. Podrobně  viz nápověda v programu  po stlačení klávesy
<F1>, heslo Kontrolní číslo.

     Je doplněn povinný přepínač 502, kterým se aktivuje možnost
kopie spojovacích  souborů do jiného  (tzv.doplňkového) adresáře
na fyzickém  či logickém pevném disku.  Tím je umožněno používat
program  i pro  přenos spojovacích  souborů na  sítích. Na tento
přepínač  váže nastavení  cesty  101,  kde je  doplňkový adresář
specifikován. Pokud  neexistuje (např. není v  síti daný logický
pevný disk  aktivován), je hlášena chyba  a kopie do doplňkového
adresáře  není  přístupná.  Při  přenosu  souborů do doplňkového
adresáře  je přenos  realizován  kopírováním  souborů, a  to jak
datové, tak indexové části (pokud existuje).

     Je  doplněn   nepovinný  přepínač  602,   kterým  je  možno
aktivovat   tzv.  široký   výpis  souborů   v  seznamech.  Je-li
přepínač  zapnutý,  pak  výpis  obsahuje  vedle  popisky a jména
souboru i velikost, datum a čas vzniku datové části souboru.

     Je integrován generátor sestav. Generátorem jsou definovány
základní  sestavy, další  může uživatel  definovat v uživatelské
knihovně sestav, která se při prvním spuštění generátoru založí.
Definice  sestav  jsou  pro  všechny  soubory  uloženy  v  jedné
knihovně,  takže je  třeba při  spouštění sestavy  z uživatelské
knihovny  dát  pozor,  zda  definice  odpovídá použitému souboru
(tržbová  sestava  zvířat  musí  být  spuštěna  na souboru tržeb
zvířat). Pokud  dojde k záměně,  může výpis obsahovat  nesmyslné
údaje. Tento způsob je zvolen  proto, aby se nezvyšoval nadměrně
počet souborů v adresáři.

     Byla  doplněna  akce  Zpracování  -  Seznam  souborů, která
umožňuje  zobrazit seznam  spojovacích souborů  na pevném  disku
nebo  na  disketě.  Je  určena  především  pro  možnost kontroly
přítomnosti všech spojovacích  souborů před spuštěním zpracování
účetnictví a pro hledání spojovacích souborů na disketách.


/--------------------------------------------------------------\
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|--------------------------------------------------------------|
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