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Metodicky pokyn – prechod na nové účtovné obdobie
V poslednom januárovom týždni bude distribuovaná všetkým zákazníkom verzia
programu basic.sk 2.04.01, ktorá rieši koniec roka 2007 ako aj rok 2008.
Pri prechode na rok 2008 použite inštalačné CD s verziou 2.03.07 a následne použite update
2.03.11, ktorý je zverejnený na www.sofcom.sk v časti „Update programu“. Užívatelia, ktorí majú
k dispozícii CD s verziou vyššou ako 2.03.07, môžu použiť na inštaláciu toto CD a následne použiť
update 2.03.11.
1. Vykonajte inštaláciu do roku 2008. Vyberte adresár, kam bude program nainštalovaný napr.
C:\basic.sk. Vyberte účtovné obdobie 2008. V takomto prípade bude program nainštalovaný do
adresára C:\basic.sk\basic08.
2. Po nainštalovaní odštartujte program basic.sk pomocou ikony, ktorá sa zobrazí na pracovnej
ploche (Basic 2008). Pri prvom odštartovaní sa bude program javiť ako demonštračná verzia.
Zadajte účtovné obdobie 2008.
3. Cez menu „Služby – Konfigurácia programu - Parametre programu – Globálne parametre“ v poli
„Adresár importu počiatočných stavov“, skontrolujte správnosť cesty na basic.sk pre rok 2007
v časti (napr. C:\BASIC.SK\BASIC07).
4. Odštartujte funkcie v časti „Služby – Import údajov – Import počiatočných stavov“. Postupne
naimportujte číselník účtovných jednotiek, ostatné spoločné súbory a súbory účtovnej jednotky.
Jednotlivé položky budú automaticky postupne sprístupňované.
5. Po importe číselníkov účtovných jednotiek, ostatných spoločných súborov a súborov účtovnej
jednotky ukončite program basic.sk.
6. Odštartuje program basic.sk. Pokiaľ import počiatočných stavov prebehol správne, program sa
nebude javiť ako demonštračná verzia. V opačnom prípade zopakujte kroky 2-6.
7. Odštartujte službu „Tlače – Definovanie tlačových zostáv – Nastavenie všetkých zostáv“.
Parametre nastavte podľa obrázka uvedeného nižšie. Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo
„Zápis“.

Prajeme Vám príjemnú prácu s programom basic.sk a veľa úspechov v novom roku.
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