Zoznam aktualizácií a história ich zmien pre distribúciu jadra LCS 4163 (patch E41.64)
s hlavnou menou EUR od 1.1.2009:
Dátum poslednej aktualizácie: 26.1.2012
Princíp zverejňovania aktualizácií:
Táto dokumentácia bude aktualizovaná spolu s aktualizáciu distribúcií na našej webovej stránke:
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=22. Jej obsahom bude stručný
popis vykonaných zmien, úprav, opráv a pod. Pri každej takejto zmene knižníc klienta bude v prípade
potreby umiestnená poznámka o nutnosti aplikovať aj príslušný skript nad databázou, pokiaľ si to
úprava vyžaduje. Aktualizácia distribúcie s hlavnou menou EUR bude dostupná aj ako rozdielový
balíček, ktorý bude obsahovať zmeny od jej poslednej verzie.
Príklad:
Noris_EUR1.4_PB_4164.zip (toto je balíček plnej distribúcie s hlavnou menou EUR)
NE41.64_1.6_hot_02-03-2009.zip (toto je rozdielový balíček distribúcie s hlavnou menou EUR,
generovaný alebo aktualizovaný 02.03.2009)
V súvislosti s častým aktualizovaním EUR distribúcie, budú najnovšie zmeny dostupné ako rozdielový
balíček. V prípade že dôjde k novej zmene v distribúcií, bude sa generovať nový rozdielový balíček,
ktorý však už úpravy z predošlej distribúcie obsahovať nebude. Takto sa bude predchádzať tomu,
aby aj rozdielová distribúcia narastala do desiatok MB a aby bola prehľadná. Pri tejto zmene dôjde
zároveň k povýšeniu aj plnej distribúcie.
(príklad: Noris_EUR1.4_PB_4164.zip sa zmení na Noris_EUR1.5_PB_4164.zip )
Poznámka: Plná distribúcia s hlavnou menou EUR bude vždy aktualizovaná o rovnaké úpravy ako
jej menšia rozdielová verzia priebežne (teda súčasne s rozdielovou). Pri akejkoľvek pochybnosti
siahnite vždy po plnej distribúcií pokiaľ nemáte istotu, že Ste všetky predošlé zmeny už nasadili.
Na našej webovej stránke ako aj v tejto dokumentácií budete vždy informovaní o termíne poslednej
aktualizácie, príp. aj o verzií poslednej distribúcie:
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=21
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=22
11.2.2011 Oddelenie distribúcie – z dôvodu veľkosti distribučného balíka sme oddelili distribúciu
ver.2.0.2 do samostatného súboru Noris_EUR2.0.2_PB_4164.zip. Tento balík sa v budúcnosti nebude
viac aktualizovať o nové zmeny, bude však aj naďalej prístupný pre samostatné sťahovanie.
Zavádzame novú aktualizovanú verziu 2.0.3 (Noris_EUR2.0.3_PB_4164.zip), ktorá sa bude
aktualizovať spolu s jej rozdielovou verziou NE41.64_2.0.3.hot_datumaktualizacie.zip priebežne.

Noris\
ekon21.pbd - 23.12.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.3-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232
4164_client_cleaner.cmd – 7.11.2011 nástroj pre vyčistenie nepotrebných knižníc z klienta IS Noris.
Súbor po nakopírovaní do koreňa adresára klienta Norisu spustite a následne potvrďte vymazanie
nájdených knižníc. Po odstránení sa sám zmaže aj cmd súbor. Poznámka: súbor funguje len na
lokálnom disku alebo sieťovom písmene , nie cez UNC cestu (\\menoservera\Noris\).
oopp21.pbd – 6.9.2011 doplnené nové funkcie /mazanie karty, storno vyradenia, mimoriadna
uzávierka, zladenie životnosti, zladenie skupiny a zaradenia, generovanie inventúry, odsúhlasenie
inventúry.
nedokon.pbd - 19.7.2011 Úprava vo výpočte „Zmena stavu nedokončenej výroby“ – ukončenie,
storno. Pri znížení stavu nedokončenej výroby, či už z dôvodu zúčtovania produkcie, alebo z dôvodu
ukončenia nedokončenej výroby na plodine, bola zmena stavu účtovaná mínusovým znamienkom na
strane „Má dať“ účtu 121 a strane „Dal“ účtu 611. Zníženie stavu nedokončenej výroby už bude
účtované plusom na strane „Má dať“ účtu 611 a strane „Dal“ účtu 121. Oprava chyby pri ukončení
nedokončenej výroby na plodinách, ktoré mali počiatočný stav ale nemali obraty v bežnom roku.
Úprava je určená len pre inštalácie IS Noris s modulom „Nedokončená výroba“.
ekon21.pbd - 26.1.2012 oprava – v niektorých ojedinelých prípadoch sa objavila chyba vo formulári
tabuľky „ Výkaz DPH“ na riadku č.7.
z dôvodu chybnej štruktúry
robná oprava funkčnosti – zmena dátového typu
ekon21.pbd - 10.6.2011 F211911

ekonsk_21.pbd, ekon21.pbd, jadro21sru.pbd – 1.6.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodické
usmernenie – úprava štatistických výkazov Súvaha a Výsledovka.
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232vyk
dan_dokl21.pbd - 7.3.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 2-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232
ekon21.pbd – 7.3.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 2-2011 o vykazovaní a evidencií
DPH (viď url odkaz vyššie)
ekon21.pbd – 10.2.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 2-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH (viď url odkaz vyššie)
Noris\Patch\

adph21.pbd - 23.12.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.3-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232
aanested21.pbd – 12.12.2011 aktualizovaná knižnica vnorených reportov (šablón), ktoré sú
previazané so zákazníckymi šablónami v adresári „Reports“.
_legis64_eu_21.pbd – 10.6.2011 Úprava funkčnosti predzaúčtovania faktúr došlých.
_legis64_eu_21.pbd, adph21.pbd – 1.6.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodické usmernenie –
úprava štatistických výkazov Súvaha a Výsledovka.
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232vyk
_legis64_eu_21.pbd, _legis64_sk_hot.pbd – 20.4.2011 úprava funkčnosti ručného párovania záloh,
vystavenia platobných príkazov a funkčnosti IOM.

_legis64_eu_21.pbd – 7.3.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 2-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH (viď url odkaz vyššie)
aanested21.pbd – 21.12.2010 Aktualizácia vložených reportov
nested21sk.pbd – 4.6.2010 Aktualizácia vložených reportov
Noris\Reports\
oopprep.pbl – 5.12.2011 aktualizácia zostáv súvisiacich s inventarizáciou drobného majetku v triede
„OOPP_karta“ a „OOPP_inventútra“. Týka sa zostáv č. 211760, 211761, 211763, 211781 – pre triedu
„OOPP_Invetúra“ a č. 210180, 211535 pre triedu „OOPP_karta“. Do zostáv bolo doplnené logo firmy,
atribút doplnkovej identifikácie, bol upravený dizajn, grupovanie,... Logo sa v zostave zobrazuje a je
umiestnené v koreni adresára klienta IS NORIS s názvom „LOGO.BMP“.
sklegrep.pbl – 21.9.2011 oprava šablóny č. 210397 „Detail súhrnného výkazu“ - zmena triedenia
šablóny podľa IČ DPH, IČ DPH doplnené do súčtu za nadobúdateľa.
oopprep.pbl – 6.9.2011 doplnené šablony pre inventarizáciu, súpis zaradeného a vyradeného
majetku

UVPOD1-11-print.pdf, UVPOD2-09b-print.pdf, dph21rep.pbl, UVPOD1-09-print.pdf, UVPOD2-09print.pdf – 1.6.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodické usmernenie – úprava štatistických výkazov
Súvaha a Výsledovka.
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232vyk

dph21rep.pbl – 7.3.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 2-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH (viď url odkaz vyššie)
DPH-11-potvrdenie-print.pdf, DPH-11-print.pdf, dph21rep.pbl, ekon21rep.pbl – 10.2.2011 K tejto
distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 1-2011 o vykazovaní a evidencií DPH (viď url odkaz vyššie)
kerkorep.pbl,
intelrep.pbl,
prisp21r.pbl,
emgrep.pbl,
prisp21r_nested.pbl,
emgnested21.pbl,
sklad21r.pbl,

vino21_r.pbl,
gasrep21.pbl,

pbgfar21.pbl,
rozp21re.pbl,

pructrep.pbl - 23.12.2011 aktualizácia zákazníckych šablón podľa ich požiadaviek, pri aktualizácií
postupujte podľa nasledujúcej poznámky.
Poznámka: aj naďalej platí všeobecné pravidlo (zásada) pri aktualizácií reportov. Aktualizujte svojho
klienta len tými knižnicami šablón, ktoré u Vás v klientovi v adresári Reports existujú a sú zo
staršieho dátumu ako z aktualizačného balíka. Nie je totiž dôvod, aby Vám klient zbytočne narastal
o desiatky MB, pokiaľ sa vyskytujú v klientovi šablóny ktoré nikdy nevyužijete. Naopak do „Reports“
by sa mali dostať aj také súbory (ktoré doposiaľ v klientovi IS Noris neboli), ale ich funkcionalita
v popise zmien je vo Vašej inštalácií žiaduca alebo potrebná.
Noris\Skript\
..\OOPP-KHM\
02_install_upgrade_po_EURo_ku_2011_08_31.sql – 6.9.2011 1. aktualizácia dátového modelu :
rozšírenie pre triedy č. 21020-konfigurácia OOPP_karty, č. 21028-oopp_uzávierky, č.21989oopp_karta, č. 21249-zdroj_oopp/khm. 2. úprava dialógových okien pre zber parametrov u vybratých
funkcií. 3. doplnenie formulárov o nové atrib úty a vzťahy pre jednotlivé triedy. 4. zavedenie nových
funkcií /mazanie karty, storno vyradenia, mimoriadna uzávierka, zladenie životnosti, zladenie skupiny
a zaradenia, generovanie inventúry, odsúhlasenie inventúry,.../. 5. inštalácia nových šablón
Popis modulu_OOPP_KHM.pdf, Užívateľská_príručka_OOPP_KHM.pdf – dokumentácia k úpravám
..\Statisticke_vykazy\
F211911_okeč_sk_nace.sql – 10.6.2011 F211911

suvaha_vysledovka.sql – 1.6.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodické usmernenie – úprava
štatistických výkazov Súvaha a Výsledovka.
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232vyk
..\DPH\
alter_nsp_template_svykazdetail_dph21_21092011.sql – 21.9.2011 oprava šablóny č. 210397
„Detail súhrnného výkazu“ - zmena triedenia šablóny podľa IČ DPH, IČ DPH doplnené do súčtu za
nadobúdateľa.
nsp_21_fdf_svdph_10_c_20110418.sql - zvýšenie rozsahu zobrazenia atribútu IČ_DPH pre
organizáciu vlastnú do podkladových súborov Súhrnného výkazu DPH v XML a PDF tvare. Doterajšie
riešenie nezobrazovalo posledné dva znaky z IČ_DPH.
nsp_napocti_dan_sk_20110322.sql - úprava funkcie „Napočítanie DPH podľa sk leg.“ - stored
procedure lcs.nsp_napocti_dan_sk pre prípady výpočtu základu DPH pre rôzne kódy DPH v jednom
účtovnom doklade.
..\DPH\Metodika3\
dph_metodika3-2011.sql - 23.12.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č.3-2011
o vykazovaní a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232
..\DPH\Metodika2\

DPH_metodika2-2011.sql - K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 1-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232
..\DPH\Metodika1\
DPH_metodika1-2011.sql - K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn č. 1-2011 o vykazovaní
a evidencií DPH (viď url odkaz vyššie)
Offline import
..\Statisticke_vykazy\
Import_OKEC_SKNACE.TXT – 1.6.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodické usmernenie – úprava
štatistických výkazov Súvaha a Výsledovka.
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232vyk
..\Suvaha_vysledovka_2011
súvaha 2011.TXT, Výsledovka 2011.TXT –definícia výkazov súvahy a výsledovky platnú pre obdobie
2011
..\DPH Metodika3\
03_Import_D474.TXT, 04_Import_Dx14.TXT - 23.12.2011 K tejto distribúcií sa viaže metodický pokyn
č.3-2011 o vykazovaní a evidencií DPH
http://www.noris.sk/podpora/ekonomika/ekonomika.php?menu=232

