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Finance
 Nově připraven import elektronické fakturace (dodávky energie dle jednotlivých prodejen do

řádků  přijaté  faktury)  od  dodavatele  Slovenské  elektrarne.  Cestu  ke  vstupnímu  souboru  je
možno nadefinovat v souboru Import.ini např. takto: 04i_fa_skele=C:\CIS\IMPORT\...

 Obecný  doklad  –  Import  platebních  karet  ČSOB  typu  UNICARD  –  doplněna  možnost
odlišného zaúčtování pro  hotovostní výběr na předplacenou kartu, zatím pouze u možnosti
importu dle jednotlivých transakcí. Aktualizovaný popis úlohy zašleme na vyžádání.

 Faktura – Oprava - upraveny nadpisy sloupců pod klapkou Sazba DPH (pokud je potřeba
použít jiné sazby než aktuálně platné).

 Platební kalendář – upraveny součty v případě připojení dobropisu.
 Upraven formát vystavené textové faktury „do sloupců“ – viz Číselníky - Textové dokumenty.
 Rozšířena výjimka pro možnost zaúčtovaní importovaných FV (Integrace – Import z OZ do

FIN).

Mzdy
 Zákonné srážky – při shodném datu doručení 2 a více pohledávek se tyto musí uspokojovat

všechny najednou, ve výši  poměrně k výši  dluhu každé z těchto pohledávek. U druhé a další
takovéto pohledávky se chybně počítal dluh po srážce. Tato závada byla odstraněna, pokud má
některý z Vašich zaměstnanců více pohledávek se shodným datem doručení, prověřte u nich výši
dluhů!!!

 Nově  přibylo v zákonných srážkách pole Další čistý příjem zabavený u OSSZ  ( na základě
požadavku COOP Hořovice ).

 Číselníky – Matrice- pokud zaměstnáváte cizince a bylo mu přiřazeno u nás rodné číslo, toto již
lze vyplnit do kolonky rodné číslo (je též na 10 znaků), i když neodpovídá kontrole na Modulo 11.
Od našich rodných čísel se také liší v tom, že ke dni je přičteno číslo 50. Na základě zadání
rodného čísla cizince program automaticky generuje pohlaví a datum narození.

 Výpočet průměrů pracovně právních (pro náhrady) – provádí se i pro zaměstnance na DPČ, u
kterých je zadáno, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu.

 Evidenční listy  – zajištěno, aby se nemoc u důchodců v době do dovršení důchodového věku
započítávala do Vyloučené doby a zároveň do sloupečku Dny, v době po dovršení důchodového
věku  se  nemoc započítává  do Vyloučené doby a do  Dnů odečtu,  ale  do sloupečku  Dny se
nezapočítává.

 Periodika-Měsíc-Česká  spořitelna  –  při  existenci  sběrného  účtu  u  ČS  se  vytváří  soubor
jednotlivých úhrad na účty u ČS. Z tohoto souboru byly vyloučeny deponované částky exekucí.

Přímé dodávky
 V importu Selská Pekárna upravena struktura importního souboru.
 Nový import z Kincl (Alimpex) pro Orlický Konzum. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200,

kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
 V menu  Údržba\Export EAN podle ORG je možné vyexportovat čárové kódy pro konkrétního

partnera a použít jej pro import v jiné databázi CIS. Export se omezuje na konkrétního partnera.
 V menu Údržba\Import EAN\Import ean podle ORG je možné naimportovat číselník čárových

kódů  z jiné  databáze  CIS.  Ve  zobrazeném  dialogu  se  zadává  ORG  a  ODJ  dodavatele,  ke
kterému si přejete EAN kódy naimportovat.

 V menu Údržba\Úpravy v EAN\Doplnění EAN z PD umožní pro konkrétního dodavatele založit
EAN kódy podle údaje EAN v číselníku zboží PD.

 V menu Údržba\Úpravy v EAN\Doplnění EAN v PD z TCK doplní do číselníku zboží údaj EAN
kód podle číselníku čárových kódů.



Maloobchod
 V importu Dod.listů z VO Jednoty Zábřeh se pro tabákové výrobky nastavuje u nové položky

UZN = 466, příznak nepočítat stavy, nepočítat přecenění a volná cena.
 Pro tabákové výrobky (uzn = 466) je potlačen tisk cenovek pro Jednotu Zábřeh.
 Byly upraveny dávky pro věrnostní systém Autocont. Nyní se exportní soubory číslují podle

dávek v rámci jednoho dne. Navíc se posílají pouze rozdílová data.
 Byla upravena dávka pro výpočet konta na kartě zákazníka. Pro Novou Paku se nepočítají

slevy. Za každých 10,-kč nákupu se přiznává 1 bod. (NP kontaktujte autory,  aby se ponížilo
bodové konto).

 Pro Jednotu Zábřeh byla upravena sestava MIS_ZAB1.
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