
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.45.02 k 1.7.2015  

Finance
• Nově připraven import faktur  z XML souboru od firmy E.ON.

Maloobchod
• Pro Jednotu Nová Paka je zajištěno, aby se generovaly cenovky a soubor pro pokladny i tehdy, 

když dojde jen ke změně na přepočtech množství nebo ZMJ.

Mzdy
• Sestavy-M ěsíc-Pojistné –  návrat sestavy Přehled o výši pojistného na zdravotní pojišt ění  

do původního správného formátu před verzí 4.45.00. 
• Příloha k žádosti o … - v souboru NEMPRI.XML vyhozen zdvojený řádek „Pobírá důchod“.

Verze CIS 4.45.00 k 24.6.2015  

Základní číselníky
• Číselník  partnerů  –  upravena  sestava  Seznam  problémů  vzhledem  k registru  plátců  DPH  –

vypisuje případné nespolehlivé plátce a nesouhlas mezi označením partnera jako plátce DPH a
informací staženou z webové služby (samozřejmě jen za předpokladu, že se informace z webové
služby stahují – kontrola vč. data stažení v poslední sestavě ve výběru).

Finance
• Obecný  doklad  –  Import  platebních  karet  ČSOB  typu  UNICARD  –  možnost  odlišného

zaúčtování  pro  hotovostní  výb ěr  na  p ředplacenou  kartu ,  je  rozšířena  o  možnost  importu
sumárních transakcí za den. Aktualizovaný popis úlohy zašleme na vyžádání. 

• Nově připraven import faktur  z XML souboru od firmy E.ON.
• Úprava import faktur z O2-Telefonica . Ze strany dodavatele byl do souboru „řádky faktury“

doplněn nový sloupec „Platební transakce“.  Úprava se týká jak souborů *.csv, tak i *.xls.
• Importní soubor faktur (FIN do FIN ) je nově  rozšířen v části řádky pro faktury vystavené o

možnost zadat číslo účetního předpisu na 3 místa od sl.188.  
• Úprava výběru období do sestavy č. 9 v Platebním kalendáři.

Přímé dodávky
• Nový import z Data Molla .  Pro správnou činnost nastavte ZUN =  174 kódování z 0.  Převodní

můstek prodejen není potřeba.
• Nový import z GECO Tabák . Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200 kódování z 0. Je nutný

převodní můstek prodejen a nastavení importu cen po slevě.
• Nový import z Vento Bohemia . Pro správnou činnost nastavte ZUN = 174 kódování z 0. Je nutný

převodní můstek prodejen.

Členská evidence
• Na záložce Opisy 2 byla doplněna sestava CE_66HL „Opis věrnostních karet s adresou“. Tato

sestava je tříděna číslem člena, ale třídění i filtrování může být uživatelsky změněno.



• Na záložce Opisy 2 byla doplněna sestava CE_04OU „Seznam členů  podle členských výborů
a středisek“. Je vypisován seznam včetně rodného čísla a data narození a zobrazení čísla člena
je až na 7 cifer.

Maloobchod
• Byl upraven import DL z VO Soběslav  pro SD Kamenici . Pokud se jedná o dobropis a v souboru

je vyplněno původní číslo DL, pokusí se program dohledat datum dodání původního DL. Pokud 
jej najde, použije jej jako dat.dodání dobropisu, pokud jej nenajde a je vyplněn alespoň datum 
vystavení, doplní datum vystavení dobropisu. Pro Dod.listy používá i nadále datum dodání, a 
pouze v případě, že toto není vyplněno, tak použije dat.vystavení (pokud je v souboru vyplněno). 
Pro správnou funkčnost je nutné změnit ZUN DL = 11 a opravit masku souboru z 
dox_vo*_831.txt  na dox_vo*_83?.txt .

• Pro COOP Velké Meziříčí je upraven import Dod.listů tak, že v případě, že má zboží vázaný obal,
tak se doplní jeho název i do názvu na cenovky. Název obalu se hledá v tabulce čárových kódů 
pro daného dodavatele a PLU. Je tedy vhodné v případě, kdy od jednoho dodavatele je plu na 
více registrech, sjednotit jejich názvy. Do názvu obalů doporučuje i doplnit informaci o ceně.

• V menu Importy\Prvotní navedení zákazník ů je import upraven pro Novou Paku, kde je možné 
použít jako zdroj dat excelovský soubor. Pro správnou činnost nastavte v souboru IMPORT.INI 
v sekci ZDROJ doplňte proměnnou 26i_zak_exc , která ukazuje na adresář, ze kterého se bude 
soubor importovat.

• V menu Importy\Importy POS\Import číselníku variant  je možné naimportovat číselník variant 
pro programu POS. Tento číselník lze pak využít v přeceněních k ponížení stavů o zboží ve 
variantě. Import je možné spustit dávkově. V takovém případě vytvořte CMD soubor do kterého 
zadejte následující hodnoty :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_var

• V prohlížeči pohybů v listu položek přibyl příznak, jestli zboží bylo prodané jako varianta.
• V menu Sklad\Číselník variant  je možné zobrazit varianty zboží, které jsou platné na 

prodejnách.
• V parametrech modulu MIS  přibyl údaj Odečítat varianty ze stav ů v přec.od , který určuje, od 

jakého datumu se mohou ponižovat stavy v přeceněních o zboží ve variantě. Pro správnou 
funkčnost je nutné mít nakonfigurovány i programy POS. Jeho spušt ění však vždy konzultujte 
s autory projektu .

Mzdy
• Sestavy-M ěsíc-Čisté –  přibyla nová sestava Přehled čistých mezd po m ěsících.  
• Příloha k žádosti o … (nem. dávky,…) – při vyplňování 2. strany tiskopisu zajištěno v bodě g, 

aby označení křížkem se neztrácelo.
• Sestavy- Do data-Potvrzení o zdanitelných příjmech – v bodě 16 zpřesněn výčet měsíců pro 

slevy na děti podle údaje Daňové pořadí místo Pořadí dítěte u zaměstnance.
• Oprava výpo čtu Přesčasu ze základu pro Orlický konzum .

Evidence majetku
• Opravena chyba při založení nové integrační skupiny.

MTZ 01
• Oprava všech program ů v modulu tak, aby uměl zpracovávat více než 4 místné dodavatele a 

odb ěratele.  


