Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.62.01 k 29.8.2016
Maloobchod


Import pohybů na zákaznické kartě byl rozšířen o údaj částky člena. Tento údaj může být od
částky přiznané za nákup odlišný. Může se také použít pro vyhodnocování věrnostního systému.

Účetnictví


Změny data podpisového záznamu účetního dokladu:
Podpisový záznam ‚Vyhotovil‘ obsahuje vždy datum vyhotovení (i když je doplněn následně).
Při zápisu podpisu ‚Za zaúčtování zodpovídá‘ se současně uloží podpis ‚Vyhotovil‘ v případě, že
podepisuje pracovník, který doklad vyhotovil (oba podpisy s datem vyhotovení).
V ostatních případech se do podpisového záznamu uloží aktuální datum.

Verze CIS 4.62.00 k 25.8.2016
Finance










Novinka: Import elektronických stravenek SODEXO do obecného dokladu. Soubor je možno
stáhnou z portálu Sodexo ve formátu .csv a zpracovat v menu: Obecný - Import dokladů –
Stravenky – Elektronické stravenky SODEXO.
Pokladní doklady – Zaúčtování – Test ZL. Možnost kontroly zaúčtování dokladů v ZL (obdobně
jako u faktur, bank. výpisů a ObD).
Kopie vystavené faktury – pro FaV je na klapce „Hromadné změny“ připravena možnost vytvořit
kopii jedné nebo více vybraných faktur. Je třeba zadat zasílací list, pásmo faktur, případně
doplňkový text, datum vystavení a datum splatnosti.
Import FV přes menu Integrace-Import z OZ do FIN. Struktura souboru INT byla rozšířena o
údaje „Typ plnění DPH“ a „Předmět plnění“.
Pokladní doklady – pořízení: nové okno pro nabídku partnerů pokladny, bez neaktivních.
Oprava chybného zaúčtování FD s předpisem pro sazbu DPH 10% BNO.
Změny v názvech bank: 0600 = MONETA Money Bank, a.s., 6800 = Sberbank CZ, a.s.
Sestava FIN_RFUP3-Položková rekapitulace: Rozšířeno místo pro tisk sloupce Dodací list.
Zápočet – formální úprava dopisu.

Mzdy




Zápočtový list – do tabulky zákonných srážek je nyní možno zapsat až 15 zákonných srážek
(dříve 10).
Sestavy-Za období – Potvrzení zaměstnavatele – na sestavě byl na řádku 20 nahražen „Přísp.
zaměstnavatele na stravenky“ údajem „Zákonné srážky, výživné“ a na řádku 21 jsou nadále
„Ostatní srážky ze mzdy“, ale neobsahují již zákonné srážky.
Personalistika-Sestavy-Jubilea – opravena chyba při tvorbě sestavy

Přímé dodávky




Byl připraven nový import RVB. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Byl připraven nový import Traffic – struktura TXT. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Byly upraveny importy Coca Cola a Beta pro Kostelec nad Orlicí.

Maloobchod



Nad seznamem přijatých složenek jsou souhrnné sestavy sumární a položkové, které jsou
přizpůsobeny původním sestavám z Autocontu. Sestavy je možné omezovat obdobím.
Standardně je přednastaven aktuální měsíc.
Byla upravena promoakce pro plyšáky2. Podrobnosti s nastavením sdělí autoři projektu.

