Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.64.00 k 5.10.2016
Finance
 Oprava importu přijatých faktur od O2 z XML souboru (změnou verze stand. SW se nepřebíraly
datumové údaje).
Prohlížení účetních položek (poslední ikonka v menu) – doplněn pohled do prvotního dokladu
s omezením dle přístupových práv.
 Oprava nabídky KDPH při účtování faktur bez předpisu, pouze s předepsanými účty DPH.
Kontrolní hlášení:
 Upraveno zobrazování názvu partnera v řádcích KH v případě importovaných faktur z jiné
databáze.
 Upravena pomocná částka faktury (KFA-celkem) v řádcích KH v případě (pouze účetního)
odpočtu záloh u faktury-vyúčtování.
 Při importu daňových dokladů z Windomů se nyní nahrazuje duplicitní číslo DD – u vlastníka 1 je
číslo DD navýšeno o 100 000 000 (duplicita vadila při dohledání ZNKH).



Členská evidence



Sestavy CE_01ZA a CE_01HBb byly rozšířeny o počet vypsaných členů a provedeny drobné
úpravy textu.
V automatickém rozesílání mailů na vybrané adresy (v menu Zpracování) byla kromě ručního
zápisu cesty k přiloženému souboru nově doplněna i možnost vložení souboru z adresáře přes
výběrové okno. Zatím je možné zaslat jen jeden soubor. Může to však být ZIP nebo jiná forma
archivu.

Mzdy


Upozornění na vyplnění kódu ZP na matrici na záložce Daně - : pokud vyplácíte odměnu
členům statutárních orgánů v družstvech (ne v a.s. a státních podnicích!!!) ,zadejte do
druhu prac. právního vztahu na pracovních poměrech členský poměr k družstvu a na
záložce Praxe do druhu činnosti buď členové kol. org. právn. osob (Q) nebo člen družstva (O).
V měsících, kdy jejich započit.příjem je nižší než 2.500,- Kč se neodvádí pojistné, a proto
nevstupují do počtu pojištěnců pro ZP. Aby toto bylo zajištěno, je třeba na matrici na záložce
Daně mít kód ZP uložen v záloze kódu ZP a ve vlastním kódu ZP pro zpracovávaný měsíc mít
vybráno „nepočítat pojistné“. Program si sám zajistí, že když bude v některém měsíci příjem 2500
Kč a vyšší, přebere si kód ZP ze zálohy a spočítá se zdravotní i soc. pojistné.



Sestavy-Čtvrtletí – doplněna sestava MZ-VP2 Podklady pro statistický výkaz P2-04 o
odprac.hodiny, vyplacené odměny a počty osob pracujících na DPP a DPČ.



Sestavy-Čtvrtletí – doplněna sestava Podklady pro výpočet prémií - na základě požadavku
COOP Velké Meziříčí.



Personalistika-Sestavy- nová sestava Přiznání osobního ohodnocení - na základě požadavku
COOP Velké Meziříčí



Sestavy-Do data - na základě požadavku SNHK byla vypracována nová sestava Odměny (po
měsících) a odprac. hodiny na DPČ (celkem).



Sestavy-Měsíc-Hrubé – kontrolní sestava zadaných hrubých doplňků MZ_HRUBE Přehled
zákl. položek mezd dle mzd. účetních, činností a úseků – informace na 2. listu papíru
doplněny o číslo a jméno zaměstnance, období a číslo stránky – pro přehlednost. Doplněn tisk 2
sloupků s volitelnými odměnami.



Při výpočtu čistých mezd za všechny zaměstnance se tvoří sestava MZ_ZMP Změna
zdr.pojištění oproti minulému měsíci – tato sestava byla rozšířena z původních dohod o
pracovní činnosti i na dohody o provedení práce.



Periodika-Měsíc-Hrubé – program pro Předplnění hrubých doplňků – provedena oprava, aby při
vyplnění dnů dovolené, kdy dojde k odečtu těchto hodin od odpracované doby, se tyto ponížené
hodiny přenášely i do hodin pro příplatky (pokud je zadána měsíční výše příplatku).

Přímé dodávky









Byl upraven import Pardubický pivovar pro Jednotu Pardubice. Nyní se cena bere z údaje
Cena_mj2.
Pro COOP Hořovice byl upraven import Apolonia. Do čísla dod.listu se skládají údaje z čísla
prodejny a data dodání.
Pro COOP Hořovice byl upraven import Polar. Nyní se importuje napřímo místo přes COOP . Pro
správnou funkčnost je nutné doplnit do číselníku partnerů pro 9455/0 a 5121/0 (pro RDS) do
údaje EAN partnera 8594021870008. Dále nastavit číslo importu i pro dodavatele 9455/0 a
5121/0 na 200.
Nový import Aventa. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Nový import DanCzech pro Benešov. Číslo importu je 192, kódové stránky = 0.
Byl upraven import Mediaprint struktura EDI pro COOP Kladno. Číslo importu zůstává 200.
Nový import Neocos struktura EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Import lze provádět
přes EDI napřímo.



Evidence majetku
 Pod seznam Majetku ve stavu přidán opis vyfiltrovaných položek včetně údajů ID1 a ID2 (Opis


technický - 2).
Byly odstraněny občasné pády aplikace při nastavení filtru v rozborové sestavě EM-080.

