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Verze CIS 4.65.00 k 31.10.2016 

Mzdy
 Sestavy-Měsíc-Pojistné – přibyla nová kontrolní sestava  MZ_ONZ Kontrolní sestava hlášení

na OSSZ.

 Po úspěšné integraci  dat  do účetnictví  –  se nakonec otvírá  sestava   Účetní  doklad se 3
ikonkami  pro  podepsání  dokladu  do  účetnictví  (vyhotovil,  zodpovídá  a  zaúčtoval).
Předpokladem podepisování  je  nutnost  mít  u  uživatele  v základním  číselníku  Práv  uživatelů
připojen oscenovaný obrázek podpisu. K podpisu je možno vyplnit do samostatného údaje heslo
– pro větší zabezpečení podpisu. Na jednotlivé ikonky se musí kliknout a zobrazí se okénko pro
zadání  případného hesla  a  kliknutím na  tlačítko  Podpis  se doklad (sestava)  ve  spodní  části
v příslušném rámečku doplní o podpis uživatele, poté se ikonka ze sestavy ztratí.

 Číselníky-Závody  –  na  záložku  Limity/volby  přibyl  nový  údaj  Měsíční  fond  prac.dnů  včetně
svátků (pro 5 denní pracovní týden). Tento údaj se plní automaticky při měsíční uzávěrce vždy
pro nový měsíc.

 Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory – nová sestava – jen dle stat. činností

 Pro Jednotu Rakovník – zahrnování hodin inventur do výpočtu přepočteného stavu 
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