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Základní číselníky

 V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje 
podle nastavení v číselníku omezení prodejů.

Přímé dodávky
 V exportu akcí do POS se přenáší příznak omezení prodeje a váženého zboží.
 V číselníku Akcí přibyl údaj  Typ akce, který umožňuje zadat konkrétní typ akce, který se pak

může  využít  v externích  objednávkových  systémech.  Zatím  má  význam  jen  pro  Konzum
v Zábřehu. V listu prohlížeče pak přibyl údaj Typ.Log. a Exp.Log, které určují typ akce a jestli již
byla akce vyexportována do externího objednávkového systému.

 V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje 
podle nastavení v číselníku omezení prodejů.

 V importu PNS pro Hlinsko je upraven výpočet ceny pro prodejnu 451.

Maloobchod
 V importech  dod.listů  z VO PORS je  doplněno  aktualizování  příznaku  váženého  zboží  podle

příznaku zasílaného v souboru z VO. Pokud tento příznak není naplněn, provádí se vyhodnocení
váženého zboží stejně, jako doposud. Dále se aktualizuje příznak omezení prodeje. Tento příznak
je využit v pokladním systému pro omezení konkrétního sortimentu při prodeji.

 V importech akcí z VO se aktualizuje příznak omezení prodeje.
 V menu Číselníky\Ostatní\Omezení prodejů je možné nastavit druhy omezení prodeje pro zboží

v pokladním systému. Nad tímto oknem je také možné tyto druhy vyexportovat pro jednotlivé
prodejny v pokladním systému.

 V exportu akcí do POS se přenáší příznak omezení prodeje a váženého zboží.
 V exportu číselníku pro pokladny se přenáší příznak omezení prodeje.
 V sumárním opisu přijatých složenek přibyl údaj uplat_sleva, který udává částku, za kterou byly

uplatněny kupóny na slevu složenek ČSOB
 V menu  Číselníky\Ostatní\typy  akcí je  možné  nastavit  zkratky  a  typy  akcí  pro  export  do

objednávkového systému Logio. Pokud byl číselník již vyexportován, jsou záznamy podbarveny
zeleně. Pokud změny nebyly na Logio odeslány, jsou podbarveny žlutě.

 Byl připraven adresář pro exporty dat do systému Logio. Pokud exporty používáte, vytvořte si
v adresáři  MIS\DOKLADY adresář  LOGIO. Na tento adresář pak na PC, které bude exportovat
soubory, přidejte cestu v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_logio. ukázka je zde:
// Export souborů pro Logio
26e_logio = d:\cis\mis\doklady\logio

 V číselníku Akcí přibyl údaj  Typ akce, který umožňuje zadat konkrétní typ akce, který se pak
může  využít  v externích  objednávkových  systémech.  Zatím  má  význam  jen  pro  Konzum
v Zábřehu. V listu prohlížeče pak přibyl údaj Typ.Log. a Exp.Log, které určují typ akce a jestli již
byla akce vyexportována do externího objednávkového systému.

 Pro Jednotu Kamenice nad Lipou bylo upraveno dohledávání původního DL pro dobropisy z VO
Soběslav.

 V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje 
podle nastavení v číselníku omezení prodejů.

 Po importu zásob z POS se provede kontrola skladové karty. Pokud neexistuje, tak se založí.
 Při výpočtu stavu zásob pro prodejny, které si vedou evidenci samostatně, je potlačena kontrola

na aktivního partnera a zboží. Jelikož prodejna se zbožím pracuje, i když jej centrála nepoužívá.



 Pro jednotu Zábřeh se před zobrazením sestavy Tržby prodejny po dnech zobrazí dotaz, jestli si
přejete omezit pouze data za Sazku. Pokud zvolíte ano, zobrazí se pouze prodeje losů, loterie a
dobití po terminálu Sazky. Zvolíte-li Ne, zobrazí se sestava neomezeně.

Finance 
 Upraveno pásmování čísel pokladních dokladů ve zjednodušeném režimu EET (modul 64). 
 Zpřísněna kontrola formální správnosti čísla VS při pořízení a opravě faktury.
 Úprava v plnění údajů účetní položky při použití klapky Vyrovnej při zaúčtování faktury.
 Oprava oříznutí jména uživatele v sestavě FIN_M06.
 Upraven převod data v importu pohybů z BOSS.

Mzdy 
 Statistika ISPV (Trexima) – výstupní věta byla rozšířena o 2 nové položky – Oborvzd a Nazpoz. –

položka  Oborvzd  se  zatím  neplní,  nebyl  ještě  vypracován  číselník  oborů  vzdělání.  Položka
Nazpoz (název pracovní pozice) se plní z názvu interní funkce, která se přebrala z názvů funkcí
vypracovaných statistikou. Pokud jsou názvy pracovních pozic odlišné, měli byste si je v číselníku
upravit.

 S platností od 1.7.2017 byly zrušeny platové tabulky č.1,2 a 5. Je platná nová tabulka platových
tarifů  ve státní  správě – z tab.č.3  přečíslovaná na tab.č.1.  Tabulka č.4.  byla  přečíslovaná na
tab.č.2 – týká se obecních úřadů, kde bude potřeba na prac.poměrech na Mzdy1 v údaji Platový
tarif změnit „4“ na „2“, aby se pak přebíral správný údaj do statistiky ISP. Všichni, kdo odesílají
statistiku ISP by měli dát pozor na správné vyplnění údaje Platový tarif  !!!  Od 1.7.2017 bude
v platnosti jen 6 platových tabulek místo původních 9! 
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