
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.10.03 k 7.9.2017

Finance 
 Oprava pozicování oken aplikace.

Maloobchod
 Pro COOP Zábřeh je v menu Sestavy zpřístupněna sestava zásob vína. Před vlastním tiskem je

nutné zkontrolovat, a případně doplnit do údaje Balení kódy pro jednotlivé druhy vín. Do Stat.koef
doplnit statistický koeficient množství ( např. 0,75 pro sedmičku vína, 1 pro 1litr atd.).

 Pro COOP Zábřeh je zajištěno, aby po zadání nového zákazníka se zobrazilo okno pro zadání
čísla karty. Zde je možné přímo sejmout čárový kód karty.

 V podmínkovém okně pro sestavu prodejnosti zboží byl rozšířen údaj pro zadání registrů a UZN na
500 znaků.

Verze CIS 5.10.01 k 5.9.2017

Členská evidence 
 Bylo doplněno součtování všech číselných sloupců v sestavě CE_103ZL, Opis Členské základny.

Finance 
 Nový import pro konkrétního uživatele: Faktury - Import – Import FaV-výrobna

Přímé dodávky
 V prohlížeči akcí přibyl v seznamu položek příznak váženého zboží.
 Pro Jindřichův Hradec byl upraven import Mediaprint.

Maloobchod
 V prohlížeči akcí přibyl v seznamu položek příznak váženého zboží.

Verze CIS 5.10.00 k 29.8.2017

Mzdy
 Sestavy-matrice  –  Zaměstnanci  dle  kmen.  středisek  –  vložen  sloupek  s kódem zdravotní

pojišťovny.
 Sestavy-matrice – Opis dle kmen. středisek – nová sestava – opisuje se tu též platnost a druh

pracovně právního vztahu.
 Pro COOP VM – sestava Podkladů pro mimořádné odměny – vstupují tam jen ti zaměstnanci, co

nevystoupili, nakonec řádku přidán sloupek odměna 1/2. V personalistice přidána nová sestava
pro Přiznání stabilizačního příplatku.

Maloobchod
 Nad  prohlížečem  promoakcí  byly  upraveny  exporty  pro  promoakci  COOP  Morava  Příbory

Berndes. Současně byly i upraveny exporty do XLS pro COOP Morava.



 Nad prohlížečem přibyla sestava Porovnání stavů miniinventury, kde je možné zobrazit porovnání
stavů  před  miniinventurou  a  stavy  z miniinventury.  Stavy  před  se  počítají  ke  dni  před
miniinventurou. Cena použitá pro celkový výpočet se použijí ze souboru miniinventury.

 V menu  Sklad\Uplatni  body  čerpání a  Odepiš  nečerpané  body jsou  rutiny,  které  umožní
periodické  odmazávání  nasbíraných  bodů,  které  zákazník  v určitém období  nevyčerpal.  Tato
funkčnost  je  povolena  pouze  pro  COOP  Hořovice.  Po  odzkoušení  bude  nastavena,  jako
standardní měsíční naplánovaná úloha.

Finance 
 Banka  –  zrušena  volba  Storno  v účetním dokladu,  ošetřeno  plnění  střediska  v úč.  dokl.  dle

nastavení v Právech uživatelů FIN
 Pokladna – doplněno zobrazení aktuálního stavu všech pokladen naráz
 Založení ZL – kontrola na účtování do uzavřeného měsíce
 Import z FIN do FIN – typ plnění se doplní, i když v souboru není vyplněn
 Umožněno kopírování přijatých faktur (Hromadné změny na seznamu faktur)
 Na seznam faktur (Prohlížení/Opravy) doplněna tlačítka Zaúčtuj a Doúčtuj
 Účtovací předpisy – FD – doplněna možnost zaúčtování rozdílu mezi ZD z faktury a ZD z řádků 

faktury
 Zaúčtování FD – umožněno rozúčtování dle prodejen (např. rozpouštění slevy)
 Platební kalendář – umožněno zadání adresy příjemce / korespondenta
 Úprava importu ICP.

Účetnictví
 Úloha Kompletace – Integrace  – úlohu je možné spouštět v režimu, kdy se zpracují všechny

připravené  soubory  bez  zásahu  obsluhy.  Po  načtení  dat  úloha  provede  jejich  kontrolu  a
v případě, že nebyla zjištěna chyba, je příslušný zasílací list vybrán pro zpracování v úloze Zápis
do účetních knih (bližší informace ing. Cihlář).

 Úloha Kompletace – Integrace – jsou doplněny další formáty vstupních souborů
 Sestava  UD100 -  je  možné  nastavit  třídění  položek  podle  skupin  dodavatele  (viz  číselník

partnerů)  –  nastavení  případně zrušení  tohoto nastavení  se  provede parametrem (bližší  ing.
Cihlář) a platí pro úlohu Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob.

 Úloha Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob – Předběžný – je možné volit konkrétní prodejnu.
Úlohu je možné spustit v poloautomatickém režimu – po spuštění je možné zvolit číslo prodejny.
(bližší informace ing. Cihlář) 

 Úlohu Kompletace – Integrace 
 a úlohu Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih – Ostrý 
je možné spouštět v automatickém režimu (tj. bez zásahu obsluhy) včetně naplánování času pro
spuštění. Po takovém zpracování je k dispozici zpráva o výsledku. Zpráva se zobrazí při spuštění
modulu účetnictví (bližší informace ing. Cihlář).  
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