
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.16.00 k 27.2.2018

Členská evidence 
 Byla  doplněna  další  sestava  štítků  Štítky  (3x8)  A4  ZL.  Je  zařazena  do  menu  Štítky  a  do

individuálního menu Sestavy ZL.

Mzdy 
 Zprogramování nové nemocenské dávky  - Otcovská poporodní péče. Tuto dávku je možno

čerpat od 1.2.2018, lze na ni nastoupit  nejdéle v době 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho
převzetí do péče. Podpůrčí doba otcovské je 7 po sobě jdoucích kal. dnů. V čistých doplňcích na
záložce Nem.dávky má tato nová dávka kód 41. Dny otcovské se započítávají do vyloučených
dob. Na výplatnici se zobrazuje řádek s čerpáním kal.dnů otcovské. Po založení této dávky lze
přes tlačítko tisk vyvolat sestavu Příloha k žádosti  o …, která byla též aktualizována na vzor
I/2018 – rozšíření  hlavičky  o  Otcovskou,  na  2.  straně tiskopisu rozšíření  na řádku f)  a  dole
doplněn e-mail.  Upraveno též prohlížení  a oprava NEMPRI a zároveň upravena konverze do
NEMPRI.XML pro elektronické odesílání na OSSZ.

 Do sestav ZPS – do odprac. doby započteny též odprac. hodiny pro inventuru jako je tomu na
mzdovém listě.

 Potvrzení o zdanit. příjmech – odstraněn problém s tiskem období  a podepsaného prohlášení
v některých konstelacích dat při souběžných prac.poměrech. Přes dvojklik myší na konkrétním
políčku lze měnit některé údaje na sestavě – pozor, pokud chceme měnit vytvořené potvrzení,
zadejte si do vstupní podmínky osobní číslo jediného konkrétního zaměstnance, neboť změny se
promítají do všech vytvořených formulářů. Lze měnit období v měsících od-do v hlavičce, adresu
bydliště a údaj „podepsal“. Když bychom např. chtěli změnit, že podepsal 1-9 na 1,4-9, musíme
změnu provést natřikrát – „1“ změnit na mezeru, „-„ změnit na mezeru, „9“ změnit na „1,4-9“.

 Zápočtový list – při nezadaném vzdělání na matrici se do zápočt. listu nedotahuje text „Základy
vzdělání“,  ale  zůstane  tam  prázdné  místo  a  je  samozřejmě  možné  údaj  změnit  výběrem
z nabídky.

 Pro ZKD Sušice – oprava , aby se při částečném sražení manka o tuto částku snížil dluh.

Finance 
 Upravena chybová hláška při pořízení vystaveného dobropisu pro partnera bez bankovního účtu.
 Opraveno datum dopisu u volitelných dopisů partnerům (např. potvrzení pohledávek).

Velkoobchod
 Je  připraven  import  požadavků  na  prodejnost  pro  vyhodnocování  objednávek  mezi

velkoobchodem a MIS. Podrobnosti nastavení sdělí autoři projektu. Pro správnou činnost je nutné
nastavit  na  velkoobchodní  databázi  v modulu  26  v menu  Údržba\seznam  velkoobchodů a
doplnit tam informaci o VO stejně, jako je nastavena v MIS.

El. dodací listy
 Pokud  je  nastaven  v Parametrech  El.  dodacích  listů  COOP údaj  Přenos  dávkou na  ANO,

provede se při importu DL rovnou operace Přenes do tabulek a zavření okna importu. Tato volba
by se měla nastavit pouze v tom případě, když již jsou DL od všech dodavatelů odladěny, nebo
slouží pouze pro rozklíčování DL a jejich automatické odeslání na další databáze (např. Centrála –
VO).

 Byla vytvořena dávka pro import El. dodacích listů COOP, pro ta družstva, která mohou DESADV
importovat dávkově. Pro správnou činnost si vytvořte dávku CMD, do které si napište následující
řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo prvotni_import_desadv



Maloobchod
 Při výmazu nepoužívaných registrů z pokladen se při vytváření exportu s EANy pro výmaz z 

pokladen ještě kontroluje, jestli daný EAN nepoužívá jiný registr. Pokud ano, nebude EAN 
z pokladen odstraněn, ale mazaný registr bude možné odstranit.

 Byl naprogramován import/export požadavků na prodejnost zboží pro objednávkový systém 
Velkoobchodu.

 Bylo naprogramováno vyhodnocování prodejnosti zboží pro požadavky na prodejnost pro 
objednávkový systém VO.

 V importu závěrek se nyní importují i údaje Majetkové podíly, Dotace pokladny ČV, Dotace 
pokladny SD, Cestovní výdaje.

 V exportu akcí z MIS do POS se exportují pouze prodejny, které jsou aktivní, jsou typu prodejna, 
mají nastaven příznak Zboží zakládá POS na ANO a mají povolenu komunikaci v MIS.

 Na pořizováku Požadavků na prodejnost přibylo tlačítko Nastav min. zásobu, která zobrazí 
prodejnost za období a umožní nastavit minimální zásobu pro objednávky POS.
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