
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.41.00 k 5.3.2015 

Finance
 Připraveny změny kódů předmětu  plnění  pro  režim přenesení  daňové  povinnosti  podle  §92a

zákona o DPH platné od 1.4.2015.
 Upraveny podmínky pro dosazení náhradního účtovacího předpisu pro FD.

Evidence majetku
Upraveny  sestavy  pro  zlepšení  možnosti,  jak  dohledat  účtování  o  konkrétní  položce  majetku
v předcházejících obdobích:
 Sestavy – Integrační -  lze vypsat účtování nejen za libovolný měsíc, ale i celý rok, na sestavách

proto přibyl součet za rok. Následně je v sestavě možno odfiltrovat konkrétní invc nebo integrační
skupinu, takže získáte přehled účtování o konkrétních položkách.

 Periodika -  Oprava dat do účetnictví – je možno vybrat položky účtování za konkrétní měsíc
nebo celý  rok.  V seznamu je  možno vyfiltrovat  požadované  invc,  int.  skupinu,  SUAU,  apod.
Opisová sestava pak vypisuje pouze vyfiltrované údaje. 

Mzdy
 V pomocné tabulce pro elektronické odesílání přehledu na OSSZ (formulář PVPOJ15)  –

rozšířeno pole pro kontaktní e-mail ze 30 na 100 znaků.
 Do volitelné sestavy VolM_23 přidán nový sloupek o Pořadí pro slevu na dítě.
 Provedeny opravy, aby šly zpětně vytisknout Potvrzení o zdanitelných příjmech od roku 2005

(kvůli dodanění již uplatněných slev na životním pojištění)
 Pro COOP HB – úprava sestavy Výčetka platidel a sestavy Doplatků za VM krácením tržeb.

Maloobchod
 V importech  prodejek  z POS se  přenáší  i  příznak  100%  slevy  (pokud  jej  prodejna  může

používat).
 V přecenění  prodejny  přibyl  typ  SLPRE1  –  100%  slevy,  který  umožní  zobrazit  položky

prodané pomocí  100% slevy.  Tyto  položky  jsou  oddělené  od  běžného slevového  přecenění.
Dříve nebylo možné tyto položky vyčíslovat v přeceněních. Pokud má Jednota o tento typ zájem,
kontaktujte autory pro provedení úprav v nastavení v programu POS

 Byl upraven import přecenění z programu POS pro prodejny, které si počítají přecenění samy.
 Byl vytvořen import struktury DL z programů PVA. Do 16.3.2015 bude akceptována chybná

struktura. Po tomto datu se již bude používat struktura navržená firmou PORS a odsouhlasená
PVA.  V tomto  přechodném období  je  nutné  po  importech  DL zkontrolovat  správnost  datumů
dodání (místo dat.dodání posílají dat.vystavení) a celkové částky za doklad. U položek s nulovou
sazbou DPH se mohou vyskytovat předávací, nikoliv prodejní ceny. Po přechodu na standardní
struktury by toto již mělo být v pořádku.

 Do číselníku zákazníků byly doplněny sloupky Dat.narození, e-mail a telefon.
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