
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.43.00 k 13.4.2015

Základní číselníky
 V číselníku partnerů na tlačítku Kontrola DIČ byl navrácen test platnosti DIČ zahraničních plátců 

DPH.

Finance
 Pokladní doklady – pro nepoužívané pokladny je možno nastavit sloupec „Neaktivní“. Pokladna

takto označená nebude nabízena na výběru pro pořízení nového dokladu. Na ostatních menu
bude možno neaktivní pokladnu vybrat, kdy na výběrovém okně bude označena červeně.

 Faktury přijaté – okno pro rozepsání daňového režimu je doplněno o pole pro zadání 2. snížené
sazby DPH.

Mzdy
 Periodika-Měsíc-Čisté  doplňky  –  na  záložku  Nemoc.dávky přibyla  nová  položka

Neodpracované hodiny.  Tyto vyplňujte u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, aby se Vám
správně ukazovaly na mzdovém listu, v plnění fondu PD, aby se přenášely do rozborů a statistiky.
U rovnoměrně rozvržené PD s pravidelným 5-ti nebo 6-ti denním režimem není třeba tyto hodiny
vyplňovat, tam si je program správně umí dopočítat.

 Úprava formuláře Příloha k žádosti o: dle posledního platného vzoru – doplnění bodu i) na 2.
straně formuláře o insolvenci. Též byl rozšířen soubor NEMPRI.XML pro elektronické odesílání o
údaje o exekuci a insolvenci podle struktury datové věty NEMPRI verze 2.2. (NEMPRI15). Pokud
používáte pro elektronické odesílání na OSSZ program PVS komunikátor firmy CSH, nainstalujte
si verzi 4.26 (verzi 4.25 nepoužívejte!!!). V průběhu měsíce dubna by OSSZ měla brát oba typy
jak  NEMPRI10,  tak  NEMPRI15.  Při  odesílání  si  zkontrolujte,  že  se  přiřadí  typ  dokumentu
NEMPRI15,  neboť  od  této  verze  CISu  se  dokument  NEMPRI  vytváří  již  v nové  struktuře
NEMPRI15!!!

Přímé dodávky
 Nový import  Haspol pro Moravský Krumlov upravená struktura EDI. Pro správnou činnost

nastavte ZUN = 200, kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
 Nový import  z  VO Soběslav pro SD Kamenici.  Pro správnou činnost  nastavte  ZUN =  189,

kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
 Pro importy přímých dodavatelů ve VO Soběslav je zajištěno nahrávání NCE do CENY_MO.

Maloobchod
 V parametrech importů MIS přibyl  údaj  Posílat PLU s vol.  cenou od dodavatele na prod,

který určuje, že pro zadané prodejny se bude generovat číselník PLU s volnou cenou. Dále přibyl
údaj Posílat čís. pro ext. cenovky dodavatele na prod., který určuje seznam prodejen, na které
se má generovat číselník pro externí cenovky.

 Na číselníku  čárových  kódů  jsou  nové  sestavy  Opis  PLU –  rámečky.  Je  možné vytisknout
dvousloupkový opis nastojato a třísloupcový naležato.

Členská evidence
 Do menu Opisy1 byla přidána nová sestava CE_02KL2 Opis členské základny a do menu Opisy2

nová sestava CE_09KL Stránkový opis dat člena, 
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