
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.47.00 k 25.8.2015  

Základní číselníky
• Účtový rozvrh  – zvýšen počet znaků polí zkráceného nazvu účtu na 40 znaků a plného názvu

účtu na 80 znaků.

Finance
• Novinka:  Připraven import faktur Telefonica (O2) z XML souboru.

Mzdy
• Platový  tarif  v číselníku  Pracovních  pom ěrů  na  Mzdy1  –  při  poslední  změně  podle  NV

č.564/2006  došlo  k tomu,  že  stávající  příloha  3  byla  využita  pro  platové  tarify  zaměstnanců
v sociálních  službách  a  všechny  vyšší  přílohy  včetně  původní  příl.  č.3  (pro  úředníky
samosprávných celků), příl. č.8 (pro pedagogické pracovníky) byly zvýšeny o 1. Proveďte si toto
přečíslování, aby Vám to nehlásilo chyby ve statistice ISP!!! 

• Číselníky-Opravy panel ů – byly  přidány 2 nové položky,  a to Počet pracovních dnů  DPN a
Neodpracované  hodiny  při  DPN  za  zprac.  měsíc  –  zobrazené  položky  lze  v mimořádných
situacích zpětně opravovat a tyto opravy se promítají do čistých doplňků, např. mzdových listů. 

• Číselníky-Matrice – na záložku Adresa  byl do trvalé adresy přidán údaj o státu. Tímto řešíme
problém s evidenčními listy,  kdy u cizinců  s trvalým pobytem u  nás,  se v údaji  kód státu pro
trvalou adresu musí předávat „CZ“, kdežto my jsme v tomto případě předávali kód státu, kde se
dotyčný narodil.(dle sdělení naší OSSZ lze do místa narození nakonec vepsat zkratku státu, kde
se narodil, např. u Ukrajince by to vypadalo takto: xxxmistonarxxx UA)

• Číselníky-Matrice – záložka D ěti  – byla doplněna kontrola u nových vět, že pokud je označeno
dítě pro slevu na dani, musí být vybráno nenulové pořadí dítěte pro slevu na dani. 

• Provedeny úpravy do programu pro p řenos dat z docházk . systému ETEND do mezd.
• Periodika-M ěsíc-OSSZ- PVPOJ  Export do XML – v případě, že jste vytvářeli opravný  soubor, je

nutné pak přes opravy doplnit do odkazu na původní přehled jeho korelační číslo přiřazené v PVS
komunikátoru. Nyní bylo zajištěno, aby se toto korelační číslo přenášelo i do XML souboru.

• Periodika-M ěsíc- Export pro PS Sušice  – program byl přepsán na nové rodičovské okno, aby
byl  zajištěn  export  výstupního  souboru  kamkoliv  dle  výb ěru  uživatele .  Dříve  byl  výstup
napevno na disketu a uživatel to nemohl změnit!!!

• Periodika-Rok-RELDP  –  EL  u  d ůchodc ů  - v době  po  dovršení  důchodového  věku  se
vykřížkované  měsíce,  kdy nebyla  splněna  podmínka účasti  na  pojištění  (§  7  odst.  2  zákona
č.187/2006 Sb.) uvádějí ve sloupci Doba odečtená, ale do sloupečku Dny se nezapočítávájí.

• Změna třídění ve volit.  Sestavách PC-62 a PC-69 Přesčasy po měsících, nyní dle stat. činnosti,
v rámci ní dle výplatních míst, v rámci nich dle čísel zaměstnanců. Předtím bylo tříděno dle stat.
činností a v rámci nich dle čísel zaměstnanců.

• Sestavy-Matrice- Seznam zam. s kon čící platností PP vztahu  – ze sestavy jsem vyloučila lidi,
kteří vystoupili ještě před tím, než nastal datum platnosti PP vztahu.

• Originální formulá ře pro ZP (hrom. oznámení, p řehledy) – zobrazované programem Acrobat –
do čísla orientačního v adrese zaměstnavatele se přenášelo číslo popisné z matrice, takže vedle
sebe bylo totéž číslo 2x oddělené lomítkem. Zřejmě to zdravotním pojišťovnám nevadilo, ale pro
zajištění přesného předávání dat jsme toto opravili.

• UPOZORNĚNÍ: v základním matričním číselníku na záložce osobní se vyplňují druhy a datumy
vynětí a návratu z evid. stavu (jako PPM, rodičovská,žák(student),…). Doposud program fungoval
tak, že pokud se tam všechny tyto údaje ponechají, i když už pozbyly platnost, při zjišťování, zda
se má udělat dopočet 13,5% ZP z doplatku do minimální mzdy jej neudělal. Mnozí uživatelé, aby
tomu předešli, si po pozbytí platnosti, rušili alespoň druh vynětí nebo i údaje datumové o vynětí a
návratu. Nyní je upraven program tak, aby dopočet ZP z doplatku do MM fungoval správně, i když
data o vynětí z ES zůstanou na matrici i po pozbytí platnosti. 



Členská evidence
• Do menu „Zpracování“ byl doplněn výpočet s názvem „Kladno – Výpočet podílů na HV“.

�Maloobchod
• V importu excelovského souboru s číselníkem zákazníků je zajištěno, aby se tel. číslo ořezávalo 

na 13 znaků. Jinak to působilo v exportech pro Autocont problémy.
• V exportech číselníku zákazníků pro Autocont je zajištěno oříznutí tel.čísla na délku 13 znaků.
• V dávce Periodika\Spocti stavy na prodejně, je zajištěno, aby se v případě, že se přepočítává 

stav pro aktuální den zaktualizovaly i stavy na skladové kartě. Takže bude možné okamžitě 
kontrolovat v prohlížeči skladových karet. Dříve se jen opravila tabulka zásob, která se následně 
používala pro další výpočty, ale hodnoty na skl.kartě se neaktualizovaly. Pokud výpočet provádíte
pro starší den, tak se stavy na skl.kartě neaktualizují, protože by mohly zkreslit aktuální stav.

• V dávkových výpočtech, které se provádějí pro jednotlivé prodejny je zajištěno, aby probíhaly 
v pořádí podle čísla prodejny. Usnadní se tak přehled, kolik prodejen je již zpracováno.

• V menu Údržba\Generuj slevový kupón  je okno, které umožní vygenerovat kód pro slevové 
kupóny pro pokladní systém. Vygenerovaný kód je uložen ve schránce, takže se pak dá přenést 
přímo do mailu pro grafickou firmu, která kupóny vytiskne.

• V importech pohyb ů pos  se při zakládání nové položky zboží naplní i sazba DPH v čís.zboží.
• V menu Zboží\Názvy obal ů je číselník názvů obalů. Tento číselník bude možné využít ke 

zobrazování názvů vázaného obalu na cenovkách.
• V seznamu skupin promoakcí přibyly sloupky jednotlivých skupin.
• Pro SD Kamenice byl upraven formát tisku cenovek s popiskami pro masný úsek podle jejich 

zadání.
• Do naplánovaných úloh je možné zajistit export promoakcí. Promoakce se exportuje den před 

jejím začátkem pro prodejny, které mají naplánované komunikace. Pro správnou činnost si 
založte dávku a přidejte si ji do naplánovaných úloh.
Ukázka dávky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_pmaz

• V číselníku položek promoakcí  přibyl údaj SCE, který umožňuje zadat cenu i pro položku, která 
není v evidenci programu MIS, ale je nutné ji evidovat v rámci žolíků promoakce. Pokud je 
položka standardně v evidenci MIS, ponechte ji prázdnou. Pokud bude údaj SCE vyplněn., 
vygeneruje se při importu promoakce v programu POS položka v číselníku zboží a položku bude 
možné prodávat v programu pod uvedeným čárovým kódem se stanovenou cenou. Po ukončení 
akce, bude tato položka z db POS odstraněna.

• V přehledu závěrek přibyla informace o vydaných dárcích v promoakci.

Přímé dodávky
• Nový import z Jiří  Chmela ř  -  Liboli .  Pro správnou činnost  nastavte ZUN =  33 kódování  z 0.

Převodní můstek prodejen není potřeba.
• Bylo  upraveno otevírání sestavy  OS_407 Přehled nákup ů  dle provozoven  pro COOP Velké

Meziříčí. Nyní si mohou zvolit, jestli si přejí zobrazit sestavu s DPH, nebo bez něj.

Účetnictví
• UM 200 Peněžní kontokorent  nová sestava k účtu 211 v menu „Sestavy – Prohlížení,  tisk –

Výkaz zásob, normy, peněžní kontokorent“ (obdoba k sestavě Peněžní kontokorent v měsíčních
sestavách).s možností exportu do PDF.


