
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.51.00 k 25.1.2016 

Obecné
 Přidána podpora pro SAP SQL Anywhere 17. 

Finance
Úpravy pro kontrolní hlášení:
 Finanční správa zpřístupnila EPO formulář Kontrolní hlášení DPH v ostrém prostředí Daňového

portálu. 
 Kontrolní hlášení – umožněn přesun položek mezi řádky A4-A5 a B2-B3. Změna je evidována.
 Upraven test pro limit 10 tis. Kč (mezi řádky A4-A5 a B2-B3), aby zahrnoval i plnění osvobozená

(FIN, UCT) a bez daně (FIN).
 Na dokladech (platební kalendář, faktura/DD, ObD) je umožněno zadat výjimku, aby doklad šel

do kontrolního hlášení jednotlivě, bez ohledu na limit 10 tis. Kč (FIN). 
 Přijaté faktury/DD – údaj Evidenční číslo DD dodavatele rozšířen z 20 na 30 znaků.
 Rozšíření  převodního  souboru  F04D*.INT pro  přijaté  faktury  (Import  z  FIN  do  FIN)  o  údaj

Evidenční číslo DD dodavatele.
 Do hlavičky pokladního a obecného dokladu je možno zadat až 30-místný alfanumerický údaj pro

označení EČDD dodavatele.
 Pro číselné pásmo vystavených faktur je možno nastavit, ze kterého údaje se bude brát číslo DD

(použití pro FV, které za vás vystavuje jiná firma - program však stále hlídá jednoznačnost vašich
čísel DD v rámci roku).

 Je umožněno vytvoření a výstup dat pro kontrolní hlášení pro jinou organizaci (zřizovatele). 
Ostatní novinky:
 Připraven import elektronické fakturace pro faktury za  plyn od E.ON.
 Umožněno zaúčtování FV z cizího programu (Integrace-Import) pro konkrétního uživatele.
 Úloha Rušení dat starého roku – úpravy dle požadavků uživatelů. Pozor – provedení je nevratné!

Členská evidence
 Byl  upraven  výpočet  vypořádacích  podílů  pro  Jednotu  Kladno.  Stejné  hodnoty  se  zobrazují

v sestavách CE_02KL2 a CE_03KL.
 Byly doplněny sestavy CE:02H2 a CE_02H3 pro tisk doručovací adresy.

Přímé dodávky
 Byl vytvořen nový import Lomnické suchary. Nastavte si ZUN = 205. Kódové stránky jsou 0.

Maloobchod
 Byl  naprogramován  import  DL  z VO  Nymburk a  z VO  Chotěboř struktura  upravená  EDI

s prodejní cenou v názvu zboží. Pro správný import nastavte ZUN_DL = 10. Do data dodání se
dává datum vystavení, protože se v souboru datum dodání nevyskytuje.

 Při importu DL z VO Chotěboř se i generují nové soubory pro prodejny, které si počítají zásobu
samostatně. Do názvu souboru přenáší číslo DL, datum dodání a číslo prodejny. Takže je možné
je  stahovat  z jednotlivých  prodejen.  Princip  odeslání  je  stejný,  jako  u  DL z VO  PORS.  Pro
správnou činnost se musí v programu POSKA upravit maska pro stahování DL.

 Pro SD Nová Paka je možné při výmazu starých registrů i vygenerovat soubor s výmazem pro
prodejny.

 Byla upravena sestava  MIS_DOZ2 opis pohybů položkový, kde jsou skryty údaje množství a
SCE v součtovém údaji. Význam má až údaj SCE celk.



 V listu  karty  zboží  MIS přibyl  sloupek  Dat.zm.pok,  který  určuje  datum,  kdy  byla  naposled
vynucena změna posílání na pokladnu (tedy, změnil se některý z údajů, který má vliv na cenu,
nebo na tisk cenovky).  Bude tak možné snadno zjistit,  které položky se budou ve večerních
přepočtech posílat na pokladny. Dalším údajem je T.z, který zobrazuje typ změny na položce.

 Při importu ceníků pro přímé dodavatele bylo pro  Novou Paku upraveno nastavování hodnot
ZMJ,  přepočtu a příznaku  váženého zboží,  podle jejich zadání.  Dále bylo zajištěno, aby se
položka poslala na pokladnu vždy, i když má změnu jen v těchto údajích. Na prodejně pak bude
vynuceno její vytištění i v případě, kdy cena zůstala beze změny.

 Byl  vytvořen  import  zaměstaneckých  stravenek.  Pro  správnou  činnost  doplňte  do  souboru
IMPORT.INI do sekce ZDROJ proměnnou 26i_dst. Např.
// Import dobití zaměstnaneckých stravenek
26i_dst=m:\mis\stravenky

Dále do sekce CIL doplňte proměnné 26e_dst_ok a 26e_dst_chyb. Např.:
// Import dobití zaměstnaneckých stravenek
26e_dst_ok=m:\mis\archiv\stravenky\prijate
26e_dst_chyb=m:\mis\archiv\stravenky\chybne

 Do listu  Číselníku zákazníků přibyl údaj  Č.zam., který zobrazuje číslo zaměstnance v modulu
Mzdy.  Takže bude možné dohledat  jednotlivé  záznamy i  podle čísel  zaměstnanců.  Např.  pro
podnikové el. stravenky zaměstnanců.

 V Číselníku zákaznických karet přibyl sloupek Č.zákazníka a Č.zaměst. Usnadní se tím práce
se zákaznickými kartami. 

 V Číselníku přístupových práv MIS přibylo nastavení Měnit pohyby na zák.kartě, které určuje,
jestli může pracovník používat okno pro opravu pohybů na zákaznických kartách. Dále přibylo
nastavení  Nastavovat el.stravenky, které určuje, jestli pracovník může nastavovat, editovat a
mazat záznamy týkající se el.stravenek. Standardně má povolení pouze administrátor. Pro ostatní
pracovníky se musí právo nastavit.

 Import zpětných dodacích listů byl rozšířen o sloupek DPH.
 V importu akcí z VO CIS se aktualizuje i příznak potlačit tisk cenovek pro konkrétní akce. Tento

příznak bude možné využít  pro potlačení tisku cenovek pro konkrétní akci  (  zatím pouze pro
cenovky generované z MIS).

 V případě, že budete používat dobití el.stravenek z modulu mzdy, nezapomeňte nakonfigurovat
v morulu  Mzdy na okně  Číselník závodů, kartě  Limity/volby údaje  hodnota stravenky hradí
zaměstnanec a hradí zaměstnavatel na odpovídající částky. Pomocí nich bude vygenerována
hodnota stravenek podle údajů ve srážkách zaměstnance. Podrobnosti sdělí ing. Ježková).

Mzdy
 Sestavy-Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh.– provedena úprava, aby šlo po

vytvoření sestavy jednotlivé údaje na sestavě měnit.
 Příloha  k žádosti  o  … -  zatím  zajištěna  funkčnost  formuláře  z roku  2015,  nový  formulář  i

elektronický soubor by měl být spuštěn od 3/2016.
 Pokud jste vyjížděli ZPOOŠ v období 12/2015, tak nedocházelo k odečítání zaměstnanců odm. dle

zákona o obchodních korporacích od vym. základu pro soc.poj., při zprac. až v období 1/2016 toto
bylo v pořádku.

 Periodika-Měsíc-Kolektivní prémie – na tlačítko tiskárna byla zařazena nová sestava  MZ_OBR
Obraty a vypočtené podílové mzdy prodejen

 Oprava ročního fondu PD pro rok 2016 –  vzhledem k dalšímu novému svátku (Velký pátek)
došlo ke snížení prac. dní na 252, tj. u 8hod. prac.doby – 2016 hodin ročně, u 7,5hod. prac.doby –
1890 hodin ročně.

 Parametry modulu mzdy – roční sazby daňového zvýhodnění za 2. a 3. dítě zatím zůstává ve
stejné výši jako bylo v roce 2015, tedy pro 2.dítě – 15 804,-, pro 3. a další dítě – 17 004,- Kč. Návrh
na zvýšení zatím neprošel Sbírkou zákonů!!!

 Upozornění: zjistili  jsme, že máme v tabulce svátků u 26.12.2015 nastaveno, že je to pracovní
den, i když to byla sobota. Důsledkem bylo chybné počítání hodin pro ZPS a také hodin nemocí,
pokud někdo měl nemocenskou dávku v tomto dni (u DPN to je OK). Prosím o prověření nemocí a
případnou opravu hodin přes Číselníky-Opravy panelů, aby to pak bylo v pořádku na mzdovém
listě.



Objednávky COOP
Byly provedeny programové úpravy pro nový objednávkový systém SAP – struktury CSV.
Pro  správnou  činnost  je  nutné  doplnit  do  souboru  IMPORT.INI do  sekce  CIL proměnnou
06e_copobp_arch_ok, která odkazuje na adresář, do kterého se budou ukládat změnové číselníky
po úspěšném importu, a proměnnou 06e_copobp_arch_ch, která odkazuje na adresář, do kterého se
přesunou soubory při chybném zpracování. Ukázka nastavení proměnných je zde:
06e_copobp_arch_ok = M:\cis\import\objednavky\archiv\prijate
06e_copobp_arch_ch = M:\cis\import\objednavky\archiv\chybne

Výkaznictví
 Je připraveno vytváření výkazů pro rok 2016 – popis postupu bude zaslán emailem

o Rozvaha
o Výkaz zisků a ztrát
o Platnost výkazu Cash flow (výkaz číslo 1003) je ukončena k období 12.2015

 Je doplněna nová úloha Matrice – Tisk nastavení – účtový rozvrh
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