Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.51.01 k 27.1.2016
Obecné


Pokud se při přihlášení do CISu objeví informace o nainstalování nové verze, tak samotná
instalace se nyní provádí v tichém módu bez uživatelské interakce. Pokud je na PC zapnuté
UAC, tak musí uživatel pouze potvrdit spuštění.

Mzdy


Číselníky-Matrice – provedena zpětná úprava, aby šlo změnit údaj Zapojení do II. pilíře z hodnoty
Ano na Ne, neboť tento je od roku 2016 zrušen (v předchozí verzi jsme zamezili změnu tohoto
údaje).

Verze CIS 4.51.00 k 25.1.2016
Obecné


Přidána podpora pro SAP SQL Anywhere 17.

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.

