Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
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Obecné




Do dotisku sestav (menu Systém) byla přidána možnost otevírat PDF dokumenty. Stačí si změnit
filtr a následně zvolit PDF dokument.
Sjednocení klávesových zkratek pro HELP. F1 vyhledává v help souboru, Shift+F1 zobrazí obsah
help souboru.
Do CIS.INI byl přidán parametr na potlačení tiché instalace nových verzí CIS. Parametr se
jmenuje gs_ticha_instalace a je umístěn v sekci [Program]. Nastavením na false vynutíte
klasickou instalaci.

Finance
Úpravy pro kontrolní hlášení:
 Údaj ZNKH v hlavičkách dokladů (výjimka pro uložení do řádků A4 či B2 kontrolního hlášení) –
není nutno na běžných dokladech vyplňovat, nemusí mít žádnou hodnotu.
o Pokud údaj není vyplněn nebo je vyplněno Ne, pak se doklady, které mají partnera s DIČ,
rozdělí do řádků kontrolního hlášení (A4 nebo A5, B2 nebo B3) obvyklým způsobem – tedy
podle testu na 10 tis. Kč (testuje se absolutní hodnota součtu základů a daní ve všech
sazbách, včetně osvobozeného plnění).
o Když však doklad označíte Ano, dostane se jednotlivě do řádku A4 nebo B2, a to bez ohledu
na test 10 tis.
 Nasazení údaje ZNKH = Ano na dokladu ve Financích se projeví nově i v kontrolním hlášení,
které je sestaveno z Účetnictví.
 V řádcích kontrolního hlášení jsou nově označeny duplicity (shoda v údajích EČDD + DUZP +
DIČ + var. symbol). Na rozdíl od chyb lze s nimi kontrolní hlášení uložit do formuláře.
 Oprava v plnění čísla DD a státu v oddílu A2.
 Pro konkrétního uživatele umožněno součtování duplicitních položek do výstupu pro EPO.
Související úpravy:
 Upraven import daňových dokladů z programu WinDomy – přenos ZNKH.
 Do hlavičky platebního kalendáře / závazky při použití typu dokladu DDk je možno zadat až 30místný alfanumerický údaj pro označení EČDD dodavatele, který se přenese do vygenerovaných
dokladů.
 Platební kalendář / pohledávky – upraveny opisy splátkového kalendáře – sestavy č. 8 a 9.
 Úprava EČDD na tisku pokladního dokladu.
Další:
 Doplnění chybějícího typu plnění při importu zahraničních FV (z FIN do FIN).

Maloobchod


Pro Jednotu Zábřeh byly upraveny sestavy pro sledování procentuelního vykrytí akcí. Byly
sjednoceny výpočty mezi sumárními a položkovými. Dále je zajištěno, že v případě opakovaného
zobrazení sestavy se zobrazí dotaz, jestli si přejete znova přepočítat hodnoty. Pokud zvolíte
ANO, dojde k opakovanému přepočítání. Zvolíte-li Ne, je možné načíst sestavy ihned, aniž by se
muselo přepočítávat.

Členská evidence


Byly upraveny podmínky pro zadávání roku a měsíce integrace do Účetnictví.

