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(novější verze jsou výše)

Verze CIS 4.61.02 k 2.8.2016
Mzdy




Číselníky-Matrice – přibyla nová položka Obor činnosti, na které je závislé buď automatické
vygenerování, nebo ruční vyplnění čísla zaměstnance. Pokud novým zaměstnancům přidělujete
čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou pracovat, na základě výběru se
automaticky doplní číslo zaměstnance o 1 vyšší, než je poslední zabrané. Pokud by v číselníku
Oboru činnosti byla vyplněna 1 věta, pak se číslo zaměstnance bude generovat automaticky a
obor činnosti se doplní též automaticky. Takto vygenerovaná čísla zaměstnanců může uživatel i
změnit (pokud by potřeboval). Pokud si chcete čísla zaměstnanců vyplňovat ručně, pak nesmí být
v číselníku Oborů činností žádná věta.
Čistý průměrný měsíční výdělek (ČPMV) – do sestavy pro Úřad práce – při výstupu
zaměstnance. Objevily se případy, kdy zaměstnanec např. vystupuje 3.7.2016 (tedy na začátku
nového kvartálu), k tomuto datu se ještě zpracovávají červnové mzdy, takže ještě nelze udělat
uzávěrku, ve které se počítají průměry prac. právní pro 3. kvartál. Při vyjetí zápočtového listu a
sestavy pro ÚP v období 6/2016 se při zjišťování ČPMV bral průměr pro 2.kvartál, teprve po
uzávěrce do období 7/2016 se ČPMV počítal ze správného průměru. Aby i tyto méně časté
případy byly správně, byla provedena úprava, že pokud vyjíždím zápočtový list již v červnu
(samozřejmě po zpracování červnových mezd), tak si průměr pro 3.kvartál předpočítám a ten
použiju pro výpočet ČPMV.
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Pro COOP VelMez – upraven výpočet smíšené mzdy dle požadavku (tarif musí být zadán do
měsíční i do podílové mzdy na prac.poměrech na Mzdy2).
Vlastní číselníky – přibyla nová položka Pásma zaměstnanců dle činností. Pokud novým
zaměstnancům přidělujete čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou
pracovat, pak si tyto údaje zadejte v tomto číselníku. V další verzi pak bude při zadávání nového
člověka do matrice vloženo nové tlačítko pro výběr oboru činnosti a na základě výběru se
automaticky doplní číslo o 1 vyšší než je poslední zabrané. (prázdné mezery v pásmech, pokud
byste někoho staršího smazali, nebudeme doplňovat).
Hrubé doplňky- na záložce OON byly doplněny kolonky pro zadávání DPP a DPČ z rozdělení
dle obratu prodejen. Pokud byste chtěli mít přehled, kolik dělají dohody sazbou nebo předem
stanovenou částkou a kolik dělají dohody na prodejnách z podílu na obratu prodejen, tak je
musíte zadávat odděleně.
Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory - do sestav Dle činností a úseků, Dle úseků –
byly přidány nové sloupky pro dohody z rozdělení dle obratu prodejen.

