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Novinka: Import přijaté faktury od Vodafone. Je řešeno doplněním řádků k pořízené hlavičce
faktury ze souboru *.XLS, v menu: Faktury – Import – Faktur došlých z Vodafone. Cestu
k souboru možno definovat v Import.ini: 04i_fa_Vodafone=C:\CIS\Import…..
Připraven Import složenek z MIS – menu Obecný – Import dokladů – 9.ČSOB Úhrady pošt.
poukázek.
Nové formuláře pro DPH: upraveny texty pro Přiznání k DPH – vzor 20 a Kontrolní hlášení –
popis oddílu A.2.
Úprava v zaúčtování pokladního dokladu s DPH s datem UZP jiným než datum pokl. dokl.
Kontrolní sestavy - Kontrola období DPH na účetní období - doplněny sloupce pro třetí sazbu
DPH.
Upraveno stornování faktury s nulovou částkou k úhradě.

Evidence majetku


Přidány údaje HOM, provozovna a středisko do filtru sestav EM-022, EM-336 a EM-351 (tam, kde
chyběly).

Mzdy


Pro ZKD Sušice byla provedena změna ohledně cestovného nad limit.



Byl zrušen archaický číselník výběrčích odborových příspěvků v menu Vlastní číselníky a tento
byl nahrazen číselníkem interních funkcí zaměstnání, který je vázán na číselník statistických
funkcí CZISCO. K jedné stat. funkci může být vyplněno n interních funkcí. Při převodu na
stávající verzi jsme automaticky převedli data z číselníku stat. funkcí do číselníku interních funkcí
(takže je to ve stavu 1:1). Vy, pokud potřebujete mít více názvů interních funkcí k jedné stat.
funkci, tak si je do číselníku vložíte jako nové věty, dle vlastní potřeby očíslujete a pojmenujete.
Název interní funkce se přenáší zatím pouze do sestavy v menu Personalistika-Sestavy-Pracovní
smlouva II (pro SD).



Sestavy-Měsíc-Hrubé – přibyla nová položka v menu - Hrubé mzdy-zákl. složky po lidech řádkově - nová kontrolní sestava zadaných hrubých doplňků MZ_HRUBE Přehled zákl.
položek mezd dle mzd. účetních, činností a úseků - sestava se tiskne malým písmem a na
šířku (obsahuje tolik potřebných informací, že 1řádek sestavy je vždy na 2 listech papíru). Pokud
by se nám podařilo některé sloupce z této sestavy vyeliminovat tak, aby byla 1 stránková, bylo by
to optimální. Data na sestavě se dají vyfiltrovat dle mzdových účetních.

Maloobchod


V zákaznických akcích je možné prodat zvýhodněnou položku i za nulovou cenu. Pokud si
přejete prodat položku Zadarmo, zadejte do údaje Cena hodnotu 0. Zobrazí se dotaz, jestli si
přejete položku skutečně za tuto cenu prodat. Pokud potvrdíte Ano, uloží se nulová cena.
Zvolíte-li Ne, budete muset zadat platnou cenu. Nezapomeňte však pro takovouto položku i
stanovit platnou cenu pro běžný prodej. Jinak takové zboží nebude přeneseno do pokladen, a
tudíž jej nebude možné prodat.

