Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.07.01 k 2.6.2017
Mzdy


Oprava na hrubých doplňcích.

Členská Evidence







Byla vytvořena nová sestava CE_101RA, Seznam členů podle volebních obvodů. Byla umístěna
do menu Sestavy 4.
Na záložku Finanční byl doplněn součet všech vkladů i podílů.
Byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Jednotu Zlín.
Do menu Zpracování byl doplněn výpočet podílů na zisku pro Jednotu Zlín.
Byla vytvořena nová sestava CE_102ZL, Prezenční listina velká na šířku. Byla umístěna do menu
Sestavy 4.
Bylo vytvořeno individuální menu Sestavy Zlín, kde budou uvedeny často používané sestavy pro
daného uživatele.

Finance


Umožněn přesun faktury do jiného ZL i v případě, kdy je zaúčtovaná (ZL nesmí být předán do
UCT či exportován).

Verze CIS 5.07.00 k 31.5.2017
Základní číselníky


Číselník Bankovní účty státní správy byl rozšířen o údaj účtovací předpis (s nabídkou z FIN –
Účtovací předpisy – Banka) pro možnost pozdějšího automatického zaúčtování položky
v bankovním výpisu.

Finance










Banka – Výpisy – na tlačítku Doplň – Příkazy se dotáhne účtovací předpis nejen z bankovního
příkazu, ale nově i podle účtu se stejnými identifikacemi z číselníku Bankovní účty státní správy
(Základní číselníky – Ostatní).
Bankovní příkazy – upravena možnost výběru více položek v Seznamu příkazů (součtování),
v Kompletaci zakázán výběr více příkazů u PÚ typu 111, umožněn výstup více příkazů najednou
u PÚ typu 113. Ve výstupu pro ČS - ABO potlačena nutnost zadání kódu v okně vytvoření KM.
Upraveno znovuvytvoření PÚ při opravě příkazu s výstupem typu 111+113.
Přijaté faktury Na okně pořízení a opravy faktury je zobrazeno IČ původního partnera, pokud je
v číselníku zadáno. Tlačítko Tisk pod seznamem faktur – je zobrazen opis elektronické faktury ve
formátu PSR – u importovaných FD, které nemají řádky ani nejsou likvidovány přes PDZ.
Vystavené faktury – přidán formulář č. 25 s korespondenční adresou, rozdílnou od odběratele.
(Adresáta zadejte jako příjemce.)
Faktury – Zaúčtuj – okno účetního dokladu se zvětšuje jen do velikosti okna FIN.
Platební kalendář – Pohledávky – doplněna maska pro vytvoření čísla VS ve tvaru kkRRMMccc,
kde kk je zadaná konstanta a ccc je číslo kalendáře.
EET – opraven zápis VS do tabulky EET v případě úhrad faktur ve zjednodušeném režimu.
Sestavy: Upraveno součtování dobropisů v sestavě FIN_S01 (Saldo – Pohledávky), v sestavě
FIN_DenFaD (deník účetních položek) doplněn součtový řádek o název partnera.




Novinka: Umožněn import tržeb a DPH z tržeb z pokladního systému B.O.S.S. s možností
předkontace, a to ve FIN – Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – 5. Pokladní systém V.
(BOSS) – Tržby a DPH z tržeb.
Účtovací předpisy – ObD – umožněny předpisy B2/Cxx/, kde xx je pořadí hodnoty v souboru
tržeb pokladního systému BOSS, a předpisy B3/Cyy/, kde yy je sazba DPH v souboru trzby_dph.

Mzdy




Tvorba výstupního souboru pro PF – pokud se jedná o PFČP, tak u souhrnných plateb je
vyžadováno, aby variabilní symbol byl ve struktuře 00XXXXXMMP, kde údaj MM (měsíc v němž
se platba odesílá) je třeba každý měsíc měnit. Pokud do číselníku penz. fondů zadáte do variab.
symbolu hromadné platby např. 0012345MM2, tak program bude sám automaticky nahrazovat
písmena MM konkrétním číslem měsíce a nebudete to muset každý měsíc měnit při tvorbě
souboru ručně. Do „XXXXX“ uveďte přidělený kód penzijním fondem a poslední znak „P“
vyjadřuje, o jaké platby se jedná (0=příspěvky účastníků+zaměstnavatele, 1=platby
zaměstnanců, 2=příspěvky zaměstnavatele).
Úpravy programu pro COOP VelMez.

El. fakturace



Byl zvětšen text v opisových sestavách faktur a doplněno IČ původního partnera. Textové položky
faktury byly uspořádány tak, aby texty začínaly vlevo.
Pro dobropisy a vrubopisy se do původního čísla faktury plní údaj z referenčního čísla faktury.

EMA


Rozšíření tabulky historie pohybů.

Maloobchod
Pro Jednotu Zábřeh jsou naprogramovány integrace do účetnictví na promoakce zboží zdarma a sleva
na zboží a integrace pro slevové kupóny.

