
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.12.00 k 31.10.2017

Údržba
 Doplněno logování jádra informačního systému do menu Servis - Prohlížeč logu. Logování souvisí

mimo jiné i s požadavky GDPR. Nyní se loguje přihlášení/odhlášení a systémové rutiny jako jsou
např. zjišťování nespolehlivých plátců DPH, ověřování proti rejstříku ISIR, aktualizace bankovních
účtů. Postupně budou přibývat záznamy od modulů CIS.

Finance 
Faktury: 
 Na seznamu faktur (Přehled/Opravy) je na tlačítku „Tiskárna“ upraven součtový řádek rekapitula-

ce rozdělením součtu za dobropisy a ODD/ODZ. 
 Připravena nová sestava „Výpis z KFA s datem potvrzení dobropisu“. 
 Přijaté  faktury  –  je  umožněno  zadat  /  vybrat  původního  dodavatele,  pokud  je  rozdílný  od

fakturanta.
 Kopie přijaté faktury – opraveno plnění datumových údajů v případně zvoleného data. 
 Faktury - Import – Elektronická fakturace od dodavatelů energie – ČEZ - zavedena další kontrola

duplicity – kromě VSYMB i na číslo dodavatelské faktury (EČDD) v rámci roku a partnera.
 Faktury  přijaté/Kontrolní  hlášení: Zpřísnění  kontrol  na datum vystavení,  zdanitelného  plnění  i

splatnosti v rámci zadaného zasílacího listu (vyšší datum než aktuální období).
 Seznam faktur, údaj DRu (druh rutiny=zdroj) – hodnota 51 je nyní označena jako Imp (=impor-

tované doklady), dříve Výk.
 Upravena funkce Doúčtuj pro importované faktury.
 Cesty pro nové importy v IMPORT.INI:

o Faktury – Import – Faktur (Fa+zaúčtování) 04i_fai_CSV = C:\CIS\import
o Faktury – Import – Import FaV - výrobna 04i_fai_vyr = C:\CIS\import

Banka: Opravena nabídka partnerů v účetním dokladu v údaji ORG.
Obecný doklad: 
 Pořízení/Oprava – umožněno vybrat další variantu výpočtu hodnot v řádku daňového dokladu za-

dáním volby „Spočti ZD“. Program počítá ZD v řádku jako rozdíl ceny včetně DH a částky DPH. 
 ObD – v účetním dokladu odstraněn text „řádek vyrovnání“ při zadání tlačítka Vyrovnej.
 ObD - Opravy/Zaúčtování – na seznamu ObD zviditelněny sumární hodnoty MD a Dal.
 ObD - Opravy/Zaúčtování – Kontrolní opis účetních položek - na tlačítku „ZL“ nebo „Doklad“ při-

praven nový opis účetních položek - sestava „FIN_U85 Základní dle čísla ObD“ 
 Oprava příznaku zaúčtování ZL (Ne, Ano, Uct) po přesunu dokladu.
Kontrolní hlášení: 
 Opravena editace sloupce „ZD-1“ v oddíle B3.
 Kontrola data v řádku KH – vyšší datum červeně zvýrazněno, upozornění při uzavření řádků.
 Ošetřen dvojí přístup do KH.

Maloobchod
 V generování kódů pro kupónové slevy je možné používat i korunové slevy až do výše 999,-Kč.
 Ve výpočtu stavů zásob je ošetřena situace, kdy se do miniinventury sejme jedno zboží vícekrát.

V takovém případě se množství sčítá.

Evidence majetku
 Doplněno logování do měsíční/roční uzávěrky a rutiny pro návrat do období.



Mzdy
 Sestavy-Čtvrtletí – Podklady pro výplatu soc. dávek – sestava byla upravena tak, že obsahuje

částky po jednotlivých měsících vybraného čtvrtletí a poté jejich součty za Q, zatímco dříve tam
byly jen kvartální součty.

 Opravy a rozšíření sestav pro COOP Velké Meziříčí – dle požadavku uživatele.
 Sestavy opisující soubor spoření pro Českou spořitelnu (průvodka+kompatibilní medium) –

zobrazuje se celý název podniku, dříve jen prvních 20 znaků.
 Sestavy do data- osobní mzdový list – doplnění informace o čísle účtu (pro doplatek mzdy na

účet).
 Pro Jednotu Tábor – zajištění změny formátu pro tisk výplatnice. 
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