Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.15.01 k 7.2.2018
Základní číselníky
 V číselníku zboží se zobrazuje v nabídkách skupin koeficientů celý název skupiny. Číslo
skupiny je zobrazeno nalevo od názvu skupiny.
Přímé dodávky
 V číselníku zboží se zobrazuje v nabídkách skupin koeficientů celý název skupiny. Číslo
skupiny je zobrazeno nalevo od názvu skupiny.


Nový import Klášterecké masné pochoutky soubor EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky =
852 a 1250.
Nový import Emil Gaigher soubor EDI. Číslo importu je 9, kódové stránky = 0.



Maloobchod
 Pro jednotu Nová Paka se při importu účtenek pro Autocont doplňuje číslo akce. Toto číslo
se pak přenáší i do souborů posílaných do Autocontu.
Mzdy







Sestavy-Měsíc – Čisté – do sestavy Zálohových a srážkových daní, do sestavy Integrace do
účetnictví a Součet čistých mezd za závod doplněny částky srážkových daní vygenerovaných ne
z DPP, ale z ostatních příjmů do 2.500,- Kč.
Sestavy-Do data – Potvrzení o zdanit. příjmech – doplněn tisk období od-do do řádku č.18 –
sleva na studenta.
Pro Jednotu Vimperk- oprava výpočtu základní mzdy za přesčas (nepřepočítávání podílovky
odprac.hodinama)
Celkový výpočet čistých mezd – opravena chyba při výpočtu srážkových daní, pokud se
vyskytují oba 2 základy srážkových daní, jak z DPP, tak i z ostatních příjmů do 2.500,- Kč.
Sestavy-Matrice – přidána nová Sestava zaměstnanců s emailem pro Jednotu Mor. Krumlov.
Přidána kontrola správného tvaru emailu na Matrici zaměstnance.

Verze CIS 5.15.00 k 30.1.2018
Evidence majetku




Majetek ve stavu: S doplněním CZCC se vymaže údaj SKP, KPOZ a CZCPA. S doplněním SKP
či CZCPA se vymaže údaj CZCC a KPOZ.
Přidáno upozornění před uložením daňově odpisovatelného majetku na hodnotu 0 v daňové
sazbě.
Sestavy – Roční: aktualizována sestava EM-158.

Finance



Byl připraven import elektronických stravenek firmy Benefit Management.
Přijatý ODZ – doplněn Daňový režim.



Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky - opravena varianta č. 5, kdy
v určitých případech docházelo k vynulování ORG v účetní položce. Informace o partnerovi pak
chyběla v přehledu účtování ve FIN nebo v předběžném kontokorentu.
 Do textu účetní položky se z přijatých faktur nově nepřenáší text „El.faktury“.
 Opraveno třídění a filtrování na sestavě Obraty
Upozornění:
Pro správnou funkci kontroly partnerů na registr plátců DPH musíte mít nainstalovánu verzi nejméně
CIS 5.14, a to nejen na stanicích, ale také na serveru, kde se kontrola spouští. Jak zkontrolujete:

Kontrola na registr plátců DPH: Základní číselníky – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – Informace od webové služby pro zjišťování plátců DPH – údaj Datum a Čas musí být aktuální, protože úloha by se měla spouštět každou noc.

Kontrola zveřejněných účtů: Pokud správně probíhá, tak nově zadaný bankovní účet partnera
(plátce DPH) bude druhý den označen jako zveřejněný nebo nezveřejněný.

Kontrola na insolvenční rejstřík: Základní číselníky – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko
Tiskárna – Seznam insolventů – údaj K datu by měl být aktuální, úloha probíhá nejspíše o víkendu.

Přímé dodávky




Pro Jindřichův Hradec byla vytvořena sestava OS_DUJHD Dobropisy k uhrazení.
V sestavě OS_VNJH Vyhodnocení nákupů bylo změněno zobrazování údaje Dod.list.
Podmínkové okno pro sestavu OS_402 Dodavatel na ORJ se po uzavření sestavy znova otevře
a přednastaví se v něm naposled zadané hodnoty.

Maloobchod
V importu ceníků z VO se nyní aktualizuje i údaj Omezit prodej.

Mzdy





Sestavy-Do data – pro rok 2018 zakomponován nový vzor č. 26 Potvrzení o zdanitelných
příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, dále nový vzor č. 5 Potvrzení o zdan.
Příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce, nový vzor č. 2 Potvrzení pro
uplatnění nároku na d.zvýh., nový vzor č. 22 roční sestavy Výpočet daně a daňového
zvýhodnění.
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady pro rozbory – dle činností a úseků – do součtu za úsek
přidán součet Kč průměrem.
Pro ZKD Sušice – naprogramován celek zaměstnaneckých stravenek.

