Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.16.01 k 8.3.2018
Finance


Oprava volání sestavy FIN_U12 – opis účetního dokladu na menu „Oprava faktury”.

Přímé dodávky


Pro COOP Hořovice byl upraven import COOP Moravec ponožky. Do dodavatelského registru se
plní hodnota z údaje EAN Kód.
V Číselníku zboží se zobrazuje i název původního dodavatele.
V Číselníku zboží se IČ původního dodavatele a jeho název se vyplňuje podle zvolené skupiny
koeficientů. Pokud má skupina IČ původního dodavatele zadáno, tak se doplní. Pokud ne, tak
tento údaj zůstane prázdný.
Při kopii na Číselníku zboží se kontroluje IČ pův. dodavatele na skupinu koeficientů. Pokud ji má
zadanou, tak se přenese i do kopie. Pokud ne, tak dojde k jeho odstranění.
Byla opravena navigace na listboxu pro výběr skupin koeficientů.
V číselníku přepočítacích koeficientů bylo upraveno zadávání skupiny koeficientů.
Přidán způsob zaokrouhlování J.Hradec 2017 podle specifikace zadání SD J.Hradec a Kamenici
nad Lipou.
Přidán způsob zaokrouhlování Volyně 2018 podle specifikace zadání SD Volyně.
Pro Import z VO Kaplice pro J.Hradec je zajištěno, aby se pro Lahůdkárnu do zatěžovací ceny
importovala nákupní cena.










Maloobchod


Pro SD Kamenice je upraven import souboru ZALI*.CSV z VO Dačice. Nyní se aktualizuje i údaj
IČ pův. dodavatele.
V Číselníku zboží se zobrazuje i název původního dodavatele.
koeficientů. Pokud má skupina IČ původního dodavatele zadáno, tak se doplní. Pokud ne, tak
tento údaj zůstane prázdný.
Při kopii na Číselníku zboží se kontroluje IČ pův. dodavatele na skupinu koeficientů. Pokud ji má
zadanou, tak se přenese i do kopie. Pokud ne, tak dojde k jeho odstranění.
pro COOP Kladno je možné provést naplánování přípravy sestavy ročního porovnání tržeb.
V případě dávkového výpočtu se přepočítají hodnoty za minulý měsíc. Pro správnou činnost si
vytvořte naplánovanou úlohu, jejíž parametry budou:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo vypocet_porovnani_trzeb
V číselníku zboží byla rozšířena nabídka omezení prodeje o volbu Zakázat stravenky a Od 18ti
let a zakázat stravenky, která umožní nastavit volbu zákazu prodeje konkrétního zboží na
stravenky. Verze POS tyto omezení začne podporovat od verze POS 1.01.56. Tento příznak se
nastavuje také při importu Dod.listů a Akcí z VO, který používá CIS.
Pro COOP Velké Meziříčí je v importech pohybů POS potlačeno automatické generování
protipohybu na ZDL z prodejny pro prodejnu, která se zaváží.










Mzdy




Zprogramování nové úlohy stravenek na kreditní kartu dle požadavku uživatele - pro
Jednotu Podbořany.
Sestava – Do data – Potvrzení o zdanit. příjmech z DPP – oprava tisku volných listů za
sestavou.
Opravena kontrola fondu prac. doby při zadání otcovské dávky poporodní péče




Výplatnice – přidány pracovní dny otcovské
Upozornění: - k verzi CIS 5.16.00 a vyšší je nutné mít staženou a nainstalovanou verzi PVS
komunikátoru alespoň 4.33, aby Vám správně fungoval dokument NEMPRI17. Před instalací
volejte ing. Ježkovou kvůli sdělení nového kódu pro kontrolní knihovny!!!

