Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.17.00 k 11.4.2018
Na verzi CIS 5.17.00 je nutné přejít i v případě, že budete instalovat nějakou
budoucí verzí. Pokud tak neučiníte, nepůjde Vám aktualizovat verze z modulu
Údržba !!!
Obecné



Interní úprava ověřování a zabezpečení jádra systému. Systém již nedovoluje používat dva
uživatele se shodným jménem a jiným heslem. Dané úpravy reflektují požadavky GDPR a zvyšují
zabezpečení informačního systému a Vašich dat.
Moduly Maloobchod, Přímé dodávky, El. faktury, El. dodací listy, El. platby byly upraveny na nové
způsoby zabezpečení IS.

Základní číselníky


Byl upraven číselník přístupových práv. Nyní můžete přímo v tomto číselníku určit roli daného
uživatele (Pasivní uživatel, Aktivní uživatel, Správce systému).

Mzdy







Provedena úprava programu, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do
hrubé mzdy (viz mzdový list či jiné sestavy, kde se zobrazuje hrubá mzda). Samozřejmě zůstává
v platnosti, že se z této náhrady neodvádí daň ani pojistné.
Sestavy-Měsíc-Rozbory – oprava sestavy Statistický výkaz II. – do sloupce Prémií a odměn
započten údaj – 2. volitelný text pro odměny.
Oprava evid. listů u žen na PPM – při zadání narození dítěte do matrice v pozdějším měsíci než
kdy se dítě narodilo (při včasném zadání je to v pořádku) – oprava vyloučených dob (jdou tam jen
dny před porodem) a oprava vykřížkování měsíců po porodu v rámci PPM.
Oprava integrace do účetnictví – srážka na kredit a výživné – č. zam. do osobního účtu, č.
dlužníka = 0 (pro Jednotu Mor. Krumlov)
Sestavy-do data – Rekapitulace mzdového konta – oprava rozpisu hodin nem. dávek –
u otcovské poporodní péče
Sestavy- do data – Mzdový list – hodnotový – do podmínek pro sestavu přidáno zadání roku.
Pokud se nezadá, bere se automaticky aktuální rok. Pokud chcete mzdový list za minulé roky,
musíte číslo roku zadat do podmínkového okna. Výhodou je, že už se nemusíte přepínat do
starších dat.

