Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.18.00 k 25.4.2018
!!! Na verzi CIS 5.18.00 lze upgradovat jen zverze CIS 5.17.00 !!!
Zdůvodu rozsáhlých úprav při zjišťování volných čísel interních registrů
zboží, zkontrolujte si po prvních importech vEl. fakturaci, likvidaci faktur, či
importu inventur, DL a akcí do MIS, že se správně zakládají nové položky
zboží. Nové položky již nemusí být jen na konci seznamu zboží, ale i uprostřed.
Proto je vhodné při hledání nově založených položek použít omezení údajem
Datum.
Údržba



Do modulu se nyní přihlásí jen uživatel s rolí “Správce” (nastavení v modulu ZČ – Přístupová
práva).
Upraveno počítání licencí při přihlášení pasivního uživatele do modulů.

Základní číselníky


Do číselníku přístupových práv byl přidán údaj stav, který povoluje/zakazuje přihlášení uživatele.

Elektronická fakturace


Při importu el. faktur se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly
po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

Přímé dodávky





Pro SD Kamenice je zajištěn stejný způsob výpočtů a importů pro VO Dačice od 1.5.2018, jako je
pro VO Soběslav.
Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se prodejny zakládaly na prv 110.
Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se v akcích pro prodejny 0 zakládal prv 110.
Při importu pohybů se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly
po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

Maloobchod







Pro SD Kamenice je zajištěn stejný způsob výpočtů a importů pro VO Dačice od 1.5.2018, jako je
pro VO Soběslav.
Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se prodejny zakládaly na prv 110.
Pro COOP Zábřeh byly upraven výpočet údaje Obrat MO o rozdíl ze zaokrouhlení.
Pro SD Kamenice se při importu nového zboží z VO ignorují registry 888xxxx, jelikož nejsou
důležité.
Pro SD Kamenice je připraveno sehrání souborů pro objednávky a doplnění prodejních cen do
nich.
Pro SD Kamenice nad Lipou je připraven import katalogů pro objednávky z VO Dačice. V rámci
tohoto importu se se odstraní původní prodejní cena, a nahradí se novou prodejní cenou









stanovenou výpočtem koeficientem. Takto upravené soubory se pak odešlou na FTP pro
objednávky prodejen. Pro správnou činnost je nutné nastavit v IMPORT.INI v sekci ZDROJ
proměnnou 26i_sop_32_0, kde 32 a 0 je org a odj dodavatele VO. Tato proměnná ukazuje na
adresář, kde jsou uloženy původní soubory s katalogem pro objednávky. Dále je nutné v sekci
CIL nastavit proměnnou 26i_sop_32_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají archivovat
naimportované soubory. A proměnnou 26e_sop_32_0, která odkazuje na adresář, do kterého se
mají ukládat upravené soubory, které se budou posílat na prodejny. Nezapomeňte si nastavit
před vlastním importem stažení číselníku z FTP velkoobchodu.
Pro SD kamenice byl upraven výpočet ceny pro předzásobení. Nyní se při předzásobení
kontroluje cena z pohybu čtvrt roku zpětně. Pokud žádnou cenu nenajde anebo je cena nižší, než
je nová cena z předzásobení, použije se jako nová cena cena návratová z budoucí akce. Pokud
se cena najde, a je vyšší, použije se cena z předchozího DL
Pro SD Kamenice, COOP Zábřeh, Kladno, Velké Meziříčí, Prahu Západ se v exportu zákazníků a
zákaznických karet exportují jména a adresy pouze pro zákazníky, kterým je možné vystavovat
faktury. Standardním zákazníkům se do jména naplní Zákazník a číslo zákazníka. Ostatní osobní
údaje jsou exportovány prázdné.
Pro COOP Hořovice byl upraven import ceníku Bono-Bijou tak, aby se prodejní ceníková cena
použila z importního souboru a zapsala se jak do ceníku, tak i do pevných cen. Dříve se prodejní
cena počítala koeficientem.
Při importu pohybů, akcí, ceníků, inventur se pro nové položky hledá volné číslo interního registru
i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné
registry.
Při synchronizaci Hořovice - RDS se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi
volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

Finance







Faktury – Korekce úhrad – doplněno mazání korekcí v úlohách Rušení dat ve FIN (Rutiny –
Údržba) a Zrušení ZL (Faktury – ZL).
Opraven opis účetního dokladu na opravě přijaté faktury, nově doplněn příznak stavu ZL.
Banka – Přehled faktur k úhradě – nově zahrnuje i zahraniční faktury.
Zaúčtuj – výběr pásma účetního dokladu – opraveno setřídění, nyní vzestupně dle číselného
pásma.
Úprava v podepisování dokladů (nenalezeno heslo).
Úprava importu z Bohemia Energy – součtování řádků FD dle odběrního místa.

VO sklad / MTZ


Umožněno vystavit fakturu s částkou k úhradě v cizí měně.

Mzdy






Pro SD Mor. Krumlov byla přidána možnost posílat výplatnice emailem v PDF souboru v Sestavy
– Měsíc – Čisté – Výplatnice (v PDF do emailu). Emaily jsou odeslány automatizovaně
vybraným osobám přes SMTP server. Kvůli GDPR je zde možnost PDF výplatnice zaheslovat.
Podrobný přehled fungování je v samostatném souboru. K úloze je dále sestava Odeslané PDF
výplatnice dle jednotlivých měsíců v Sestavy – Matrice.
V souvislosti s úpravou z minulé verze 5.17.00, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů
nezahrnovala do hrubé mzdy, jsme ještě opravili čtvrtletní a roční podklady a potvrzení pro
sociální dávky, aby se tam ukazoval správný příjem (ne 2x ponížený o náhradu za údržbu prac.
oděvů, ale pouze 1x). Dále jsme zpětně od roku 2008 až do současnosti ponížili hrubý příjem o
náhradu za údržbu prac. oděvů, neboť dle vyjádření některých kontrolních orgánů státu tam toto
nepatří (na čistý příjem tato úprava nemá žádný vliv).
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny drobné úpravy
týkající se OON ve variantě sestavy pro COOP HB – ve sloupku OON2 mají svoji specifickou
DPP, dále používají Dohody z rozdělení (dle obratu na prodejnách) a klasickou OON (ta je pod
OON1) a navíc přibyl sloupek Celk.OON, který je součtem všech OON. Odstraněný sloupek se
základní časovou mzdou, která se objevuje i v základní mzdě, je nahrazen tiskem „Č“, pokud se
jedná o časovou mzdu.

Verze CIS 5.17.00 k 11.4.2018
!!! Vzhledem kúpravám vzabezpečení je nutné sladit Instalaci verze CIS
5.17.00 a verzí POS 2.00.00 tak, aby verze POS byla nainstalována
bezprostředně po instalaci CIS na centrále. Vopačném případě nebudou
funkční programy Složenek a Vzdálené prohlížení vprogramech Poska.
O podrobnostech se informujte sautory projektu. !!!
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).

Evidence majetku




Při ukládání změny na okně majetku ve stavu se nyní zobrazuje dialog pro zadání data pohybu a
textu (pokud jde o změnu, která se zapisuje do historie). Údaje se uloží do historie k zapisovaným
změnám.
Nová pohybová sestava “EM-376 Změny PC dle integračních skupin“.
Byly upraveny hlavičky všech sestav. Text “Adresa podniku:” byl nahrazen textem “Adresa:”.

Finance
Novinka:
 Umožněn import řádků k fakturám za elektřinu a plyn od Bohemia Energy (rozúčtování
prodejen).
Faktury:
 Tisk vystavené faktury - doplněna možnost vytisknout podpis z číselníku přístupových práv
(ZČ). Podpis je navázán na údaj „fakturu vystavil“. Zatím je připraveno na formuláři číslo 1.
Požadavek tisku podpisu je třeba zadat v číselníku formulářů faktur (FIN – Číselníky).
 Faktury – Hromadná změna - na přijatých Fa je umožněna změna daňového období podle data
přijetí. Nově je připravena i varianta, která umožní změnit pouze daňové období zadáním
měsíce a roku daňového období faktury, přičemž se datum přijetí nezmění.
 Faktury – Přehledy/Opravy – na okně jsou připravena nová tlačítka: „ÚčD“ pro kontrolní opis
zaúčtované faktury a „Rek“ pro tisk sestavy rekapitulace účtů. (Doposud tyto opisy byly uvnitř na
opravě faktury.) Sestavy nově zobrazují také doúčtování dokladu.
 ElFa (Import faktur z elektronické fakturace COOP) – datum potvrzení přijatého dobropisu: Při
importu do knihy faktur ve FIN umožněno naplnit datum přijetí dobropisu datem importu FIN do
FIN. Podmínky: a) je nastaven parametr, b) jedná se o přijatý dobropis (Dp či záporný ODZ), c)
ve vstupním souboru není údaj datum potvrzení dobropisu vyplněn, d) jedná se o elektronicky
importovanou fakturu. Pro nastavení parametru zašleme SQL na vyžádání.
 Upravena možnost pracovat současně v jednom ZL pro pořizování nové faktury jedním
uživatelem a účtování faktur jiným uživatelem tak, aby nedocházelo k vzájemnému blokování dat.

Obecný doklad:
 ObD - Přehledy/Opravy: Do řádků na okně seznamu dokladů jsou doplněny obraty MD a Dal
z účetního dokladu. Hodnoty se budou zobrazovat v případě, že je zaškrtnuto zobrazování čísla
účetního dokladu.
 Nový doklad není nutno pořizovat přes menu Pořízení, ale nově je na okně tlačítko „Nový“, a to
do ZL, na kterém je aktuálně nastaven výběr. Pokud je ZL předán do modulu UCT, pak tlačítko
přístupno nebude. Pro vytvoření nového ZL nutno použít úlohu Pořízení jako dříve.
 V úloze „Kontrolní opis účetních dokladů za:“ na tlačítku „ZL“ je zpřístupněn tisk sestavy
FIN_RFS-rekapitulace dle SÚ/AÚ pro všechny doklady vybraného ZL dohromady.
 ObD – Import dokladů - Platební karty AVIZO z ČSOB form. UNICARD:
o umožněno vynechat import řádků s hodnotami cashback (zátržítko „Ne cashback“ na
vstupním okně)
o doplněna možnost opisu vstupního souboru pro kontrolu a dohledání jednotlivých položek
– tlačítko: „Načti soubor ke kontrole a prohlížení“. Povolen výběr pouze jednoho souboru,
pro opis zpracovaného možno použít nové tlačítko „Načti včetně přejmenovaných“.
 Import ICP: Obecný - Import dokladů - 8. Dobíjení kreditů – ICP.
Další:
 Otevírání dokladů na oknech Přehledy/Opravy: Na seznamech faktur, bankovních výpisů,
pokladních dokladů a obecných dokladů je možno použít doubleclick myší k otevření dokladu.
(Pro faktury pouze do režimu prohlížení, nikoliv do režimu opravy.)
 Přehled účetních položek – na tlačítku „Tiskárna“ je doplněna varianta úzké sestavy. Volba:
FIN_UCP_VYB / FIN_UCP_VYB_u.

El. faktury


Pro COOP Kladno je zajištěno, aby se neimportovaly nulové faktury ze Staropramenu.

Členská evidence


Byla upravena sestava Štítky (3x8) A4 v menu Štítky. Texty byly posunuty trochu dolu.

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.

Přímé dodávky


Podmínkové okno pro sestavy OS_401 a OS_407 se po uzavření sestavy znova zobrazí
s původně zadanými podmínkami. Lze tak rychle měnit podmínky pro zobrazování těchto sestav.

Maloobchod




Při posílání mimořádných cenovek je možné na začátku dávky zvolit, jestli se mají cenovky
tisknout, nebo jen zobrazit (tak, jak to bylo doposud), nebo rovnou ukládat pro odeslání. Dotaz na
poslání změnového číselníku na pokladny se volí také před započetím dávky. Takže po potvrzení
těchto voleb se zvolené nastavení použije pro všechny prodejny. Obsluha tak nemusí jednotlivé
dotazy odklikávat pro každou prodejnu.
V prohlížeči pohybů je možné vytisknout cenovky z pohybu.

