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.

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.

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.

