
Uživatelské novinky ve verzích CIS 
(novější verze jsou výše) 

 

Verze CIS 5.18.03 k 11.5.2018 

Obecné 

 Bylo opraveno vyhodnocení právě přihlášených uživatelů. Logika ignorovala nastavení uživatelů, 
aby se jejich připojení nezapočítávalo do licencí. 
 

Finance  

 Import elektřiny a plynu z Bohemia Energy – opraveno dohledávání prodejen, setřídění soubory 
s plynem. 

 Import ICP – dohledání prodejny buď dle převodníku, nebo (v případě zrušení převodníku) 
dle čísla prodejny z textového údaje č. 3 v řádku souboru 

 Faktury – Přehled/Opravy - Hromadná změna – Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu – 
u označených přijatých faktur možno zadat, že datum potvrzení dobropisu bude vyplněno datem 
přijetí dokladu 

 Faktury – FV ze skladu (cis06) – možno změnit měnu pro částku k úhradě (partner musí mít 
území 203 = Česko). Tisk faktury s CM ve skladovém programu (možno z FIN přes tlačítko 
Doklad pod seznamem faktur, dále  Tisk – Tisk označeného dokladu) 

Přímé dodávky 

 Byla upravena kontrola na úplnost zadání zboží v pořízení faktur. Dříve, pokud uživatel omylem 
zadal dodavatelský registr do interního, a ignoroval všechna ostatní varovná hlášení, tak se 
položka dokladu uložila. Ale nebyla vidět, a takový doklad pak nešel zapsat do archívu. Nyní již 
takovou položku nedovolí uložit a zobrazí chybové hlášení. 

Maloobchod 

 Import historie cen z prodejny je upraven tak, aby se v případě, že se importuje soubor 
opakovaně, tak aby se zaktualizovaly ceny. 

 Z funkce pro zápis do historie cen jsou vynechány prodejny, které si vedou zásobu samostatně. 
Je to zbytečné. 

 Pro COOP Kladno je zjednodušen náhled na stav karty. Nepodstatné údaje jsou vynechány. 
Aktuální zásoba je na prvním místě a je zvýrazněna. Na druhém místě je zobrazována zásoba 
spočítaná k požadovanému dni. 

 V menu Zboží\Seznam šarží je možné zobrazit číselník šarží vína pro jednotlivé prodejny. 

 V menu Import\Exporty pos\Export šarží je možné vyexportovat šarže do prodejny. 

 U dobropisů z Vo Soběslav do Kamenice se pro lokálně oddělené prodejny začaly převádět čísla 
prodejen. 

 V menu Periodika\Stavy a přecenění\Ulož měsíční přec. POSKA je možné hromadně uložit 
sumární a položkovou sestavu přecenění pro prodejny, které si počítají přecenění sami. 
Předpokladem je, že již je nastaveno automatické stahování přecenění z prodejen. Sestavy se 
ukládají do adresáře, do kterého máte nastaveno ukládání přecenění. Pokud si přejete ukládat 
přecenění automaticky, vytvořte si na začátku měsíce naplánovanou úlohu, kde do parametrů 
zadáte tyto hodnoty: 

c: 
cd c:\cis 
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo uloz_mesicni_preceneni 

 Při importech plateb podle karet se přenášejí i stravenky UP! card. 

 V přehledech a sestavách se zobrazují i úhrady pomocí UP! card. 

 V menu Zboží\Hromadné změny\Převod PLU jsou rutiny, které umožní hromadné přečíslování 
PLU na nová. Podrobnosti a postup budou s každým družstvem probrány individuálně. Pro 
navedení změn PLU je možné použít importní soubor ve formátu Excel. Pro přednastavení 
adresáře, ze kterého se má soubor načítat si nastavte v IMPORT.INI v sekci Zdroj proměnnou 
26i_pplu. 



 
Mzdy  

 Číselníky-Matrice –provedena oprava, aby při změnách či zakládání nových vět údaj o mailové 
adrese nebyl povinný. 

 V souvislosti s úpravou z minulé verze 5.17.00, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů 
nezahrnovala do hrubé mzdy, jsme ještě opravili měsíční sestavy sociálního pojištění – 
rekapitulace na konci sestavy.  

 Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny úpravy 
vypočtených sloupků ve variantě sestavy pro COOP HB. 

 Integrace z mezd do účetnictví – Jednota Rakovník – ve mzdové účtárně je od této verze 
zapotřebí u srážek na manka, škody a pokuty zadávat do čísla manka 4místné číslo 
dlužníka+1místné č. manka, např. 92101. Program si toto číslo v účetnictví rozdělí takto: 9210 dá 
do č.dlužníka a 1 dá do č.manka. 

 Upraven výpočet odstupného, aby se použil správný průměr pracovně právní, a to z 
příjmů rozhodného období, tedy čtvrtletí předcházející datu výstupu. 

 

 


