
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.21.02 k 17.9.2018

Finance
 Opravena kontrola duplicity při uložení účetního dokladu pro faktury a ObD.

Mzdy 
 Opraveny sestavy soc. zabezpečení (nenulová položka Rozdíl) a sestava Integrace do PEI

(nerovná se Má dáti/Dal) – v souvislosti s použitím nového sloupku pro Osobní volno v Hrubých
doplňcích.

Verze CIS 5.21.01 k 14.9.2018

Finance
 Faktury - korekce úhrady – umožněna oprava pro případ nesouhlasu úhrad na knihu faktur
 Banka - ošetřeno nahrání chybného souboru s výpisem, který neobsahuje položky
 Obecný doklad - úprava importu karetních transakcí (index)
 ObD - úprava importu elektr. stravenek UP ČR (změna formátu čísla prodejny)

Přímé dodávky
 Pro Novou Paku byl upraven import Nopek tak, aby se ořezávaly levé nuly nejen pro číslice, ale i

pro písmena.

Maloobchod
 Přepočítací koeficienty se na prodejny exportují podle Data platnosti od.

Evidence majetku
 Majetek ve stavu: 

o s každou změnou je nabídnuto okno, ve kterém lze do historie pohybů zapsat údaje: Datum
pohybu, Text, Doklad

o rozšířena kontrola období zařazení
 Speciální – v úloze Oprava a mazaní historie pohybů přidány sloupce a umožněna oprava data

pohybu, dokladu a textu, v aktuální období i kódu pohybu.
 Sestava EMA-011 - Opis historie majetku (tlačítko H na kartě) – nově jsou vypsány údaje Datum

pohybu a Text.

Mzdy 
 Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic při volbě stejného hesla.
 Opravena chyba při tisku výplatnic – speciální formát nalevo do hrubé mzdy, napravo do čisté

při odpovědi Ne na dotaz Zda chcete tisknout originál výplatnic.
 Sestavy-Měsíc-Čisté – Integrace do účetnictví – odstraněn tisk prázdných stránek
 Sestavy-Matrice - Seznam zam. aktivních v průběhu roku – přidán tisk zdravotní pojišťovny
 Export hrom. Oznámení pro VZP – zajištěn formát souboru PC LATIN2
 Export  přílohy  k žádosti  o  …(na  OSSZ)  –  zajištěno  kódování  ANSI,  odstraněno  padání

programu



 Oprava ošatného na kredit  - u zam. pracujících na více úsecích se nyní správně sčítá ze všech
úseků

 Mzdový list hodnotový – přidán příspěvek zaměstnavatele na stravné (osvobozený od daně
z příjmu) – za tímto účelem musí být na hrubých d. vyplněn buď Evidenční počet stravenek nebo
Počet dnů pro stravné a na závodové větě (Limity/volby) musí být rozepsaná cena stravenky.

Verze CIS 5.21.00 k 28.8.2018

Finance
 Číselníky – Práva uživatelů – zablokováno zobrazení systémových uživatelů. 
 Faktury – Doplněn příznak blokace – pro zaúčtování stejné faktury v jednom ZL.
 Banka –  V importu  výpisů  z ČSOB  (formát  ABO)  opraveno  přebírání  bankovních  účtů

s pomlčkou.
 Zaúčtuj (pro všechny typy dokladů):

 Upraveno plnění střediska a prodejny (S3, P3) v řádku účetního dokladu.
 Při účtování faktury nebo ObD je na prvotním dokladu nastaven příznak blokace, a pokud

dojde k pokusu o duplicitní zaúčtování ve stejném ZL, program situaci ohlásí. Neplatí pro
doúčtování.

Obecný doklad: 
 Doplněn příznak blokace – pro zaúčtování stejného ObD v jednom ZL.
 Import dokladů – Dobíjení kreditů -  ICP – upraveno dotahování účtovacích předpisů u dokladu

s provizemi (název předpisu musí začínat „ICP“, je možno jej zkopírovat z předpisů GPM). Při
variantě bez použití převodníku (viz novinky k v. 5.19) opraveno dotažení střediska.

 Novinka: Připraven import elektronických stravenek firmy  UP ČR  (Obecný – Import dokladů –
Stravenky – Elektronické stravenky UP (CSV)). 

 Import platebních karet UNICARD (ObD) – nový výběr možností pro import hodnot – nově lze
přebírat i částku tržby, očištěnou o cashback (třetí volba, pro zaúčtování předpis AVa).
a) Zůstávají možnosti, z jakých řádků souboru se hodnoty do Obd přebírají:

o Sumárně za den
o Po jednotlivých transakcích
o Sumárně za den bez rozlišení typu karty  
o Elektronické stravenky (výběr dle začátečního čísla karty)

b) Nově možno zadat, které hodnoty budou přebírány do řádků ObD (neplatí pro elektronické
stravenky):
o Hrubá částka (AV1),  provize (AV2),  čistá  částka (AV3),  cashback (2  řádky,  minusem)

(AV4, AV6) (= původní stav)
o Hrubá částka (AV1), provize (AV2), čistá částka (AV3) (= volba Ne cashback)
o Hrubá částka+cashback (AVa), provize (AV2), čistá částka (AV3), cashback (1 řádek, mi-

nusem) (AV4) (= nové)
Každá z těchto možností si doplní svůj konkrétní účtovací předpis.

c) Dále je možno zaškrtnout volbu Zápis transakcí do databáze - to nesouvisí s plněním ObD,
ale s plněním tabulky Prohlížení karetních transakcí (viz novinky verze 5.19).

Původně nastavené uživatelské volby by se neměly změnit.
 Obecný – Import dokladů – Import platebních karet - Prohlížení karetních transakcí - nově je

umožněn výmaz položek: vyfiltrování potřebných položek, klapka Vyber vše, Zruš výběr, dále
Vymaž vybrané (=omodřené) položky. Mazání je nevratné.

Přímé dodávky
 V importu Nopek pro Novou Paku je umožněn i import dodavatelských registrů s písmeny.
 Pro Hořovice se v importu Uzeniny Beta bere datum dodání z čísla dodacího listu.

 
Maloobchod
 V nastavení  importů  do  MIS přibyl  údaj  ID  dod.,  který  udává  ID  dodavatele  využívané

v Objednávkách prodejen a Externích cenovkách. Pokud si přejete tohoto partnera exportovat do
pokladního systému, musí být tento údaj vyplněn.



 Byl  upraven  export  partnerů do POS.  Nyní  se  exportují  jen  ti  partneři,  kteří  mají  v číselníku
partnerů  nastaven  údaj  Povolit  doklady  v POS na  ANO.  Export  byl  rozšířen  i  o  údaje  ID
dodavatele. Proto je nutné nastavit tento příznak v parametrech importů do MIS. Pokud není
nastaven, není možné partnera vyexportovat. V rámci exportu je možné určit, jestli  má export
probíhat  jen  na  konkrétní  prodejnu,  anebo  pro  všechny.  Pokud  se  exportuje  pro  všechny
prodejny, můžete specifikovat export jen na prodejny vedoucí si zásobu samostatně, nebo na
prodejny řídící  cenu pomocí  externích cenovek.  Dále  byl  export  upraven tak,  aby se soubor
exportoval do adresáře číselníků a tím pádem automaticky odcházel na prodejny. Nyní se pro
každou prodejnu vytváří samostatný soubor ve tvaru par_xxx_*.txt, kde xxx je číslo prodejny.

 V menu  Sestavy\Prodejnost zboží\Odběry a prodeje je nová sestava, která zobrazuje prodej
zboží po prodejnách v určitém období a jeho nákupy v stejném období (respektive se uvažuje
předzásobení 5 pracovních dní. V případě potřeby může být po konzultaci toto období upraveno).
Pokud zboží bylo prodáváno, nebo nakupováno za různé ceny, zobrazí se ve více řádcích. Údaj
NCE Prod je připraven pro budoucí použití. Zatím obsahuje hodnotu 0.

 Pro Velké Meziříčí byl  připraven import  ceníku BOVYS do číselníku akcí  MIS. Import je také
možné spouštět dávkou.

 Do exportu pro Logio v Zábřehu byla přidána i prodejna 431 Zvole.
 
GDPR
 Byla doplněna kontrola na to, zda roky exspirace jsou v GDPR za modul PAM zadány stejné jako

v závodové větě PAM.
 Bylo doplněno mazání údaje „kontaktní telefon“ v PAM.
 Menu „Zpracovaní“ bylo rozděleno na dvě nová: „Akce na kopii DB“ a „Akce na aktuální DB“. Do

akcí nad aktuální DB bylo přesunuto mazání osobních dat jednotlivých určených osob. Tyto akce
je možné používat jen velmi opatrně a výhradně v situacích, kdy je potřeba smazat jejich osobní
údaje  (například  pro  vypršení  doby,  po  kterou  měly  být  evidovány).  Akce  by  vždy  měla  být
konzultována  s odborným  pracovníkem,  který  za  data  odpovídá  (PAM,  Členská  evidence,
Obchodní partneři atd.).

Mzdy 
 Sestavy-Měsíc-Srážky – oprava sestavy Rekap. kreditů – ošatné – při práci na více prodejnách

v rámci měsíce opraveny částky ošatného.
 Periodika-Měsíc-Zdravotní pojišťovny VZP – HO export dat pro el.odesílání – nově od 7/2018

přijímá  VZP  soubor  s Hromadným oznámením (ICO.00)  jako  textový  soubor  v kódování  PC
LATIN2 (tedy s diakritikou).

 Periodika-Měsíc – opraven Export stravného - zaměstn. kreditu – zobrazená data před exportem
mají ve sloupku Kredit  jak stravné, tak i  ošatné – vedle je označeno buď „S“ nebo „O“ a za
každým zaměstnancem je vidět částka celkem, která se bude připisovat na jeho kartu. Pro ZKD
Sušice a COOP HB zůstal export v nezměněné podobě.

 Při  zaškrtnutí  tisku  kreditu  na  výplatnici  v číselníky-závody-limity/volby  –  pro  ZKD Sušici
zůstává jimi požadovaný tisk kreditu, pro ostatní (kteří export na kredit využívají) se tiskne pouze
2řádková informace navíc (o dnech nároku a výši kreditu na stravné, příp. ošatné) na konci tisku
výplatnice.

 Ze zápočtového listu – odstraněn tisk pracovních neschopností (již není vyžadován), takže se
ZL vejde na 1 stranu A4.

 Periodika-Měsíc-uzávěrka – upraveno mazání a přesun dat do archivu nejen při rovnosti data
výstupu zvýšeného o zadaný parametr ze závodové věty s aktuálním obdobím, ale i tehdy, když
je  vypočtené datum vyšší  než aktuální  období  mezd.  Pokud je  zadán nenulový počet  let  po
výstupu  pro  mazání  dat,  pak  je  při  uzávěrce  uživatel  informován  o  mazání  dat  jednotlivých
zaměstnanců a může ještě odpovědí na dotaz toto nenávratné zrušení dat zakázat.

 Hrubé doplňky-  záložka Náhrady(hodiny a dny)  -  nové pole  Dny pro  osobní volno -   před
zadávací pole bylo vloženo 1 pole informační, ve kterém se zobrazí, kolik dnů osobního volna má
již zaměstnanec v aktuálním roce vybráno (aktuální měsíc tam není započítán).

 Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic u osob s více prac. poměry.
 Při tvorbě XML souborů nastaveno kódování ANSI, aby nevznikaly problémy se zpracováním

těchto souborů v programu PVS komunikátor.
 Pro Centrální výrobnu Habry – zpřístupnění úlohy na zasílání výplatnic mailem.



 Pro SD Kamenici – zajištění přenosu čísla manka (zadaného ve srážce na manko) při integraci
z mezd do účetnictví.

 Pro  SD  Volyni  do  hlavičky  výplatnice  znovu  zařazen  tisk  osobního  příplatku  (dle  jejich
požadavku).

 Číselníky-Matrice  zaměstnance-  záložka  Srážky  –  znovu  připomínám  novou  sestavu
Poskytnutí  součinnosti k vybrané  srážce,  kterou  stále  častěji  vyžadují  exekutoři.  Sestava
obsahuje informace o dlužníkovi  (druh prac.  poměru,  od-do,  doba určitá/neurčitá,  výše prům.
měsíční  mzdy,  počet  vyživovaných  osob,  kontaktní  adresa,  způsob  výplaty  mzdy,  seznam
prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky
a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze
buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste
o tuto sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz.
Nová  sestava  usnadní  a  zrychlí  mzdové  účetní  práci,  zajistí  přesnost  předaných  dat  –  její
vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže je za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro
správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek  původní dluh,
což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.  Na tlačítku Tiskárna je pak
výběr sestav – buď Historie vybrané srážky nebo Součinnost.
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