Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.22.00 k 17.10.2018
Instalátor


Pokud instalátor zjistí, že není asociovaná přípona PSR, tak provede asociaci na daném PC, kde
je spuštěn.

Evidence majetku


Integrace do souboru P*.INT (menu Periodika) – Opravena špatná detekce záznamů pro
integraci.

Finance















Faktury - Import elektronických faktur (z FIN do FIN) – umožněno zaškrtnout volbu, aby se
nenabízelo nové pásmo při změně partnera
Údaj Stav faktury – změna textu položky č. 8 = „Předáno právnímu oddělení (neplatit)“ na
„Předáno advokátní kanceláři“
Formulář vystavené faktury – sjednocena velikost vloženého textu nad (form. 6) a pod řádky
faktury.
Upravena volba čísla dokladu při účtování faktur více uživateli v případě vypnuté volby „Účtovat
vždy do nového dokladu“ v Pásmování. Opraveno zablokování při účtování importovaných faktur.
Úprava exportu ZL do UCT v případě současného účtování dvěma osobami.
Odesílání PDF faktur emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s fakturami místo
ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.
Banka – Výpisy – Vyhledání - upraveno vyhledání plateb partnerovi a na vybraný bankovní účet
Banka – Výpisy – Doplň – Z příkazů - upraveno dohledání účtovacích předpisů dle příkazu z
mezd, v případě bankovního účtu uživatele s předními nulami
Banka – Příkazy – Seznam vystavených PÚ / Kompletace – tlačítko R-Tisk / Tisk – kromě
původního formuláře příkazu je možno vytisknout sestavu, která obsahuje možnost třídění i
filtrování položek
Obecný doklad - Upravena volba čísla dokladu při účtování obecných dokladů více uživateli
v případě vypnuté volby „Účtovat vždy do nového dokladu“ v Pásmování
ObD - úprava importu karetních transakcí (index)
ObD - úprava importu elektr. stravenek UP ČR (změna formátu čísla prodejny)
ObD – import GPM – ošetření případu duplicity čísla prodejny (dle DRJ v číselníku ORJ).
Rutiny – Údržba – Rušení dat starého roku – změna v bodu 3 - nově se mažou všechny úhrady
pro zadaný rok a nižší, u faktury jsou nahrazeny zápisem do korekcí
Rutiny – Kázeň – upravena sestava Pohledávky / Závazky po splatnosti

Členská evidence




Do menu Zpracování byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Kostelec a nulování těchto
podílů pro případ zkušebního zpracování.
Do menu Sestavy 1 byla zařazena nová sestava CE_12KO - Seznam členů s podíly.
Do menu Sestavy 4 byla vytvořena nová Sestava CE_106KO – Poštovní podací arch.

Mzdy


Vytváření pracovních smluv do Wordu – do Personalistika – Sestavy – Pracovní smlouva a
Pracovní smlouva II. (pro SD) přidáno nové tlačítko, které umožňuje vytvořit danou pracovní
smlouvu ve Wordu. Existují dvě varianty – první otevře aktuální prac. smlouvu a druhá vytvoří doc














soubor pro všechny vybrané osoby. Smlouvy lze před a potom upravit. Šablony prac. smluv jsou
v adresáři Cis\EXPORT\prac_smlouvy, kde jsou také podrobnější pokyny.
Odesílání PDF výplatnic emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s výplatnicemi
místo ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.
Úprava tisku výplatnice – ostatní složky mzdy úkol (pro COOP Hořovice), další úprava se týká
tisku odměny za volby, pokud je zadaná na hrubých doplňcích na záložce OON v údaji „Odměny
a doplatky“, tak se na výplatnici tiskne Odměna-volby.
Úprava sestavy Rekapit. Kreditů-ošatné – pro Jednotu Toužim (nutno na závodové větě vybrat,
že se ošatné počítá přes sazbu za směnu, pokud se takto počítá!!!)
Sestavy-za období - Přehled příplatků II. dle měsíců a středisek – nová dle požadavku COOP HB
Ze zápočtového listu – odstraněn tisk zdravotní pojišťovny (z hlediska GDPR není oprávněný).
Úprava pro ZKD Sušice (ohledně GDPR) – při tisku hromadných příkazů ve mzdové účtárně se
vpravo místo jména zaměstnance tiskne strojově generovaný kód, tento kód se pro kontrolu
tiskne v sestavě Rozpis spoření ve sloupku Specifický symbol.
Mzdový list osobní – v sekci údajů o pracovním poměru přidána informace o tom, zda se jedná
o zaměstnání malého rozsahu.
Číselníky-Pracovní poměry- záložka Mzdy1 – údaj Zastupitel přejmenován na Výkon funkce
s možnostmi – uvolněný a neuvolněný zastupitel, volební komise a není. V případě výběru
volební komise se zviditelní další pole pro výběr funkce – člen, zapisovatel, místopředseda nebo
předseda.
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložce OON se u prac. poměru označeného jako
„volební komise“ zviditelní další pole Funkční odměna s tlačítkem otazník. Když na něj klikněte,
tak se Vám do pole Odměny a doplatky doplní výše odměny dle výkonu funkce ve volbách. Tuto
pak lze libovolně změnit. Také na výplatnici se v tomto případě dotahuje text „Odměna – volby“,
jinak je tam „OON – odměny a doplatky“.
Sestavy-Kontroly dat – do menu přibyla sestava Kontrola fondu PD, aby ji šlo samostatně
vytisknout, pokud byste ji po celkových výpočtech mezd, kdy se automaticky zobrazuje, nevytiskli.
Přes toto menu lze sestavu tisknout jen tehdy, pokud jste již předtím pouštěli celkové výpočty
mezd.

Účetnictví
Export položek pro audit - doplněna úloha Rutiny – Zpracování – Exporty souborů – Export
položek pro audit.
Úloha pracuje s příkazy SQL ze souboru C:\CIS\SQL\ExportDeniku.SQL a je řízena parametry
s tímto standardním nastavením
- Jméno úlohy v menu
Export položek pro audit
- Jméno souboru SQL
c:\cis\sql\ExportDeniku.sql
- Jméno výstupního souboru
c:\cis02\Denik>mm<>rrrr<.csv
- Formát souboru
ascii
Znaky >mm< a >rrrr< ve jménu souboru jsou pro export nahrazeny měsícem a rokem.
Jméno souboru je potom např. Denik012018.csv
Parametry je možné změnit – v souboru C:\CIS\CIS.INI v sekci nastavení pro účetnictví [CIS02]
se doplní řádek (jednotlivé parametry oddělené středníkem):
ExportDeniku=param1;param2;param3;param4
V případě jiných požadavků auditora je možné provést úpravu v souboru ExportDeniku.SQL.
Poznámka: Soubory jsou určeny pro Excel.

Výkaznictví
Úpravy výkazů 2018 - upravena matriční data výkazů 2018
- Rozvaha - sloučeny řádky 96 a 97 do řádku 96 – řádek 97 zrušen
o 96 Nerozdělený zisk z minulého období
o 97 Nerozdělená ztráta z minulého období
o do řádku 96 Nerozdělený zisk a ztráta z minulého období

-

Výkaz zisků a ztrát
o Opraven text řádek 26 Prodaný materiál

-

Viz Vyhláška č. 441/2017 Sb.

Přímé dodávky


Nový import faktur GGT pro Hořovice. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Dodací list se
ořezává na posledních 7 číslic.

Maloobchod






V menu Importy\Import ceníků z ústředí je možné provést aktualizaci číselníku zboží, eanů a
karty MIS z centrálně řízeného číselníku ve tvaru XLS. Podnabídka Hromadný provede aktualizaci
všech dodavatelů z daného souboru. Podnabídka Pouze aktivní list nahraje dodavatele z právě
aktivního listu. O možnosti využití tohoto importu kontaktujte autory. Pro správnou funkčnost je
nutné mít nainstalován MS Excel a do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ přidejte proměnnou
26i_c_ustr, která odkazuje na aktuální uložení importovaného souboru. V případě dávkového
zpracování je soubor přejmenován na *._ls. Pokud se importuje pouze aktuální list, tak se soubor
nepřejmenovává.
V menu Údržba\Nezakládat konf. zboží pro PLU je číselník, kde bude možné nadefinovat plu,
která se nemají zakládat do konfliktního zboží (například zákusky, chlebíčky atd.). Výrazně se tím
omezí počet položek v Konfl. zboží a urychlí výpočty. Přesné použití tohoto číselníku bude
upřesněno později.
Byl upraven import dodacích listů GGT ve struktuře EDI pro COOP Hořovice. Z dodacího listu se
použije posledních 7 číslic. Nastavte v parametrech importů MIS ZUN DL = 3, Zakládat nové
EANy z DL = ANO, V imp. DL použít vel. bal. = ANO.

