Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.26.00 k 22. 2. 2019
Obecné


Bylo lehce upraveno aktualizační jádro systému. Úprava souvisí s instalací MSI balíčků, které
plánujeme v brzké době zavést.

Údržba



V menu Data – Úspěšně odeslané EET tržby umožněn zjednodušený opis vyfiltrovaných
položek.
V Převodním můstku prodejen byly upraveny kontroly na duplicitní údaje.

Evidence majetku




Byla upravena sestava EM – 012 a EM - 013.
Opravena chyba kontroly na duplicitu kódu v číselníku kódů.
Upraveno pořadí zobrazení sestav na okně Majetek ve stavu.

Finance

















Faktury – upraveno zobrazení úhrad v cizí měně pod klapkou Úhrady, na opisu těchto úhrad a
v sestavě Výpis KFa s rozpisem úhrad.
Faktury – Přehled/Opravy – při hledání partnera doplněna možnost pro hledání textového řetězce
uvnitř názvu pomocí F5 (dosud jen přes filtr).
Doúčtuj – opravena situace, která vyvolávala chybovou hlášku (nový ZL).
Platební kalendář – Pohledávky – do řádku v seznamu vygenerovaných faktur doplněno číslo DD
(údaj pro KH).
Fakturace – odesílání vystavených faktur e-mailem – zasílané soubory nově nejsou zazipovány,
je posílán PDF soubor, uživatel může zvolit, zda bude zašifrovaný. Manuál zašleme na vyžádání.
Vystavená faktura – možnost tisku mailové adresy příjemce doplněna do všech formulářů (FV
s PDP = formulář č. 5).
Umožněno přetahovat text z řádků FV do účetní položky – nastavení v Pásmování – FaV.
Nastavte jen pro faktury, pořizované ve FIN, u importovaných nemá smysl.
Zálohy – opraven tisk rozpisu záloh na faktuře vyúčtování v případě připojení jiné faktury (fd=0).
Pokladna – do opisu pokladních pohybů (Deník – se základy a DPH) doplněn sloupec EET,
kterým je možno vyfiltrovat tržby, které byly odeslány do EET.
Pokladna – Úspěšně odeslané tržby EET – umožněn jednoduchý opis vyfiltrovaných položek.
Obecný – úprava importu ICP dle aktuálních dat
Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – opraven součet sestav v případě volby Všechny typy
dokladů (pohledávky i závazky).
Rutiny – Kázeň – Partnera/Uživatele – při výběru DD doplněny ODZ
Novinka – QR kódy. Přibyla možnost generovat QR kódy na vystavených fakturách. Ty slouží
k rychlému načtení údajů faktury do mobilního bankovnictví. Samotné QR kódy se vytváří ve
formátu SIND pomocí webového API ze stránky https://qr-faktura.cz v kombinované podobě QR
Platba+F. Tento formát podporuje většina tuzemských bank.
Pro zprovoznění QR kódů je třeba mít internet a nainstalovat program ImageMagick (pro převod
obrázků) z https://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x64-dll.exe
(případně 32bitovou verzi https://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25Q16-x86-dll.exe). Dále je třeba ve FIN – Číselníky – Formuláře faktur – Varianty tisku zaškrtnout
Tisk QR kódu (zatím lze jen na formuláři 1 – základní).
Novinka – Faktury – Import: nový import faktur od dodavatele energií Carbounion Bohemia pro
elektřinu a plyn. Nastavení cesty pro vstupní soubory v Import.ini je:
04i_fa_carbo= C:\CIS\IMPORT\....

Mzdy















Personalistika – Sestavy – nová sestava – Zahraniční pracovníci.
Sestava – Potvrzení o zdanitelných příjmech – částka příjmu byla nesprávně snížena o ošatné,
pokud bylo vypláceno, jelikož ošatné se v loňském roce již nezahrnovalo do hrubého příjmu.
Podmínkové okno rozšířeno o možnost zadání zaměstnanců pro tisk přes Seznam (při zakliknutí
Seznam se kurzor postaví na začátek pole, do něhož se zadá seznam čísel zaměstnanců
oddělený čárkami, např. 125,297,501. V potvrzení lze na dvojklik levým tlačítkem myši opravovat
měsíc od a měsíc do, pokud zaměstnanec pracoval v roce přerušovaně a je tam potřeba zadat
několik pásem. Nyní jsme tyto údaje rozšířili, aby se tam vešel delší řetězec. Při opravách
pamatujte na to, že pomlčka mezi od – do je tam napevno a nelze ji odmazat, takže tomu
přizpůsobte změny údajů od, do.
Sestavy-Do data – Pracovní dny nemoci – odstraněn problém s chybějícími prac. dny nemoci
z posledních měsíců roku 2018.
Je k dispozici nová placená funkce Odesílání evidenčních listů důchodového pojištění v PDF
emailem (v Sestavy – Rok – Evidenční list zaměstnance). Funguje obdobně jako odesílání PDF
výplatnic emailem. V evidenčních listech důchodového pojištění lze nově zobrazit razítko a
podpis. Dále k ní je sestava Odeslané PDF evidenční listy důch. poj. (v Sestavy – Matrice).
Funkce je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
Sestavy-Do data – Mzdové listy osobní – dle příjmení – provedena oprava, aby se tisknul i při 3
a více pracovních poměrech jednoho zaměstnance stejný počet stránek jako u hodnotových
mzdových listů.
Po celkovém výpočtu čistých mezd – do chybové sestavy se tiskne upozornění, pokud
zaměstnanec na DPP přesáhl příjem 10000,- a má to s odvodem pojistného.
Sestavy-Kontroly dat-Kontrola aktivity – sestava rozšířena, aby odchytila nejen chybně
nenasazenou aktivitu, ale i chybně nasazenou aktivitu.
Problémy s odesíláním NEMPRI.XML v případě, že nebyly skutečné příjmy, ale je vyplněná
pravděpodobná výše příjmu – v tomto případě se řádky za jednotlivé měsíce rozhodného období
do souboru negenerují, takže se nemusíte snažit je smazat, protože ono to stejně smazat nejde.
Nyní by to již při odesílání přes PVS komunikátor nemělo hlásit chyby plynoucí z logických kontrol
souboru (ZapočitatelnýPříjemCelkem a VyloučenáDobaCelkem).
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložku Odměny přibyla nová položka Ost.příjmy osvob.od
daně vyplacené mimo mzdy – sem lze vyplňovat např. proplácení rekreací zaměstnavatelem
přímo na účet firmy pořádající rekreaci, tedy nejde to nijak přes mzdy, ale má to být vidět na
mzdovém listě.
Mzdové listy hodnotové – přidán nový řádek „ost. příjmy osvob.“. Příspěvek na strav.osv. –
rozšířen na 2 des. místa.

Přímé dodávky



Pro Novou Paku byl upraven import Dubenecká knedlíkárna
V prohlížeči položek archívu přibyl sloupek Celk. NCE, který zobrazuje nákupní cenu
pronásobenou množstvím a zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

Maloobchod







Při exportu souborů do inventur se exportuje i informace o UZN. Tato informace bude využita
v kontrolách šarží.
Při pořizování pohybů se pro úbytky skrývají údaje, které se nevyplňují.
Sestavu opisu pokladen je možné omezit na komunikující pokladny již při zadání v číselníku
pokladen. Dále na ni byly doplněny součty.
Byl zaktualizován číselník kódů bank pro složenky podle číselníku k 1.2.2019.
Pro SD Kamenice byl upraven import DL z VO Dačice. V případě předzásobení, kdy datum
dodání je na stejný den, jako začátek akce, tak se v DL použije akční cena. Pokud je začátek
akce až po datu dodání, použije se Návratová cena z budoucí akce.
Pro COOP Hořovice byla přidána dávka pro automatické uplatnění čerpání bodů z věrnostního
systému. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu (spouštěnou jednou měsíčně),
uplatneni_cerpani_karty.cmd, do které napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo uplatni_cerpani_karty



, kde profil je název profilu databáze, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do CIS.
Pro COOP Hořovice byla přidána dávka pro automatický výmaz nevyčerpaných bodů
z věrnostního systému. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu (spouštěnou jednou
měsíčně), odepis_nevycerpane_body.cmd, do které napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo odepis_nevycerpane_body
, kde profil je název profilu databáze, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do CIS.

