Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.27.00 k 25. 3. 2019
Obecné


Nová verze je již distribuovaná pomocí MSI balíčku. Detailní informace pro vlastní způsob
používání najdete na https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/desktop/Msi/command-lineoptions. Není to úplně nutné, ale pokud můžete, odeberte původní instalaci CIS a nainstalujte MSI
balíček.

Finance











Zápočet – připravena možnost zápočtu zahr. faktur v cizí měně se zadáním kursu, připraveno
storno a opis zápočtu v CM
Faktury – upraveno zobrazení úhrad v cizí měně (korekce a tuzemské fa v CM) na opisu pod
klapkou Úhrady a v sestavě Výpis KFa s rozpisem úhrad
Pro formuláře FV č. 5 a 6 umožněn tisk podpisu (parafy) a razítka (Číselníky – Formuláře faktur)
Obecný – úprava importu ICP dle aktuálních dat
Opis karetních transakcí (ObD – Import dokladů – Import platebních karet) – rozšíření pro tisk
součtů
ObD – opraveno zobrazení názvu účtu z řádku bez zadání SU
Banka – ošetřena kolize 2 uživatelů při současné spuštění tvorby příkazu k úhradě
Pokladna – upraven pokladní deník s DPH
Rutiny – Souhrnné hlášení – doplněna možnost kódu 3, doplněn kód v případě, že všechny
hlášené doklady mají stejný typ plnění
Číselníky – Pásmování – rozšířena kopie o nové údaje

Mzdy










Sestavy Poskytnutí součinnosti při exekuci nově zobrazuje až 40 záznamů.
Opravena funkce Insolvence (v Personalistika – Periodika) u zaměstnanců s více pracovními
poměry.
Funkce Ověř solventnost na Matrici zaměstnance nyní funguje v libovolném webovém prohlížeči.
Opraveny výpočty v sestavě Výkaz dávek nemocenského pojištění – rekapitulace.
Sestavy-za období - aktualizovaná sestava Podklady pro stat. výkaz ÚNP 4-01(b)
Oprava volání sestavy Potvrzení zaměstnavatele (odstranění chybové hlášky).
Povolení spouštět výběr dat pro statistické šetření ISPV pro firmu TREXIMA v jakémkoliv období
(i 3,6,9,12) – kvůli individuálně dohodnutým termínům zaslání dat s firmou TREXIMA.
Hrubé doplňky – záložka Náhrady(hodiny a dny) – u osobního volna se ukazuje informace o
tom, kolik dní ještě zbývá (dříve tam bylo, kolik dní již bylo čerpáno).
Číselníky-Matrice – záložka Daně - Kód změny pro hromadné oznámení zdravotní pojišťovně –
po rozkliknutí je jako poslední volba prázdný řádek, pokud chcete dříve vybranou volbu smazat.
Totéž lze zajistit, když na daném řádku zadáme současně Ctrl+N (toto platí obecně všude, že to
smaže zadanou hodnotu).

Evidence majetku



Upraveny názvy sestav na okně Majetek ve stavu.
Upraveny texty v hlavičce sestav.

Maloobchod



Při dávkovém zpracování přecenění je zajištěno, aby se nepřepočítávaly prodejny, které si vedou
zásobu samostatně, i když jsou uvedeny v časovači dávek. Ošetří se tak situace, kdy obsluha
zadá špatný seznam prodejen pro dávkové přecenění.
Pro COOP Zábřeh je nastaveno od 1.4.2019 přiznání slevy za 5000 bodů ze 65 na 50 Kč. Pro
správnou funkčnost je nutné, aby všechny prodejny večer poslední prodejní den v březnu






provedly komunikaci pokladen, aby odeslaly všechny informace o nákupech zákazníka, a tím
zajistily správné přiznání slevy. Pokud toto neprovedou, bude zákazníkovi přiznaná sleva již
počítána podle nového nastavení.
Pro COOP Zábřeh je zajištěno, aby se v exportech zákaznických karet na prodejny od 1.4.2019
exportovaly jen karty zákazníků, které mají nají nastaven příznak Povolit zpracování dat na ANO.
Pro ostatní zákazníky se budou data i nadále počítat, ale nebudou se již exportovat na prodejny.
Po odstranění dat z prodejen již nebude možné tyto zákaznické karty používat.
Pro COOP Kamenice byl upraven export akcí do objednávkového systému. Nyní se přenáší
pouze aktuální akce, a nebo akce které začínají nejpozději za 7 dní.
Pro COOP Zábřeh byla upravena integrace do účetnictví podle požadavků tak, aby se v sestavě
UD100 zobrazoval DL jen jednou položkou a v údaji Datum bylo datum dodání.

