Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.29.00 k 25. 7. 2019
Finance
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Faktury – Přehled/Opravy – rekapitulace účtování (Rek) se vybírá jen z dokladů roku dle ZL (dosud
byly zahrnuty i doklady stejného interního čísla z předchozích let)
Import – Faktur (Fa + zaúčtování) – nepřebírá se datum přijetí do data potvrzení dobropisu
Opraven tisk penalizační FV, úprava v pořízení řádku FV zahraniční
Vystavená faktura – tisk mailové adresy partnera – vypisuje se z údaje E-mail u partnera, ale pouze
do prvního středníku
Oprava FV nebo generování DDk z platebního kalendáře (pohledávky) – lze zadat delší číslo
daňového dokladu (např. pro faktury vystavené odběratelem)
ObD (daňový) – upraveno zachování nastavení „editovat DPH“
ObD – Import – elektronické stravenky: V rámci importu platebních karet Unicard je stávající
čerpání elektronických stravenek pro Edenred (předčíslí 517340 či 5173) rozšířeno o možnost vstupu
stravenek BenefitPlus (předčíslí 416606 či 4166), příp. dalších.
a) Na výběrovém okně je doplněna možnost výběru plnění řádků ObD, a to:
1) ES1=hrubá částka
2) ES1=hrubá, ES2=poplatek
3) ES1=hrubá, ES2=poplatek, ES3=čistá
b) Je umožněno účtovat každý typ stravenky odlišně zadáním účetního předpisu, kde bude v textové
části uvedeno číslo karty. Pozor: Pokud uvedeme na výběrovém okně číslo karty pouze na 4
místa, pak v účetním předpisu musí být toto číslo uvedeno rovněž na 4 místa. Např.: ES1-000K4166-tržba, kde K je konstanta pro označení, že se jedná o číslo karty. Pokud nebude
požadováno účtování pro oba typy odlišně, tzn., že předpis s číslem karty nebude vyplněn, pak se
bude účtovat jednotně podle stávajícího předpisu, např.: ES1-000-tržba.
Účtovací předpisy: opraveno účtování pro FV, hodnota C/DPHx-SUMR
Zápočet: v opisech jsou doklady rozděleny do odstavců Závazky či Pohledávky dle finančního
pohledu (dosud to nebylo jednotné pro všechny typy dokladů)
Upraveno zobrazení QR kódu pro platbu na fakturách.
Kontrolní hlášení:
o připravena změna údaje ZDPH §44 v A4 a B2 pro výstup od 1.10.2019 (v programu od období
9/2019).
o ošetřeno použití delšího číslo DD v FV

Členská evidence
•

•
•

Do karty organizace byla přidána možnost používat zvlášť zadávání příjmení, křestního jména
a titulu. Podle volby se na záložce Evidenční buď zobrazují jednotlivé části jména, nebo celé jméno
jako doposud. Bez zaškrtnutí této volby jsou jména zadávána jako doposud. Před použitím této volby
je potřeba se a autory projektu domluvit o způsobu rozdělení současného jména obsahujícího
všechny tyto tři údaje dohromady. Základní varianta rozkladu jména pro všechny členy byla zařazena
do menu Zpracování.
Do menu Opisy1 byla přidána sestava CE_109TA, Kontrolní sestava opisu jmen po jejich rozdělení
na Příjmení, Křesní a Titul.
Na záložku „Věrnostní karty“ byly přidány údaje „Příznak blokace karty“ a „Důvod blokace“. O tyto
údaje bylo rozšířeno i zadávání Věrnostních karet v menu Matrice.

•
•
•
•
•

Na záložku „Střediska“ byla pod zaškrtávací box, zda je člen zaměstnancem doplněna i možnost,
zadat jeho zaměstnanecké číslo v případě, že je zaškrtnuto, že člen je zaměstnancem.
Do menu Opisy1 byla doplněna sestava CE_01TA obsahující pouze jména a adresy členů ve stavu.
Na obrazovku Finanční byl doplněn další údaj „Zůstatek podílů na HV“. Od podílů na HV je odečtena
suma vyplacených podílů na HV ze záložky Termíny.
Byla připravena možnost zobrazovat na obrazovce člena (matrici člena) údaje individualizované pro
jednotlivá družstva.
Do obrazovky pro úpravu podkladů pro výpočet podílů vyvolané v menu Matrice / Podíly Hořovice,
byla doplněna sestava opisu podkladů pro výpočet podílů.

Přímé dodávky
•
•

•

•
•
•
•

Nový import faktur Pekařství Sýkora formát XML z pohody ve tvaru Invoice. Číslo importu je 210,
kódové stránky = 0. Zakažte aktualizaci názvů.
Pro Toužim, Sušici, Rakovník a Jindřichův Hradec byl upraven import Pondělíka z COOPu napřímo.
Číslo importu je 200. Pro správnou činnost je nutné v modulu údržba upravit v převodním můstku
partnerů EDI u Pondělíka ORG, ODJ, IČ a DIČ pro partnera napřímo a v číselníku partnerů mu
přiřadit platný bankovní účet.
Na prohlížeči archívu pohybů přibyl sloupek Kontr. cen, který informuje, jestli nad dokladem byla
provedena kontrola cen. Pokud byla kontrola provedena úspěšně, je řádek podbarven zeleně, pkud
byla neúspěšná, je podbarven červeně. V případě, že kontrola neproběhla, řádek podbarven není.
Kontrola cen bude postupně nastavována podle požadavků. Zatím je nedostupná.
Nový import dodavatele Rygydrová soubor XLSX. Číslo importu je 211, kódové stránky = 0.
Dodavatel musí odstranit z názvu mezery a ostatní nestandardní znaky.
V menu Přímé dodávky\Ceníky je prohlížeč ceníků. Význam má pouze pro Jindřichův Hradec.
Pro Jindřichův Hradec je připraven import ceníků z GGT.
Pro Jindřichův Hradec byl upraven import DL z GGT. NCE i SCE se přenáší po kartonech, nikoliv po
kusech.

Maloobchod
•

•

•
•
•

Pro Novou Paku byl vytvořen import DL z Bovyse. Pro správnou činnost je nutné nastavit
v Nastavení importů MIS údaje Zun dod.listů na 10 a Maska imp.s. DL na bov*.csv. Dále
nastavte údaj Povolit zakl. DL v MIS z arch PD na NE. Do import ini do sekce zdroj založte
proměnnou 26i_dl_org_odj na adresář, do kterého se budou soubory DL ukládat. Např.
26i_dl_3193_0=M:\mis\dodlist\pd\bovys
Import je možné vyvolat i naplánovanou úlohou. Do příkazového řádku zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_dl_pd
Import zásob z pos je možné spustit na více vláknech. Sníží se tím čas nutný pro importy zásob. Pro
správnou činnost si vytvořte dávku import_zasob_jadro.cmd, do které zadejte následující
parametry:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zasob_jadro
Byl rozšířen import plateb podle karet o nové stravenky Benefit.
Prohlížeč a sestava prodejů podle karet byly rozšířeny o el. stravenky Benefit.
V důležitých dávkových výpočtech byl zvýšen počet opakování zápisu do databáze při uzamčených
datech. Zajistí se tím snížení počtu výskytů chybového okna s hlášením Data uzamkl jiný uživatel.

Mzdy
•

Pro Velké Meziříčí přidána sestava Informace o pracovních podmínkách a Elektronická výplatní
páska. Zároveň upraveny sestavy Pracovní smlouva a Dohoda o změně pracovní smlouvy.

Evidence majetku
•
•
•

Do Sestavy – Inverturní - EM – 124 přidáno číslo HOP a možnost přes něj filtrovat.
Při vyřazení majetku ze stavu se zobrazí okno pro zadání textu pohybu a čísla dokladu.
V menu Speciální – Oprava a mazání historie pohybu lze nově smazat pohyby: Metoda účetního
odepisování, Doba odpis. v měsících a Zbytková hodnota.

