
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.30.01 k 15. 9. 2019

Přímé dodávky
 Pro Novou Paku byl upraven import Bovys. Z čísla dodacího listu se nyní zapisuje pouze posledních

7 číslic. Zajistí se tak párování DL v Misu při přenosu do archívu PD.

Maloobchod
 V menu  Sestavy\Kamenice jsou  nové  sestavy  Opis  nákupů  a  prodejů  podle  IČ  původního

dodavatele podle požadavků SD Kamenice.
 V některých  naplánovaných  úlohách  bylo  upraveno  časování  automatických  oprav  zamykaných

záznamů. Sníží se tím čas pro zpracování dávek, který se neúměrně navýšil po dohrání podzimních
aktualizací  Windows.  Pokud  by  se  v dávkách  začaly  zobrazovat  informace,  že  data  zamkl  jiný
uživatel, kontaktujte P. Gregora.

Členská evidence 
 Byl upraven výpočet údaje „Zůstatek podílů na HV“ na záložce „Finanční“, tak, aby se zobrazoval i

pro členy, kteří doposud žádné vyplacené podíly neměli. Pak je shodný s údajem „Podíly na HV“.

Finance
 Faktury přijaté – Import faktur z E.ON (elektřina a plyn) v novém formátu ISDOC
 Úprava v úloze Prohlížení účetních položek
 ObD - účtování DPH bez předpisu (DPH celkem za doklad) – opraveno datum účetní položky
 Prohlížení karetních transakcí – opraveno filtrování % poplatku a upraven tisk

Verze CIS 5.30.00 k 25. 8. 2019

Základní číselníky
Partneři – nově možno zadat více mailových adres do údaje E-mail, jednotlivé adresy je nutno oddělit
středníkem, bez mezery.

Finance
 Faktury vystavené – oprava faktury – doplněn nový výpočet DPH z ceny včetně daně v řádku FV,

nově umožněn změnit způsob výpočtu DPH (nastavení vpravo dole)
 FV – hormadné rozesílání mailem – umožněno zaslat FV na více mailových adres.
 FV – tisk mailové adresy partnera – tiskne se pouze první z mailových adres z číselníku
 Pokladna – upraveno okno pro zadání rozpisu DPH pro zprávu EET



 Banka – Finanční tok – možno vybrat jeden bankovní účet (pro zůstatky na sestavě), vyčíslen dluh do
data

 Platební kalendář – úprava měny na vygenerovaných fakturách 
 ObD – Import souboru ČSOB Unicard – import stravenek: zůstane zachován poslední výběr typu

hodnoty ES, ošetřena situace při zaúčtování, pokud nebyly správně nastaveny předpisy

Účetnictví
 Je doplněna nová doplňková úloha 

Rutiny – Zpracování – Exporty souborů - Email na prodejny (PDF)
Umožňuje odesílání měsíčních sestav na prodejny:

o US_UD_100 Výkaz zásob 
o Potvrzení stavu zásob prodejny k …
o UCT_UX_150_X - Výsledky hospodaření za jednotku (v tisících Kč)
o UCT_UX_150 – Výsledky hospodaření za jednotku 
o UM 200 Peněžní kontokorent.

Bližší podrobnosti viz soubor CIS\DOC\MET_POKY\VERZE 5\Odesílání sestav emailem.doc
a také aktualizovaný ceník CIS.

Evidence majetku
 Vyřazení – umožněno doplnit datum, text a číslo dokladu
 Doplnění filtrů sestav EM-369, 370, 376, 052, 053, 012, 013. Upraven Vyřazovací protokol.
 Úprava převodu položek ze skladu MTZ
 Výstup pro Inventury – přidány údaje do seznamu, umožněn výstup vyfiltrovaných položek, přidán

kontrolní součet částek, upraven výstupní soubor.

Přímé dodávky
 Pro Hořovice, Kladno, Prahu Západ a Podbořany 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.

 Byl upraven import Pekárny Sýkora. Nákupní ceny se berou z pevných cen. V případě, že nebude
nalezena platná pevná nákupní cena, použije se cena ze souboru.

 Nad archívem PD přibylo  tlačítko  Kontrola  NCE,  které  doplní  do  položek  archívu pro  konkrétní
fakturu nákupní ceny podle platného ceníku. Tyto ceny pak porovná s NCE v DL a případně nastaví
příznak kontroly cen. Zkontrolované Dl jsou podbarveny zeleně pro případ, kdy jsou ceny shodné, a
žlutě pro DL, v nichž jsou ceny odlišné. Tato funkce má zatím význam jen pro Jindřichův Hradec.

 Nad prohlížečem archívu přibyla sestava PD rozdílné NCE v DL, která zobrazí ceny rozdílné v PD
vůči platnému ceníku. Tato sestava má význam pro Jindřichův Hradec.

Maloobchod
 Do údaje  Omezení prodeje přibyla další možnost  Nelze běžně prodávat,  která zablokuje prodej

zboží, jako běžnou položku prodeje. Takové položky jsou určeny pro prodej zvláštním způsobem.
Tato nabídka se využije například pro prodej losů TipSport.

 Do údaje  Omezení prodeje přibyla další možnost  Prodej zakázán,  který zakáže prodat položku.
Toho se bude dát  využít  v případech,  kdy je  nutné dočasně pozastavit  prodej  konkrétní  položky
(např. vada výrobku).

 V menu Sestavy\Stavy zásob prodejen\Aktuální stavy cigaret je možné zobrazit poslední známou
zásobu cigaret na prodejnách. Jelikož pro správné zobrazení údajů je nezbytné mít vpořádku ean



kódy cigaret  a staré EANy odmazány,  může tato  sestava zobrazovat  zkreslená data (především
v údajích příjem/výdej). Případné použití konzultujte s autory.

 V importu ceníku Bovys je přidána kontrola na neúspěšné otevření souboru. Pokud se z nějakého dů-
vodu nepodaří soubor otevřít, program se pokusí zavřít importní okno bez zobrazení hlášení na nee-
xistenci objektu. Umožní se tím pokračování dávky v rámci naplánovaných úloh.

 Na číselníku promoakcí byl upraven export promoakce do souborů excel pro Nože Zylliss.

Mzdy
 Opravena sestava  Přehledu deponovaných srážek, aby ukazovala i srážky zadané ve stavu-pro

insolvenčního správce a v druhu srážky jako deponované. Tytéž srážky byly zamezeny, aby ne-
vstupovaly do příkazu k úhradě.

 Opraveno automatické počítání kalend. dnů pro nemocenské pojištění v případě, že vynětí i ko-
nec vynětí rodičovské dovolené spadá do měsíce zpracování mezd. 

 Mzdový list osobní – varianta tisku dle výplatního místa – oprava tisku čísla roku v hlavičce sestavy.
 Specializační příplatek pro pedagogické pracovníky – měsíční výše v max. výši 2000,- Kč  dle §

133 ZP – přepočítává se odpracovanýma hodinama stejně jako ostatní příplatky, takže např. v přípa-
dě dovolené se poměrně krátí a v případě dlouhodobé nemoci při celoměsíční prac. neschopnosti je
příplatek nulový.

 Byla provedena oprava verze v souboru PVPOJ16.XML, aby při odesílání souboru přes PVS ko-
munikátor to již nehlásilo neplatnou chybu o výši pojistného, které neodpovídá 25%. (od 1.7. bylo
změněno na 24,8%).

 TIP: pokud změníte pořadové číslo srážky nebo druh srážky (u některé srážky s historií), pak se
Vám tato historie ze sestavy ztratí!!! Pokud byste tuto akci chtěli skutečně provést, požádejte auto-
ra programu o vytvoření příkazu na provedení příslušné změny v celé historii srážky a pak bude vše
O.K. Ztrácení kódu banky při výše uvedených změnách bylo již opraveno!

 Pokud Vám v souvislosti se změnou soc. pojištění z 25% na 24,8% vznikají drobné rozdíly při
integraci SP z mezd do účetnictví (většinou se jedná o účet 524), ozvěte se, abychom je od-
stranili. Rozdíly nemusí vznikat všude, záleží na způsobu integrace a Vašich konkrétních se-
lectech v modulu Údržba. 
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