Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.31.00 k 15. 10. 2019
Přímé dodávky



Nový import Mavik import ze souboru pro tiskárnu. Pro správnou činnost nastavte číslo importu na
213, kódové stránky na 0. DPH se nastavuje natvrdo na 15 %.
Nový import READ soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte číslo importu na 214, kódové stránky
na 0.

Maloobchod





V menu Číselníky\Ostatní\Číselník stravenek je možné definovat stravenky, které bude možné
používat v programu POS. Tento číselník bude možné exportovat na prodejny, a tak zajistit centrální
údržbu používaných stravenek. Pro možnost používání stravenek v programech POS kontaktujte
autory projektu.
V menu Importy\Exporty POS\Export stravenek je možné vyexportovat číselník stravenek
z centrály a nahrát jej do číselníku na prodejnách. Tyto stravenky je pak možné snímat v okně
mezisoučet.
V menu TipSport\Sestavy přibyly opisové sestavy o prodejích losů a vyplacených výhrách. Pro
správnou činnost je nutné mít nadefinovány EAN kódy losů, které si přejete sledovat.

Evidence majetku



Opraven opis v číselníku HOM.
Do Majetek ve stavu – Opis vybraných položek (účetní) byl přidán sloupec skupina majetku.

Finance







Faktury – Import ČEZ – hlídá duplicitu i v rámci importovaného souboru.
Odesílání vystavených faktur mailem – upravena situace, kdy některé připojené přílohy nebyly
odeslány.
Banka – Výpisy – Pořizení – do nabídky souborů přidán údaj Datum.
Banka – Tržby – připraven výstup do XLS, případně i měsíční sestava tržeb za jednotlivé prodejny
bez nutnosti výstupu do Excelu.
Obecný – Import dokladů – POS – GS5 – 2 nové možnosti pro import skladových dokladů pro
rozlišení účtování (import s výběrem typu dokladu či partnera).
Obecný – Import dokladů – POS – GS5 – Pokladní doklady – na základě změny dodavatele
v souboru z důvodu novely DPH se nově předává položka CAVH_ROUNDING, haléřové
zaokrouhlení na pokladních dokladech. Pokud je <>0, pak se vytvoří do ObD samostatný řádek. Pro
tento řádek je možno nastavit účetní předpis IVP-000-ROUND.

Mzdy



Pro ZKD Sušice – volitelná odměna 1 přepočítávána úvazkem.
ZKD Sušice - oprava výkonnostního příplatku při práci na více úsecích.

Členská evidence



U údajů „Datum zadaní souhlasu“ a „Datum doplacení vkladu“ na záležce Časové je nyní povoleno
jejich smazání.
Na ikonu tiskárny (klávesa F9) na obrazovce člena je doplněna další volba „Členi se shodným datem
narození“. Tato sestava vytiskne seznam dalších členů se shodným datem narození pro kontrolu, zda
člen není zaváděn duplicitně.

Účetnictví




V sestavách na prodejny, které mohou být odesílány emailem, je doplněna mailová adresa.
Ve výsledovkách upraven filtr (po filtrování se měnilo třídění)
Nová verze úlohy Email na prodejny (PDF)

– viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Odesílání sestav emailem.doc
Údržba



V menu Doplnění\Doplň svátky je možné vygenerovat tabulku svátků na následující rok.
Při převodu verze se kontroluje, jestli je naplněna tabulka svátků pro následující rok. Pokud není,
vygenerují se záznamy pro další rok.

