Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.36.00 k 18. 2. 2020
Základní číselníky
V listu číselníku prodejen přibyl údaj EXC, který zobrazuje, jestli prodejna používá řízení cen pomocí
externích cenovek.

Přímé dodávky



Pro COOP Zábřeh je povoleno založit dvě stejné akce lišící se Typem Logio.
Pro Kamenici nad Lipou je v pořizování akcí PD z VO Dačice možné použít pro výpočet návratové
ceny údaj Běžná NCE. Pokud se do tohoto údaje zadá nákupní cena, přepočítá se údaj Návratová
SCE podle tohoto údaje a stanoveného koeficientu.

Maloobchod


Byl upraven import prodejek, kde se nově přenáší i původní EAN kód položky sejmuté na pokladně, i
pro případy, kdy se centrále tyto EAny neevidují, a převádějí se na obecná PLU. Bude tak možné
sledovat prodeje nejen podle původního názvu na pokladně, ale také podle původního EAN kódu.
Bude tak možné např. sledovat položky řízené přes externí cenovky.
Do prohlížeče položek pohybů přibyl sloupek Původní EAN, který zobrazuje původní EAn kód sejmutý
na pokladně pro položky, které se převádějí na obecná PLU.
V sestavě MIS_PDPR Opis pohybů podle IČ pův. dod. byly upraveny součty na sestavách pro hodnoty
SCE
Pro COOP Zábřeh je povoleno založit dvě stejné akce lišící se Typem Logio.
Pro COOP Zábřeh je možné nastavit posílání příznaku o zákazu změny ceny pro položky externích
cenovek, jejichž cenu bude řídit ústředí.






Mzdy








E-neschopenky – opraveny chybně zobrazované údaje na výplatnici (např. nesprávné datum
ukončení). Opraveny chyby, kdy se nesprávně počítaly DPN a nem. dávky.
E-neschopenky – pokud se při zpracování e-neschopenek objeví e-neschopenka, ke které nebyl
nalezen vznik nemoci, tak se ukáže varovné hlášení a zpracování pokračuje dál. U takové nemoci
je třeba doplnit e-neschopenku se vznikem nemoci nebo celou nemoc pořídit ručně, pokud
doplnění není možné.
E-neschopenky – pokud se při zpracování e-neschopenek objeví e-neschopenka, která patří do již
uzavřeného měsíce, tak se ukáže varovné hlášení a zpracování pokračuje dál. Je třeba zjistit, proč
tento stav nastal. Případné zpětné úpravy jsou dost komplikované.
Pokud používáte modul e-neschopenky, tak se nově zapisují nemoci z února již do období ledna,
neboť většinou cca do poloviny února stojíte ve mzdách ještě v období leden a únorové nemoci již
samozřejmě v XML souborech přicházejí. Při uzávěrce do února se nemoci z února musí překlíčovat
na únorové pracovní poměry. Někdy se stane, že se potřebujete vrátit zpět do ledna přes modul
Údržba –Data – rušení aktuálního období pro modul Mzdy. Tady jsme museli doprogramovat namísto
rušení únorových nemocí jejich překlíčování na lednové prac. poměry (aby se tyto věty neztratily).
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložkách DPN a Nem.dávky jsme i pro věty vygenerované
z el. neschopenky umožnili opravu datumů od_do (začátek a konec nemoci). Tyto datumy by se






za normálních okolností neměly vůbec měnit, neboť by měly být v systému uvedeny správně. Může
se však stát, že nemoc začne až po odpracování celé směny a pak má zaměstnavatel právo
posunout začátek nemoci o 1 den dopředu. Doporučujeme provést posun začátku nemoci, až
když je celá nemoc úplně ukončená (jinak se nemusí správně navázat další e-neschopenky k dané
nemoci). Bohužel se objevil i výskyt různícího se začátku téže nemoci na portále ČSSZ – přehled
nemocí x vypsaná nemoc dle rodného čísla zaměstnance.
Sestavy-za období – Podklady pro stat.výkaz ÚNP 4-01 – byly přidány ještě starší podklady pro
výkaz (f), které lze využít hlavně pro sekci A104 v novém výkaze (do další verze upravíme tuto starší
sestavu, aby odpovídala novému vzoru formuláře – některé údaje z mezd nejdou přebrat, tyto si
musíte doplnit podle jiných zdrojů informací). Podklady pro menší firmy – vzor (b) je již aktualizován.
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit. příjmech – oprava potvrzení, pokud zam. neučinil prohlášení
a měl k tomu ještě dohodu o provedení práce či jiné příjmy daněné srážkovou daní – obě potvrzení
by měla být již v pořádku.
Opravena chyba zaheslování u ročních evidenčních listů v PDF posílaných emailem.

