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E-neschopenky – umožněno zpracování e-neschopenek dle nové verze e-podání DZDPN-V2
platného od 1. 3.
E-neschopenky – nová verze e-neschopenek přidala dva nové druhy notifikací ZmenaDpnInfo a
StornoDpnInfo, které se mohou ve výjimečných případech vyskytnout. Při zpracování takovýchto eneschopenek se zobrazí hlášení s podrobnostmi.
E-neschopenky – nová verze e-neschopenek podporuje více míst pobytu při nemoci a doplňující
informace u vycházek. Program CIS zatím zobrazuje první místo pobytu při nemoci a první dva
intervaly vycházek.
E-neschopenky – opraveno hlášení při zpracování e-neschopenek patřících do již uzavřeného
měsíce.
E-neschopenky – opravena situace, kdy se nezapsalo ukončení některých dlouhých nemocí.
V případě takové situace je třeba dané e-neschopenky zpracovat znovu (a to před finálním výpočtem
hrubých doplňků).
E-neschopenky – opravena situace, kdy se při finálním výpočtu hrubých mezd ve 4. den nového
měsíce nepřevedou neukončené nemoci do dalšího měsíce.
E-neschopenky – v případě zpracování e-neschopenek dvou na sebe bezprostředně navazujících
nemocí je program zatím nesprávně považuje za dvě rozdílné oddělené nemoci. Zatím je třeba
druhou nemoc smazat a zapsat ručně a pohlídat si trvání a ukončení. Úprava bude připravena
později.
Přílohy k žádosti o … NEMPRI20.XML – pro ostatní typy kromě NEM se do souboru nedávají
informace o platebních podmínkách, jinak by to při odeslání na OSSZ hlásilo chybu.
Upozornění – 27.3.2020 skončí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2020, proto bude nutné si
ho v předstihu přeinstalovat (až bude na webových stránkách k dispozici).

Přímé dodávky




Pro J. Hradec je upravena maska načítání souboru pro Lapek.
Nový import Pek Group soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 215, kódová stránka
zdroje = 852, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Nový import Školní statek Humpolec soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 216,
kódová stránka zdroje = 852, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.

