Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI.
Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!

Verze CIS 6.01.00 k 30. 4. 2020
Mzdy










Od dubna 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z dosavadní výše 3 410,- na 3 860,Kč. Toto ovlivní výpočet nezabavitelných částek při výpočtu zákonných srážek!!!
Překontrolujte v číselníku Parametry modulu mzdy na záložce Minimální mzda!
Příloha k žádosti o… - pokud se na přílohu dotahuje způsob výplaty v hotovosti (jelikož takto OSSZ
nem. dávky nevyplácí, ve většině případů toto opravujete na doručení poštovní poukázkou a
vyplňujete adresu, ale zakliknout „poštovní poukázkou“ na tomto okně nešlo a museli jste to dělat až
na okně NEMPRI-prohlížení a opravy). Nyní jakmile vyplníte adresu, tak se to samo změní
z „hotovosti“ na „poštovní poukázkou“.
Evidenční listy – opraveno chybné křížkování u celoměsíčních nemocí.
V současné době nouzového stavu jsou mnozí lidé v karanténě nebo se musí uzavírat některé
provozy kvůli nebezpečí šíření epidemie, nedostatku materiálu apod. - novinkou je program
Antivirus, který má částečně kompenzovat mzdové náklady zaměstnavatele v podobě náhrad mezd
včetně odvodů, které náleží zaměstnancům za dobu trvání (existence) překážek v práci. Program
Antivirus je možné v současné době čerpat na mzdové náklady, které zaměstnavateli vzniknou
v období od 12. března 2020 do konce dubna 2020, přičemž se počítá s prodloužením dle vývoje
situace. Program je rozdělen do dvou režimů. Režim A se vztahuje na případy uzavření či omezení
provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem
zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí a dále na případy, kdy je zaměstnanci nařízena
karanténa. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.
Režim
B
se aplikuje při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, které jsou vyvolané hospodářskými
potížemi, které současná situace přinesla. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho
zaměstnance činí 29 000 Kč. Přesný návod, jak si o příspěvek požádat najdete na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
E-neschopenky – přidána položka Karanténa (A/N) do DPN a Nem. dávek v Čistých doplňcích.
Údaj se automaticky zapíše při zpracování e-neschopenek (pokud ho lékař uvede). U dříve
zpracovaných DPN je třeba údaj upravit ručně v případě potřeby. Kterých zaměstnanců se to týká,
lze zjistit při opětovném zpracování dřívějších e-neschopenek, kdy se u karantény zobrazí informační
okno. (E-neschopenky, které už jsou v systému, se při novém zpracování přeskakují.) Karanténa se
zobrazuje v sestavě Výkaz náhrad za DPN (Sestavy – Měsíční – Pojistné – DPN). E-neschopenky
neměňte na typ karanténa (83).
E-neschopenky – opravena situace, kdy se v některých případech špatně nastavil parametr Počítat
DPN u e-neschopenek v měsíci 4 a 5. Pokud jste již spočítali mzdy za měsíc duben, ověřte si, že
máte spočtené všechny dávky DPN.

Finance
Novinka: přehledy položek pro rychlejší vyhledávání v dokladech:
 V menu Pokladna – Položky k dispozici přehled řádků pokladních dokladů pro lepší vyhledávání
v pokladních dokladech (dle partnera, textu, účt. předpisu apod.) – od verze 6.00
 V menu Banka – Výpisy – Položky nově k dispozici seznam řádků bankovních výpisů pro
vyhledávání dle bankovního účtu, částky, textu, účt. předpisu atd.
 V menu Obecný – Položky nově k dispozici seznam řádků obecných dokladů pro vyhledávání dle
kteréhokoliv údaje – např. účtu, částky, sazby DPH, textu, účt. předpisu atd. Období pro výběr
dokladů volte s rozmyslem vzhledem k velkému počtu položek v obecných dokladech.
 V menu Faktury – Položky:
o pro vystavené faktury seznam řádků FV (neobsahuje faktury importované a vystavené v jiných modulech, protože nemají ve FIN řádky)
o pro přijaté faktury, které jsou zlikvidovány přes Přímé dodávky (na knize faktur mají údaj PD
= AA) nově k dispozici seznam řádků dodacích listů dle jednotlivých sazeb (vidíte na opravě
faktury pod puntíkem Dodací listy)
 V menu Rutiny – Zápočet – Položky nově k dispozici seznam historie řádků zápočtů pro
vyhledávání dle partnera, částky, SUAU atd.
Další:
 Přijaté faktury – úprava postupu kurzoru v údaji datum vystavení při pořízení FD
 Vystavené faktury – umožnění opravy faktur importovaných z DB Access
 Obecný – Import dokladů – Platební karty – Prohlížení karetních transakcí – opraveno ukládání
datumu transakce při importu ze souboru ČSOB XML
 Obecný – Import dokladů – Platební karty – ČSOB TXT – upraveno označování zpracovaných
souborů
 Banka – Výpisy – Vyhledání – úprava filtru v sestavě FIN_B21
 Pokladna – oprava výběru účtovacího předpisu na seznamu PD, úprava v zadání období
 Úpravy pro práci pasivního uživatele.
 Úpravy na okně pro připojení písemností

Členská evidence


Drobné úpravy oken PSČ, Podíly Hořovice a Členské výbory.

Maloobchod
Pro COOP Kladno je v importu DL z VO Slaný povolen i import nečíselných registrů.

