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 6.02.00 k 25. 5. 2020
Obecné
•

Sestavy je nově možné ukládat do formátu PDF v nativním režimu. Nemusí se tedy již instalovat
žádný pomocný program.

Základní číselníky
•

Organizační složka: byla doplněna možnost zrušení loga pravým tlačítkem myši. Výběr loga zůstává
dvojklikem.

Členská evidence
•

•

•
•
•

•

Údaj Kód byl rozšířen na 5 znaku. Toto rozšíření bylo provedeno na obrazovce Kódů, na obrazovce
Člena na záložce Časové a na Hromadných změnách. Byly opraveny rozbalovací seznamy
obsahující Kód i okna s dotazy před sestavami. Změny byly vždy provedeny na detailu, listu
i hlavičce.
Pro zobrazování rozšířeného kódu byly upraveny sestavy CE_02TA, CE_07T, CE_17TA, CE_21,
CE42PU, CE42H, CE42V a opisové sestavy CE_06, CE_08, CE_09. Vzhledem k velikému množství
sestav budou další rozšiřovány na požádání. Pokud používáte Kód v dosavadním rozsahu tří znaků,
změny se Vás nedotknou.
Byly doplněny informační hlášky při chybějící větě o Organizaci za aktuální rok.
Bylo vytvořenono nové menu Servis a do něj přesunuty z menu Zpracování akce, které nejsou rutinní
a je vhodné je provádět až po konzultaci s autory projektu. Jde o položky: Prvotní převod dat do
spořitelny, Prvotní převod dat do Shromáždění delegátů, Rozložení jména.
Do menu Servis bylo doplněno mazání historických záznamů. Historické záznamy dokumentují
provedené změny. Mazání historie používejte jen, pokud je počet vět s historickými záznamy příliš
veliký a zabírají v databázi příliš mnoho místa. Je doporučené ponechat historii minimálně posledních
několik let. Mazání provádějte vždy jen po konzultaci s autory programu.
Byly doplněny nové sestavy CE_02PU1 Opis členské základny s výborem, CE_24PU Seznam členů
podle výborů a středisek, CE_24PU1 Přehled členů podle výborů a středisek, CE_99PU Prezenční
listina delegátů a hostů, CE_99PU1 Výplatní listina delegátů.

Finance
•

Faktury vystavené – úprava ve formuláři č. 22 pro plnění s 10% sazbou, doplněn tisk loga na FV ve
formuláři č. 25.

•
•
•

Pokladna – opraveno účtování po doplnění vazby k řádku s účt. předpisem.
ObD – import karet ČSOB-XML upraven pro možnost zpracování souboru za celý měsíc (doplněno
načítání položek na „teploměru“)
Ošetřeno vytváření žlutě označených prázdných účetních dokladů.

Evidence majetku
•

Pasivní uživatel a uživatel s omez. právy nemohou nově spouštět vybrané položky v menu Číselníky.
Dále nemohou vytvářet nové položky nebo je mazat v sestavě Majetku ve stavu a Vyřazeného
majetku.

Přímé dodávky
•
•

Pro Volyni byl upraven import VO České Budějovice a VO Tábor ve struktuře EDI. Číslo importu je
200, kódové stránky 0. Nezapomeňte také doplnit dodavatele do převodního můstku pratnerů EDI
v modulu Údržba.
Pro Moravský Krumlov byl upraven import firmy Hadač-Zapletal. Číslo importu je 200, kódové stránky
0.

Maloobchod
•
•
•

•
•
•

V sestavě verzí na prodejnách byl doplněn datum poslední závěrky. Takže se z něj dá i odvodit, že je
některé pokladna pozastavena, a tudíž má starou verzi. Usnadní se tak kontrola instalovaných verzí.
V menu Složenky\Číselník druhů dokladů přibyl nový číselník, který se použije v nových formátech
složenek ČSOB.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Formát složenek, který určuje, v jakém formátu se budou
odesílat složenky ČSOB. Přednastavená hodnota je Původní – Složenky se odesílají v původním
formátu ČSOB. Volba Vzor 2020 při exportu složenek exportuje i další soubor podle požadavků
ČSOB. Přepnutí na nový formát bude řešeno v koordinaci s ČSOB.
V Seznamu vytvořených složenek přibyly údaje Jméno klienta, Druh dokladu, Země trv. pob.,
Země původu a Občanství. Tyto údaje se budou využívat po přechodu na nový formát složenek
Vzor 2020.
Pro Novou Paku byl upraven algoritmus stanovení akční ceny. Bylo zrušeno upřednostňení interního
registru před prioritou akce. Tato úprava již nemá význam používat.
Pro Prahu západ byl upraven import DL z VO Nymburk tak, aby se ukládaly i nákupní ceny a
předávací ceny.

Mzdy
•
•
•
•

E-neschopenky – upraveny barvy v seznamu nemocí - levá část obrazovky Prohlížení dat o DPN.
Nové záznamy jsou zelené. Jednotlivé nemoci jsou oddělené čárou.
Číselníky-Matrice – odstraněna chyba při editaci na záložce Kurzy.
Periodika-Měsíc-Integrace do financí – pokud tvoříte příkazy k úhradě z mezd a aktuální měsíc
zpracování je 3,6,9 nebo 12, zeptá se Vás to na tvorbu příkazu pro zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele. Pokud dáte Ano, tak se vytvoří sestava a zaintegruje se příkaz k úhradě do financí.
Zákonem 191/2020 Sb. s účinností od 24.4.2020 se mění mimo jiné i občanský soudní řád. Jsou tu
důležité změny týkající se zákonných srážek, např. §317 odst.2, kde se mezi pohledávky
nepodléhající výkonu rozhodnutí doplnil „daňový bonus“. Z toho vyplývá, že byste ve srážkách
již neměli zaškrtávat „srážet z daňového bonusu“. Pokud dáte „Přikázáním pohledávek - Ano“, pak se
též nebude srážet z bonusu, ani z přeplatku roční daně na bonusu. Další změna je v §299, kde přibyl
odstavec (4) – z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného
výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla

•

•

odvozena výše odstupného (jak již vyplývá z Judikátu Nejvyššího soudu 21Cdo853/2016 ze dne
1.12.2016 – postup výpočtu popsán v Démonii DIS 5/2017).
Vykazování ošetřovného na ELDP – čerpání ošetřovného po dobu, po kterou trvalo uzavření
zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii – je třeba považovat celou
délku podpůrčí doby u ošetřovného (prodloužená zákonem č.155/1995 Sb. v §16 odst.4 písm. a) za
dobu vyloučenou. Rovněž je nutno celou dobu pobírání ošetřovného považovat za omluvný důvod,
tzn. že se jedná i o dobu pojištění. Aby takto program s ošetřovným pracoval, je nutné při zadávání
do čistých doplňků vybrat do nově přidaného sloupku Epidemie hodnotu Ano. Pokud jste větu
založili již dříve (kdy tam sloupek Epidemie ještě nebyl), změňte cokoliv ve větě, uložte ji, změňte na
původní hodnotu a znovu uložte. Tím dojde k přepočtu vyloučené doby. Pokud však jste měli toto
ošetřovné již v měsíci březnu či dubnu, bude potřeba vyloučené doby pro důchodové pojištění opravit
přes menu Číselníky-Opravy panelů.
Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (případně evidenčního čísla pojištěnce) – volá
se při zadávání nebo změně rodného čísla na matrici zaměstnance.

