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. !!!

Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním
spuštění k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po
instalaci nové verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře
c:\cis\powerbuilder19 do adresáře c:\sybase\powerbuilder19 (případně na místo, kde máte
původní deploymentkit nainstalován). V případě problémů kontaktujte p.Gregora. 603 546 412.

Verze CIS 6.03.00 k 25. 6. 2020
Písemnosti
•
•

•
•

Bylo povoleno zobrazování obsahu písemnosti i pro jména souborů a cesty, které obsahují mezeru.
Přesto je stále doporučené používat místo mezery ve jméně souboru například podtržítko.
Na obrazovku Písemností byly doplněny podpisy. Přihlášená osoba může nyní dokument podepsat,
případně svůj podpis odvolat. Podpisy jsou vkládány v Základních číselnících při nasazování Práv
uživatelů. Tyto údaje na obrazovce Písemnosti potvrzují, že přihlášený uživatel za dokument ručí a
primárně nesouvisí s obrázkem podpisu.
Na obrazovku Písemností byl přidán údaj „Kdo podepisuje“. Tento údaj slouží k určení, kdo má
příslušný dokument podepsat. Dá se jím filtrovat. Po podepsání dokumentu podepisující osoba tento
údaj smaže.
Do seznamu písemností byl jako první přidán údaj, který ukazuje, zda má písemnost příhlášený
uživatel podepsat. Údajem lze filtrovat i třídit.

Přímé dodávky
•
•

Při pořizování položek v akci se pro COOP Zábřeh kontroluje, jestli zadané zboží již není v některé
z akcí, která se překrývá s právě pořizovanou. Pokud ano, zobrazí se upozornění. Je však možné
pokračovat v pořizování. Toto upozornění je pouze informační.
Byly upraveny importy Kačenek pro Volyni.

Maloobchod
•
•
•
•

Pokud je nastaven nový formát složenek ČSOB, bude se při exportu složenek vytvářet i druhý datový
a kontrolní soubor.
Do sestavy MIS_PVA Prodané zboží ve variantě přibyl údaj DPH.
Na prohlížeči akcí se v seznamu položek zobrazují v údaji EAN nejprve PLU, a v případě, že daný
registr nemá přiděleno žádné PLU, tak zobrazí EAN.
Na importech z POS a některých importech pro MIS byla odstraněna konverze souborů. Tato
konverze způsobovala po nových aktualizacích Windows10 chybová hlášení Cannot create
program workspace temp files... Pokud by se toto chybové hlášení na serveru zobrazilo,
kontaktujte autory programu (případně zašlete obrázek obrazovky s tímto hlášením).

•
•
•

Pro SD Kamenice nad Lipou byly vytvořeny nové sestavy Tržba prodejny po dnech a Tržby po
prodejnách.
Na opise závěrek se tiskne i informace o elektronických stravenkách.
Byl upraven návrh na dobití el. stravenek. Nyní je možné na stravenky dobíjet i mimořádné odměny
pracovníků (podrobný postup pro nastavení v modulu Mzdy konzultujte s ing. Ježkovou). Nyní se při
vytváření návrhu zobrazí dotaz na druh exportu. Volba Dobití el. stravenek provádí standardní
dobíjení el. stravenek, jako doposud. Volba Export odměn do el. stravenek vyexportuje mimořádné
odměny do el. stravenek. Postup exportu a následné zpracování importem je stejné, jako u
standardního dobíjení (soubor odměn se pouze liší svým názvem, kde je navíc doplněn řetězec
_odm).

Mzdy
•
•

•
•

•

•
•

•

E-neschopenky – u ukončených nem. dávek přidáno upozornění na nutnost odeslat hlášení HZUPN.
Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (případně evidenčního čísla pojištěnce) – do
rodného čísla na matrici na záložce Osobní se zadává buď rodné číslo, pokud je známo nebo
evidenční číslo pojištěnce vydané ČSSZ – zajištěno generování správného data narození po zadání
evidenčního čísla pojištěnce (ve dni má +40). TIP: pro VZP mohou být také generována evidenční
čísla pojištěnců (v CISu se tato čísla zadávají na matrici na záložku Daně – „Evidenční číslo pro ZP“)
a od těch sociálkových se liší v tom, že mají ke dni přičteno +50. V měsíci je u obou typů čísel
shodně přičítáno u žen +50 a v měsíci může být přičteno u obou pohlaví +20 (to jen v případě
vyčerpání všech platných čtyřčíslí za den).
Pro ZKD Sušice – u sestavy Doplatků mezd přidáno ukládání do PDF souborů dle výpl. míst.
V souvislosti se zastropením odchodu do důchodu v 65 letech u ročníků narození 1972 a později,
můžete mít v matrici „osobní“ datum nároku na starobní důchod u těchto zaměstnanců chybný (ještě
z doby, kdy se odchod do důchodu do nekonečna navyšoval). Pokud byste si chtěli tato data
narovnat, je potřeba po zpracování mezd ještě před uzávěrkou do dalšího období spustit program
v menu Periodika-jednorázové-Výpočet data nároku na star. důchod a tento Vám nároky opraví.
Datumy u ostatních druhů důchodů (vdovský, invalidní, ) a u již přiznaných starobních důchodů
zůstanou zachovány.
S platností od 1.6.2020 se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (v souvislosti
s aktuální složitou ekonomickou situací a propadům v příjmech systému veřejného zdravotního
pojištění) a zvyšuje se vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát, na částku
11.607,- Kč, tudíž platba za „státní pojištěnce“ se zvyšuje o 500,- Kč na částku 1.567,- Kč.
Tisk výplatnice – při zadání dle úseku přidána možnost zadání pásma čísel úseků (od-do), dříve
byla možnost tisku jen konkrétně zadaného jediného úseku.
1.7.2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění způsob výpočtu
nezabavitelných částek (NČ) u zákonných srážek. Výše NČ na osobu povinného se nově bude
rovnat ¾ (místo původních 2/3) součtu ŽMJ (3860) a NNB (6502), tj. 7.771,50 Kč. Výše NČ na
vyživovanou osobu se bude rovnat 1/3 (místo původní 1/4) NČ na osobu povinného, tedy 1/3
z 7.771,50, tj. 2.590,50 Kč.
Oprava funkčnosti tlačítka Připoj listiny – na okně Matrice a Pracovní poměry (možnost připojení
pracovních smluv a jiných dokumentů k jednotlivým zaměstnancům).

Finance
•
•

Pokladna – byla zrušena možnost uzávěrky pokladny při pořízení prvního dokladu dalšího měsíce,
uzávěrku pokladny je nyní možno provádět jen v menu Rutiny – Závěrka – Pokladní. Na seznamu
pokladních dokladů byla zaktivněna některá tlačítka i pro doklady z uzavřeného měsíce.
Obecný:
o Import karet ČSOB–XML- Stravenky – opraveno dosazování prodejen
o Přehled karetních transakcí – nově je výběr položek dle období data transakce, dříve dle data
výpisu
o Obecný – Přehledy/Tisk – zrušena možnost pořídit nový doklad

•
•
•
•
•

Banka – Položky – umožněn opis vybraných položek
Faktury – Zpracování záloh – umožněn výběr přes všechny partnery (tlačítko DEL), úprava sestavy
Rekapitulace SUAU – nová sestava – rozpis účtů (FIN+UCT) s názvem účtu v řádcích
Výpis nepoužitých partnerů – Upravena úloha v menu Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy –
Kontrola použití partnerů v modulu FIN: úprava testu partnerů s více ODJ, úprava sestavy i výstupu
Pasivní uživatel – úprava některých chybových zpráv, zablokování přístupu do dokladů

Údržba
• V úloze Rušení vybraných partnerů byly upraveny kontroly: rušení starých vět partnerů, ošetření
vazby do knihy faktur a na bankovní účet.

Administrativa
•

Do menu byla doplněna položka Písemnosti a pod ní nově i položka „Schvalování“, kde jsou vypsané
jen Písemnosti, které má přihlášená osoba ještě schválit.

GDPR
•

Na obrazovku „Seznam osobních a citlivých údajů“ byla doplněna možnost přiřadit písemnost.

