
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 6.06.00 k 5. 11. 2020

Obecné

Byly nahrány nové verze knihoven pro odesílání emailů kvůli lepší podpoře protokolu TLS.

Finance 
 Novinka – Import karet (ČSOB) do ObD rozšířen o možnost odlišení úhrad a zaúčtování dle prodejen

u plateb e-shopu.
 ObD  –  Import  karet  (KB  CSV)  –  upraveno  dohledání  prodejny  v případě  více  prodejen

(v nesetříděném souboru)
 Opraven společný import faktur a účetních dokladů (Faktury – Import – Faktur (Fa + zaúčtování))

Maloobchod
 V tisku denních a měsíčních závěrek byla doplněna i informace o pronájmech.
 Byla urychlena dávka pro výpočet stavů zásob.
 Nad číselníkem členských kupónových akcí přibyla sestava přijatých kupónů z kupónové akce.
 V sestavě porovnání tržeb byl přidán sloupek rozdíl.
 V menu přibyla nabídka Intranet. V současnosti je povolena pouze pro COOP Nová Paka. Zatím jen

pro možnost testování (po odladění bude dostupné i pro ostatní). V této nabídce se budou nacházet
některé  informační  náhledy  pro  MIS.  Pro  přípravu  dat  pro  úvodní  obrazovku  je  nutné  přidat  do
naplánovaných úloh pro naplnění. Vytvořte si naplánovanou úlohu s následujícími příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo intranet_napln_izp

Mzdy
 Insolvence  –  provedena  oprava,  aby  se  na  sestavě  zaměstnanců  v insolvenčním  rejstříku

neukazovali chybně zam. se stavem insolvence 0. Taktéž při tvorbě Přílohy k žádosti o … aby se u
těchto zaměstnanců neuvádělo, že mají insolvenci.

 Oprava účtování mank na Jednotě Rakovník – pokud má 1 zaměstnanec více mank, tak aby se
účtovaly podle jednotlivých mank a číslo manka se přeneslo do čísla dlužníka.

 E-neschopenky –  při  zpracovávání  e-neschopenek  patřících  do  budoucího  měsíce  mají  nyní
ukončené DPN správně příznak nepočítat.



Účetnictví
 Novinka – nová úloha Kontrola účtování 

(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování). 
Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému
účetnímu období.  
Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou. 
Úloha je prozatím určena pro interní testování a případné zájemce. 
Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc


	Uživatelské novinky ve verzích CIS
	Verze CIS 6.06.00 k 5. 11. 2020
	Obecné
	Byly nahrány nové verze knihoven pro odesílání emailů kvůli lepší podpoře protokolu TLS.
	Finance 
	Maloobchod
	Mzdy
	Účetnictví

