Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 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.
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Platební kalendář – umožněn tisk podpisu (parafy) a razítka v sestavě č.10 v Platebním kalendáři –
Pohledávky v případě, že to bude u uživatele, který sestavu generuje, nastaveno v přístupových
právech. Zadání se provede hromadně na okně Parametry pro tisk při zadání sestavy.
Banka – Příkazy – Seznam vystavených příkazů – umožněna kopie příkazu typu R (nejsou to úhrady
faktur), a to buď včetně částek, nebo s vynulovanými částkami. Opraveno vynulování čísla příkazu při
opravě příkazů typu R.
Banka – Výpisy – na okně Seznam bankovních výpisů je nově doplněna možnost přesunu
bankovního výpisu do jiného ZL, ale pouze u těch, které doposud nebyly předány do modulu UCT.
Kontrolní hlášení:
o kontrola „Hodnoty?“ (viz v. 6.05) byla začleněna do úlohy Uložení do formuláře (dosud při
uložení probéhala jen kontrola „Duplicity?“)
o opraveno uložení odečtených záloh s DPH 10 % v řádku KH z FIN

Maloobchod






V menu Složenky\Export složenek ČSOB – měsíční je možné vyexportovat seznam všech
dokončených složenek za celý měsíc. Pro tuto operaci je připravena i dávka, kterou je možné zařadit
do
naplánovaných
úloh.
Pro
vytvoření
naplánované
úlohy
si
vytvořte
soubor
export_slozenek_csob_mesicni.cmd s řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_slozenek_csob_mesicni,
kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data
za předchozí měsíc. Pro konfiguraci platí stejná pravidla, jako pro denní exporty složenek.
V prohlížeči intranetu přibylo zobrazování ležáků na prodejně. Zobrazení se vyhodnocuje podle
zadaných počtů dní v poli ležáků.
V prohlížeči intranetu je možné se vracet na předchozí obrazovku.
V prohlížeči intranetu přibyl přehled privátních značek.

Mzdy




E-neschopenky – byla opravena chyba při výpočtu hrubých mezd, kdy se neukončené eneschopenky nauzavřely k 31. 12. a nevytvořilo se pokračování od 1. 1. Obdobně pro zpracování eneschopenek do patřících do ledna 2021. Pro nápravu je třeba znovu provést výpočet hrubých mezd
a zpracovat e-neschopenky za leden 2021.
PVS komunikátor – pokud hlási chybu e-podání na OSSZ, ujistěte se, že máte verzi PVS
Komunikátoru 4.41 (Nastavení – stažení z internetu).
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Banka – Příkazy – Seznam vystavených příkazů – umožněna kopie příkazu typu R (nejsou to
úhrady faktur), a to buď včetně částek, nebo s vynulovanými částkami
Faktury – Hromadná změna – Úplná změna partnera – přidána kontrola pro přijaté faktury, ke kterým
jsou připojeny DL z přímých dodávek – program varuje před změnou partnera na faktuře, protože DL
si nesou původního partnera, partnera na DL program nezmění (nutno opravit likvidaci)
Faktury – podpis na likvidačním lístku umožněn i při pořízení faktury, dosud jen na zapsané faktuře
Faktury – DD k přijaté úhradě – upraveno plnění data splatnosti při opravě data vystavení
Obecný – Import karet ČSOB (TXT i XML):
– upraveno plnění variabilního symbolu u položky s předpisem AV7 u typu importu „po
jednotlivých transakcích“
– při (základním) importu karet umožněno vysoučtovat všechny položky, které se týkají e-shopu,
nastavení se provede v převodníku prodejen, pro číslo prodejny „e-shop“ se do doplňku zadá
„SUM“
– pro samostatný import plateb z e-shopu (možnost odlišení úhrad a zaúčtování dle prodejen)
jsou připraveny účtovací předpisy SH1-000, SH2-000, SH3-000, nebo SH1-ppp, SH2-ppp,
SH3-ppp pro vyjmenované prodejny
Obecný – Import karet KB (CSV) – opraveno dosazování účtovacích předpisů pro vyjmenované
prodejny
Upraveno nastavení pro lepší vytváření PDF pro odesílání emailem.

Členská evidence


Do sestavy „Štítky na obálky (3x8) A4 ZL“ byla doplněna možnost třídění a filtrování údajem „email“.

Mzdy




Opraven součet v sestavě Výkaz dávek nem. pojištění – Rekapitulace
E-neschopenky – nově se vypisuje jen upozornění (místo přerušení) při chybě, kdy za celý
předchozí měsíc nepřišla žádná e-neschopenka k dané nemoci.
Upraveno nastavení pro lepší vytváření PDF pro odesílání emailem.

Přímé dodávky


Nový import Mr. Grico ve struktuře CSV. Číslo importu je 218, kódové stránky 0

Maloobchod
Do sestavy opisu dokladu byl přidán sloupek Celková cena.
Upraveny okna pro připravovaný Intranet Nová Paka

Evidence majetku
Pro rok 2021 připraveno navýšení hranice hmotného majetku na 80 tis. Kč (Číselníky – Parametry modulu)

