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.

Verze CIS 6.09.01 k 9.2.2021
Finance



Banka – opraveno rozbalení souhrnné platby ve výpisu
Faktury – opraveno vyhledání FD podle čísla příjemky

Přímé dodávky



Pro Hořovice, Dvůr Králové, Benešov byl upraven import Beta pro nové struktury.
Nový import Crocodile pro Kladno ve struktuře EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky 0.

Maloobchod


Pro COOP Kamenici je nad prohlížečem akci možné tisknout cenovky s popiskami pro budoucí ceny a
návratové akce.

Mzdy






Přepočet nároku dovolené – přepočet nároku dovolené u lednových výstupů se odvíjí od skutečně
odpracované doby, a ne od počtu kal. dnů, proplácení staré a nové dovolené u těchto lednových
výstupů (dříve se stará proplácená dovolená ukazovala na prac. poměrech přepočtená na hodiny a
tam pak zkreslovala zůstatek nové dovolené v hodinách). Opraven též přepočet u lidí se zadaným
výstupem nebo platností prac. právního vztahu v roce vyšším než je aktuální rok.
Opravy v zobrazování údajů o dovolené na sestavách, v menu Sestavy-Kontroly dat přidána nová
sestava na kontrolu čerpání a proplácení dovolené při výstupech.
Sestavy-měsíc-čisté – oprava integrační sestavy do účetnictví a sestavy Součet za závod
E-neschopenky – nezapisují se e-neschopenky s datum po výstupu zaměstnance.

Verze CIS 6.09.00 k 25.1.2021
Základní číselníky




Do číselníku zboží přibyl údaj Recyklace, který určuje, jestli se ke zboží váže recyklační poplatek.
Může nabývat hodnot Bez recyklace – U zboží se žádný recyklační poplatek neuvádí, Poplatek
v ceně – určuje, že výše recyklačního poplatku je již započítána v ceně výrobku, Poplatek zvlášť –
určuje, že výše recyklačního poplatku není v ceně výrobku započítána. K tomuto údaji se vztahuje i
údaj Poplatek, který vyčísluje výši recyklačního poplatku.
Upozorňujeme na nutnost změny v číselníku států (Základní číselníky – Dodané – Státy) pro
uživatele, kteří obchodují s Velkou Británií. Údaj EU nastavit na Ne.

Finance









Faktury – tlačítko Zálohy pod seznamem faktur – vytažen opis připojených záloh
„Prověř DIČ partnera“ – tato chyba se hlásí, když jsou nastaveny kontroly při uložení účetního
dokladu a zároveň faktura je nad 10 tis., ale partner nemá DIČ. Je to pouze upozornění. Doklad však
nešel uložit ve FIN v tom případě, kdy bylo nastaveno „s chybami ve FIN neukládat“. Nyní je to
upraveno, s touto chybou lze uložit.
Upraven výběr pod tlačítkem Rekapitulace (pod seznamem faktur)
Připraven obecný import faktur ISDOC
Banka – Souhrnné platby – upraveno rozbalení souhrnné platby ve výpisu za situace, kdy byla
souhrnná platba zapsána v jednom roce se splatností v následujícím roce
Obecný – Import karet ČSOB (TXT): upraveno plnění data u položek s předpisem AV7, 8 a 9 u typu
importu „po jednotlivých transakcích“
Kontrolní hlášení – opraven položkový opis odečtených záloh s DPH 10 % v řádcích DAP a KH
z FIN

Mzdy







E-neschopenky – Nemoci z e-neschopenek se nyní zapisují i s kódy prac. úrazu (15, 85) nebo
karantény (13, 83). Kódy byly také zpětně změněny u všech e-neschopenek za rok 2020. (Informace
o karanténě byla u e-neschopenek zavedena až v průběhu roku 2020.)
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit.příjmech (pro zálohovou i srážkovou daň) – pro tisk
potvrzení za rok 2021 byly vytvořeny nové sestavy podle vzoru č. 29 (zálohová daň) a vzoru č. 8
(srážková daň).
Opraven výpočet čistého průměrného výdělku – bez superhrubé mzdy, do sestavy pro Úřad
práce při výstupu zaměstnance.
Opraven problém se ztrácením individuálního úvazku při přechodu do dalšího období- v údaji
Individ.úvazek nový se nesmí objevovat 0, pokud není zadán.
Stravenkový paušál – pro rok 2021 platí, že do výše 75,60 Kč za 1 den je paušál pro zaměstnance
osvobozen od daně i od soc. a zdrav. pojištění.
Upozornění: v adresáři CIS\DOC máte k dispozici soubor Dovolená2021-cis.doc, kde je popis nové
legislativy ohledně nároků dovolené a její promítnutí do programu CIS-PAM.

Přímé dodávky


Do číselníku zboží přibyl údaj Recyklace, který určuje, jestli se ke zboží váže recyklační poplatek.
Může nabývat hodnot Bez recyklace – U zboží se žádný recyklační poplatek neuvádí, Poplatek
v ceně – určuje, že výše recyklačního poplatku je již započítána v ceně výrobku, Poplatek zvlášť –
určuje, že výše recyklačního poplatku není v ceně výrobku započítána. K tomuto údaji se bztahuje i
údaj Poplatek, který vyčísluje výši recyklačního poplatku.




Nový import Řeznictví Petřík pro Jindřichův Hradec ve struktuře CSV. Číslo importu je 29, kódové
stránky 852 na 1520.
Pro Rakovník a Prahu-západ byl upraven import Beta pro nové struktury.

Maloobchod










Do číselníku zboží přibyl údaj Recyklace, který určuje, jestli se ke zboží váže recyklační poplatek.
Může nabývat hodnot Bez recyklace – U zboží se žádný recyklační poplatek neuvádí, Poplatek
v ceně – určuje, že výše recyklačního poplatku je již započítána v ceně výrobku, Poplatek zvlášť –
určuje, že výše recyklačního poplatku není v ceně výrobku započítána. K tomuto údaji se bztahuje i
údaj Poplatek, který vyčísluje výši recyklačního poplatku.
Byly rozšířeny tabulky pro evidenci recyklačních poplatků.
Historie cen byla upravena pro evidenci recyklačních poplatků. V případě změny recyklačního
poplatku se zapíše nový záznam do tabulky historie cen, vytiskne ce nová cenovka (pokud položka
splňuje podmínku pro tisk cenovek) a pošle se změnová cena na pokladny.
Všechny cenovky byly rozšířeny o údaj recyklační poplatek. Na cenovce se zobrazuje pouze
v případě, že je zaveden.
V prodejkách z POS se přenáší informace o recyklačním poplatku.
V importech akcí, dodacích listů, ceníků a změnových ceníků z VO, který spravuje PORS software,
se přenášejí informace o recyklačních poplatcích a nastavují se automaticky do číselníku zboží.
V souborech pro pokladní systémy PORS software se přenášejí i informace o recyklačních
poplatcích.
Z cenovek byla odstraněna informace o recyklačním poplatku.

Účetnictví




Novinka – je uvolněna 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.
Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc
Novinka – velikost oken pro zobrazení sestav je přizpůsobena velikosti sestavy

Výkaznictví



Ve výkazu Rozvaha se vynechávají kontrolní řádky (nový výkaz má 142 řádek)
Postup při doplnění výkazů na rok 2021 viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6\Vykaz2021…doc

