
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 6.10.00 k 24.2.2021

Přímé dodávky
 Nad číselníkem zboží je sestava přehledu s koeficienty rozšířena o informaci o recyklaci.

Mzdy
 Uzávěrka – přechod do dalšího období – zrušen přepočet nároku dovolené, který způsoboval pád 

programu. Po přejití do února si u lednových nástupů dejte přepočet dovolené v menu Periodika-
Měsíc-Přepočet nároku dovolené – jednotlivě pomocí tlačítka pro předběžný výpočet po 1 
zaměstnanci. 

 Byla upravena volitelná sestava M-91 a některé další sestavy.

Finance 
 Faktury  přijaté  i  vystavené  –  pod  klapkou  Hromadná  změna  –  Vytvoření  kopie  faktury  nebo

dobropisu – umožněno vytvoření dobropisu (Opravného daňového dokladu) k označeným fakturám
 Faktury vystavené – upraveno odesílání příloh mailem u FV v režimu PDP
 Faktury přijaté – upravena hlavička okna pro připojení písemností
 Faktury – Přehled/Opravy – doplněno DIČ do detailu, upraven opis dokladů pod klapkou ÚčD
 Obecný – Import karet ČSOB (XML):

o při  výskytu  duplicity  v souboru program upozorní,  ale  nově položky do seznamu karetních
transakcí zapíše

o ošetřena situace při importu stornopoložek (otočeno znaménko poplatku)
 Obecný doklad – ošetřeno otevření nového okna
 Zápočet:

o umožněn tisk razítka a podpisu na dopisu o zápočtu, nutno nastavit  v Číselníky – Textové
dokumenty – Dopis o vzájemném zápočtu

o umožněno připojit písemnost k zápočtu
 Kontrolní hlášení (sestavené z FIN) – opraveno rozdělení mezi (B2 a B3, A4 a A5) v případě, že se

jedná o fakturu vyúčtování,  kdy zálohy sníží  částku k úhradě pod 10 tis.  a  zároveň jsou zálohy
připojeny druhou volbou



Evidence majetku
 Mimořádné daňové odpisy – kontrola zadání počtu měsíců odpisování, TZ, změny ceny, kontrola 

změny období zařazení
 Upraven odpisový plán, aby počítal s mimořádnými daňovými odpisy, a to jak na kartě majetku pod 

tlačítkem PL, tak celkový odpisový plán
 Nehmotný majetek zařazený v roce 2021 (a výše) – není možnost daňového odpisování
 Upraveno zelené podbarvení u položek dosud účetně neodepsaných + rozšířený filtr „Majetek dosud 

účetně neodepsaný“
 Upraveno vyčíslení konce odpisování na tlačítku =>|

Maloobchod
 Nad prohlížečem sestav bylo v podmínkovém okně pro sestavu Porovnání tržeb upraveno 

přednastavování údaje Datum od na první den v aktuálním měsíci a Datum do na včerejší den.
 V sestavě Porovnání tržeb bylo pro COOP Velké Meziříčí zrušeno skupinování podle instruktorů. 

Nyní jsou obě sestavy pouze setříděné číslem prodejny a na konci jsou součty.
 Byl upraven dávkový import historie cen z prodejen. Nyní se importují jen prodejny, jejichž soubory 

se nacházejí v importním adresáři. Ušetří se tím asi 20 min. v ranních dávkách.
 Nad číselníkem prodejen je nová sestava s opisem aktivních prodejen v MIS.
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