
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 6.11.00 k 10.3.2021

Přímé dodávky
 V importu DL od GGT je pro Kamenici zajištěno přesměrování sloučených prodejen a přepočet ceny

pro cig. papírky.

Maloobchod
 V importu DL od GGT je pro Kamenici zajištěno přesměrování sloučených prodejen a přepočet ceny 

pro cig. papírky.
 Pro Coop Hořovice byla rozchozena sestava Stavy zásob cigaret.
 Pro Coop Hořovice jsou na sestavě Prodejnosti zboží doplněny součty za UZN.
 Pro Coop Hořovice bylo zrušeno ukládání exportů do podadresářů konkrétních prodejen (pouze 

exporty pro váhy Melter se ukládají do podadresářů i nadále). Současně byly zrušeny i importy 
z podadresářů prodejen do jednoho společného adresáře. V souvislosti s touto úpravou je nutné 
překonfigurovat všechny komunikační dávky. Kontaktujte proto po nasazení verze autory projektu a 
proveďte potřebná nastavení.

 Pro Coop Hořovice jsou připraveny nové exporty pro prodejny, které si evidují zásobu samostatně.

Finance 
 Faktury – Přehled/Opravy – Hromadná změna – upraveno zadávání pro kopie FD a FV
 Úprava sestavy Přehled odeslaných PDF faktur
 Ošetření nenumerického VS při generování faktur z platebního kalendáře (zadán VS s konstantou)
 Pokladna – použití Enter na uložení data při zápisu dalšího PD
 Export – úprava plnění tabulky cesta k prvotnímu dokladu pro potřeby UCT

Členská evidence
 Byly  ošetřeny  situace  při  nenasazení  věty  organizace  za  zadaný  rok  a  vydáno  další  hlášení

s informací, že by měla být doplněna.



Mzdy
 Periodika-Měsíc-Přepočet nároku dovolené – opraven přepočet v případě změny úvazku.
 Roční vyúčtování daně – oprava výplatnice v případě přeplatku na daňovém bonusu
 Stravenkový paušál – oprava při více pracovních poměrech
 V PVS komunikátoru je třeba si nainstalovat nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2022 – toto lze

přímo  v PVS v menu  Nastavení  certifikátů-Akce-Stažení  certifikátu.  Poté  se  tento  certifikát  musí
vybrat v Nastavení certifikátů – přejít do detailu a tam dát Vybrat šifrovací certifikát, vybrat z nabídky
ten nový a dát uložit záznam.

 Nyní připravujeme program na pořizování testování na covid a jeho další zpracování  včetně
vygenerování částky, o kterou se na základě testů budou ponižovat odvody ZP jednotlivým
zdravotním pojišťovnám.
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