
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 6.14.00 k 1.6.2021

Základní číselníky
 Partneři – aktualizovány kontroly při požadavku na smazání partnera
 Pod seznam partnerů doplněny sestavy: Seznam nepoužitých partnerů, Seznam použitých partnerů

– pro usnadnění vyčištění číselníku
 Opravena chyba v Přístupových právech uživatelů, kdy pro některé uživatele nešla provést změna

z pasivního uživatele na aktivního.

Evidence majetku
 Import/Export – Import z PORS Inventury – úprava struktury importního souboru
 Majetek – Prohlížení inventur:

o doplněny sestavy – opis, rozdíly (oproti majetku ve stavu), duplicity
o možnost hromadného zaškrtnutí údaje Vypořádáno 
o možnost hromadného rušení položek inventur

Finance
 Banka – Příkazy – ručně pořízené – Import příkazů ze souboru XML (změna struktury) – slouží např.

pro hromadné platby subjektům mimo evidenci v CIS
 Banka – Výpisy – Oprava – zrušena hláška upozorňující na chybějící VS
 Pokladna – Položky – sestava – do součtového řádku přidána rekapitulace dle sazeb DPH
 Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola použití partnerů v modulu FIN – nevypisují se jiná

ODJ při použití partnera a ODJ = 0, kontroly rozšířeny i na tabulky ostatních modulů – sjednocení
s kontrolami při rušení partnerů v ZČ

 Rutiny – Údržba – Rušení dat starého roku – ve třetí volbě upraven zápis korekcí při rušení úhrad
neuhrazených faktur

Přímé dodávky
 Pro Hořovice je připraven hromadný import faktur pro Unilever a Staropramen.



Údržba
 Data – Rušení vybraných partnerů (TXT soubor z FIN) – aktualizovány kontroly při pořadavku na

zrušení partnera – sjednocení s kontrolami při rušení partnerů v ZČ
 Do nastavení integrací přibyl údaj  Skupina, který umožňuje rozdělit jednotlivé kroky integrace do

samostatných skupin.  Tento údaj  má význam jen pro COOP Zábřeh.  Ostatní  družstva ponechte
skupinu nastavenou na 0. V případě využití tohoto údaje kontaktujte autory.

Elektronické (souhrnné) platby
Export souboru REMADV je možné každého dodavatele směrovat do odlišného adresáře. Lze tak tyto
soubory  posílat  i  jiným  způsobem.  V případě,  že  si  přejete  export  pro  konkrétního  dodavatele
přesměrovat, založte si v adresáři PLATBY\REMADV pro tohoto dodavatele nový podadresář a v souboru
IMPORT.INI v sekci CIL doplňte nový řádek s proměnnou 06e_copremadv_org_odj, kde org a odj jsou
číslo partnera.
Např.:
// Do tohoto adresáře se ukládají soubory REMADV pro standardní exporty
06e_copremadv = d:\cis\IMPORT\platby\remadv
// Do tohoto adresáře se ukládají pouze exporty pro dodavatele ORG = 3 a ODJ = 0
06e_copremadv_3_0 = d:\cis\IMPORT\platby\remadv\DLC

Pokud  není  řádek  pro  dodavatele  v IMPORT.INI  založen,  probíhá  export  do  standardního  adresáře
určeného proměnnou 06e_copremadv.
!!! V případě, že ukládáte soubory do jiného adresáře, nezapomeňte si i upravit dávky CIS_FCP a
FCP_CIS kde musíte přidat příkazy pro přesun, odeslání a případný archív !!!

Maloobchod
 V importu  Dodlistů  pro  COOP Hořovice  je  potlačeno zakládání  dodlistů  pro  prodejny,  které  jsou

zablokovány v nemu Zablokuj přenosy DL (Pro ZUN = 3). Tedy ty, které si pořizují data sami.
 Na Skladové kartě přibylo tlačítko Pev. ceny, které zobrazí seznam pevných cen pro zvolené zboží.

Funguje stejným způsobem, jako tlačítko Akce.
 Při  importu  pohybů  z POS  se  cena  za  doklad  aktualizuje  ihned  po  importu  i  v případě,  kdy  je

nastavena kontrola dokladu dávkou. Je tak zobrazena v prohlížeči pohybů okamžitě po importu a
nemusí se čekat na večerní dávky. Kompletní kontrola dokladu pak proběhne standardním způsobem
v rámci večerní dávky, jako obvykle.

 Pro Zábřeh je integrace do účetnictví rozdělena na část pro akce a DL do jedné a závěrky do druhé.
Při integraci se tudíž zobrazí nabídka, kterou část integrací si přejete provést.

 Pro Kamenici  se pro prodejny 421,  417,  414 a 442 nevymazávají  měsíční  závěrky.  Jedná se o
slučované prodejny, takže ponechávat obě dvě.

 Pro  COOP  Hořovice  je  rozšířen  export  změn  EANů  a  registrů  do  POS  mimo  VO  i  na  Přímé
dodavatele. Exportují se ty položky, které mají platný ceník, akci, nebo pevnou cenu.

 Pro Kamenici nad Lipou jsou upraveny sestavy MIS_PDDL a MIS_PDPR Opis pohybů podle IČ. pův.
dodavatele. Před otevřením sestav je navíc možné specifikovat, jestli se mají sestavy omezit jen pro
TIP a TUTY, či nikoliv.

 V případě kopírování pevné ceny se aktualizuje údaj data změny i u pevné ceny, která se ukončuje.
Zajistí se tak její vyexportování do POS (COOP Hořovice).

 Pro Kamenici nad Lipou byl opraveny cenovky pro budoucí akci.



Mzdy

 Výpočet izolačky - izolačka se podle sdělení MPSV bude vyplácet až do konce června 2021.
 Pro Jednotu Nymburk – doprogramována možnost přenosu stravenkového paušálu na elektronické

kreditní karty.
 Nároky dovolené – při zadání záporného množství hodin dovolené k proplacení (u výstupu, pokud

přečerpal)  se tyto  hodiny správně zobrazí  na pracovních poměrech.  Též opraveno neoprávněné
nulování  nároku  dovolené  při  uzávěrce  u  souběžných  pracovních  poměrů.  Dále  byla  provedena
oprava výpočtu nároku dovolené, pokud byl  zaměstnanec část  roku na RD, při  níž současně na
zkrácený úvazek pracoval.

 Sestava přečerpané dovolené – již se netisknou zaměstnanci, kteří již dříve vystoupili.
 Kompenzační  program  ANTIVIRUS  A  – pro  Tábor  byl  vytvořen  export  dat  do  Excelu  pro

kompenzační program ANTIVIRUS A od MPSV dle $ 192 a 208 (karanténa a další překážky v práci
na straně zaměstnavatele). https://antivirus.mpsv.cz/info/seznam-zamestnancu

 Periodika-Měsíc-OSSZ- PVPOJ konverze do XML – použití struktury PVPOJ21 bylo prodlouženo až
do konce roku 2021.

Členská evidence
 Byl upraven výpočet podílů pro Uherský Ostroh.
 Na obrazovku člena na záložku Střediska byla přidána volba „Člen je zákazník“. Při jejím zaškrtnutí

se zobrazí údaje odpovídajícího zákazníka z MIS. Ten musí být zařazen v MIS a označena tam u něj
vazba na příslušného člena v Členské evidenci. Zároveň zaškrtnutí tohoto boxu spouští automatické
zavedení nového člena jako zákazníka, případně ukládání změn matričních dat jako je číslo, jméno,
ulice, město, PSC, datum narození, e-mail, telefon a pohlaví. Také jsou automaticky ukládány změny
zákaznických karet tohoto člena.

https://antivirus.mpsv.cz/info/seznam-zamestnancu
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