
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 6.15 k 18.6.2021

Mzdy

 Výplatnice a stravenkový paušál – z důvodu dosahu exekutorů na stravenkový paušál, pokud je na
výplatnici součástí čisté mzdy (viz případ v Jednotě Kamenice n.L.), byl stravenkový paušál přesunut
až pod čistou mzdu do sekce srážek a případných příplatků v tzv. čistém. Obdobně byly upraveny
všechny sestavy součtů za závod, úseky, rekapitulace mzdového konta a mzdový list hodnotový.

 Opraveno zakládání nového zaměstnance do matrice a prac.poměrů – při nástupu do dalšího
měsíce se objevovala chyba :  Chyba při  čtení  zůstatku dovolené … a pak již  nešly  měnit  další
položky.

Evidence majetku
 Majetek ve stavu – opravena chyba při požadavku na filtrování SKP

Maloobchod
 V exportech akcí a pevných cen do Pos se přenáší příznak smazané akce. Tento příznak poslouží

k automatickému vymazání akce/pevné ceny po odstranění z centrály na prodejnách.
 V pevných cenách přibyl příznak smazané pevné ceny. Pevná cena se již nemaže, ale nastavuje se jí

příznak smazání. Smazané pevné ceny nemají vliv na výpočet pevné ceny.
 Pro Jednotu Kamenici je připraven import DL Adélka. Pro správnou činnost nastavte v IMPORT.INI

proměnnou  26i_dl_161_0 pro  cestu,  kam  se  bude  dodací  list  ukládat.  Dále  v modulu  MIS
v v Parametrech importů MIS nastavte údaj Maska imp. s. DL na *.tfd.

 V přístupových právech modulu MIS přibyl údaj  Jen Intranet,  který umožní pro daného uživatele
zobrazit  jen nabídku Intranet bez všech ostatních nabídek MIS. Použijte tuto nabídku pouze pro
externí pracovníky, kteří nemají mít do modulu MIS přístup.

 V menu  Údržba\Vymazané  registry  a  Eany je  možné  zobrazit,  které  registry,  nebo  Eany  se
odmazaly z MIS a budou se tak moci odstranit z databází POS (které si evidují zásobu samostatně).
Vytváření souboru pro výmaz z POS bude součástí některé z následujících verzí.

 Při  výmazu  EAN  kódu  z modulu  MIS,  nebo  PD  se  zapíše  informace  o  výmazu  do  tabulky
vymazaných EANů a registrů. Později se použije pro vygenerování příkazu pro výmaz do POS.

 V přípravě dat pro Tržby intranet se připravují údaje k předchozímu dni.



Finance
 Faktury – Pořízení – Připojení záloh (PFa) k DD k přijaté úhradě – opravena změna vyúčtování PFa
 Faktury – srovnání  sestav pro opis úhrad (sestava pod klapkou Úhrady,  3.  sestava pro klapkou

Tiskárna)
 Rutiny – Kázeň – Export pohledávek do XLS – umožněn výstup pouze jednoho partnera
 Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola použití partnerů v modulu FIN – 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
 Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – úprava sestavy Kfa-pro dohledání chybných úhrad
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