
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 6.17.00 k 20.8.2021

Obecné

 Byl připraven nový způsob zaokrouhlení na 90 haléřů nahoru.

Maloobchod

 Připraven import DL Cornet ve formátu DESADV. Pro správnou činnost je nutné nastavit 
v Nastavení importu do MIS ZUN DL na 2, Masku importu s. Dl na dox*.txt a V Imp. DL
použít vel.bal na Ano.

 V importu prodejek se v případě, kdy na centrále je založeno zboží v číselníku zboží, ale 
neexistuje mu ještě karta MIS, tak se při zakládání karty MIS doplní název zboží z číselníku 
zboží i přesto, že mají prodejky zakázány aktualizace názvu zboží. Původně tam byl 
nevyplněný název.

 Pokud se v popiskách etiket nastaví Sk. cenovek na hodnotu 9, znamená to, že jsou popisky 
dočasně vyřazeny (budou i odstraněny z POS). V takovém případě se tisknout pro takové 
registry běžné cenovky. Takto označené popisky jsou podbarveny žlutě, a údajem je možné 
v seznamu filtrovat.

 Nad prohlížečem popisek etiket je upraveno zobrazování sestav podle toho, jestli družstva 
používají speciální popisky, či nikoliv. Pokud ne, zobrazí se rovnou sestava se složením. 
Pokud již popisky dříve používali, zobrazí se nabídka. Standardní popisky – zobrazí 
ukázku popisek stejně, jako doposud (tedy v závislosti na používané skupině zboží). Složení 
výrobků – zobrazí sestavu se složením výrobku. Sestavu je možné předem omezit v rámci 
fitru v prohlížeči popisek.

 Pro COOP Zábřeh byl upraven import popisek z Excelu pro prvotní navedení složení.
 Pro COOP Velké Meziříčí je upraven import popisek pro prvotní navedení na centrále 

z Excelu z tabulky sloužící pro vytváření souboru pro objednávky. Při importu je možné 
rozhodnout, jestli se má importovat jen aktuální list, nebo všechny listy. V rámci tototo 
importu se i aktualizují názvy v kartě MIS.



Údržba

 Pro COOP Tábor se otevírá jiná verze ISQL. V té je povolený v příkazu OUTPUT parametr 
ENCODING.

Evidence majetku
 Pokud v sestavě „Vyřazovací protokol (pro označená INVC) – editovatelný“ na sestavách volaných

na majetku ve stavu editujeme Číslo návrhu na „0“, tento údaj se vynuluje a zobrazí se prázdný
rámeček.

Členská evidence
 Do menu Grafy byly přidány dvě nové sestavy CE_084R a CE_085R rozkladu dat v grafech podle

kódů a dekády věky na jednotlivé členy.

Mzdy
 Upraven výstupní soubor Přehledu (Hlášení) pro zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra 211,

IČO rozšířeno na 11 znaků, celková délka věty 51 znaků. ( má odlišnou strukturu od ostatních ZP,
které mají společný portál).

 Ve mzdovém listu - byly do řádku odpracované dny připočteny odprac. dny za inventury.
 Pro Jednotu Vimperk – byl upraven výpočet doplatku do min.mzdy s ohledem na použití volit. textu

2 pro příplatky za So+Ne pro Terno.
 Oprava znásobení strav. paušálu do srážky na kredit – pro Jednotu Nymburk.
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