
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 6.18.00 k 7.9.2021

Mzdy

 Sestavy-Za období – byla přidána nová sestava Produktivita (hrubá-čistá) dle provozoven (na 
základě požadavku Jednoty Vimperk).

 Číselníky-Matrice – na záložce Děti přibyly nové položky Příjmení a Jméno, které se po 
zadání složí a přesunou do následující položky obsahující Příjmení a jméno. Oddělení údajů 
od sebe nám zjednoduší situaci v jiných případech, kde potřebujeme pracovat zvlášť se 
jménem a příjmením dítěte.

 Periodika-Jednorázové – nový program Rozklad jména dětí – tento program spusťte, 
slouží k naplnění jména a příjmení dětí v aktuálním i ve starších obdobích.

 Výplatnice a sestavy Čerpání dovolené a Osobního volna – upraveno, aby se správně 
zobrazovaly delší údaje dovolené v hodinách.

Maloobchod

 Pro Kamenici nad Lipou se v kartě MIS zobrazuje i název UZN (respektive skupiny 
koeficientů).

 Byl upraven export do souborů Excel pro promoakci Nádobí Bendres.
 Byl upraven import prodejek kvůli vyhodnocování prodejů Berndes.

Členská evidence

 Byly provedeny drobné úpravy sestav CE_101UO, CE_91UO – 2018 a CE_93UO - 2018.
 Sestavy štítků 7x2 byly rozšíření o možnosti filtrování údajem Delegát a Náhradník.
 Byla vytvořena nová sestava CE_114UO Seznam volebních obvodů podle středisek,  kde

jsou vazby na střediska odpovídající sestavě CE_76.
 Byla vytvořena nová sestava CE_115UO Seznam volebních obvodů - rozklad. Zde je možné

kliknutím na značku „+“ rozložit seznam volebních obvodů na střediska a pak i na seznam
jednotlivých členů.
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