
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 6.19.00 k 23.9.2021

Přímé dodávky
 V importu Goldfein pro Hořovice jsou ponechány písmenka v dod. registru.

Maloobchod
 V menu  Sklad\Mastercard\Kupóny  Mastercard přibyl  prohlížeč  vydaných  a  přijatých  kupónů

Mastercard. Nad tímto prohlížečem je možné zobrazit položkovou a sumární sestavu.
 V menu  Sklad\Mastercard\Součty  přidaných  a  vydaných  kupónů je  možné  zobrazit  součty

kupónů za jednotlivé prodejny a vyčíslit tak celkové náklady na kupóny Mastercard.
 V rámci  denních  závěrek  se  importují  i  informace o  vydaných  a  přijatých  kupónech  Mastercard.

Pokud má prodejna nastaveno online spojení na databázi ústředí (např. pro složenky), lze informace
o kupónech aktualizovat on-line přímo z prodejen. Importní soubor pak slouží jako záloha pro případ
výpadku on-line spojení.

 Pro SD Kamenici je upraven import DL Bidfood tak, aby se cena v předzásobení stanovovala podle
akčních, nebo návratových cen (stejně, jako to bylo u Soběslavi).

 Na prohlížečem pevných cen byly dodělány některé sestavy, které se používají nad akčními cenami.
 Nad opisem položek v pevných cenách je doplněna skupina koeficientu a EAN Kód.
 Nad prohlížečem akcí byla upravena sestava Kontrola akčních nákupních cen.
 Pro Hořovice je upraven tisk sestavy prodejnosti zboží. Nyní se zobrazí dotaz, jestli si sestavu přejete

sloučit podle názvu zboží. Pokud zvolíte volbu Ano, dojde ke sloučení podle názvu na pokladně.
Zvolíte-li volbu Ne, zobrazí se sestava, jako doposud. Pokud Vám bude toto zobrazení vyhovovat,
informujte autory a případné úpravě i dalších sestav o prodejnosti.

Finance
 Platební kalendář – závazky / pohledávky – připraveno tlačítko pro automatické generování dokladů
 Účtovací předpisy – ObD – doplněny hodnoty pro import z MIS, opraveno zadání prvního předpisu
 Obecný – Import z MIS 2) – změna ObD na nedaňový
 Rutiny – Pohledávky-výpis – upraveno řádkování
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