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 6.20.00 k 26.10.2021
Přidána podpora otevírání PDF v 64-bitové verzi Acrobat Readeru.

Číselníky / Údržba


Upraveno stahování informací o obchodních partnerech z insolvenčního rejstříku po změně kódové
stránky u poskytovatele.

Mzdy





Ověření solventnosti – byla opravena funkce ověření solventnosti na Matici zaměstance a celková
sestava (Personalistika – Periodika – Solventnost).
Volit.sestava VolM-93 má změněný název na VolM_93 Zůstatek dovolené z minulého roku.
V sestavě Opis hrubých doplňků – je rozlišeno, zda se jedná o doplatek do minimální nebo
zaručené mzdy.
Na hrubých doplňcích a na výplatnici - změna textů s úkolovou mzdou na podílovou mzdu,
neboť takto to vystihuje lépe skutečnost.

Přímé dodávky





Pro Kamenici byl upraven import Lapka. Nyní se ponechávají v registru levostranné nuly.
Pro Kamenici se pro Pekárnu Vašíček převádějí podřízené prodejny.
Pro Hořovice je připraven nový import Eliška Rydygrová. ZUN importu je 211.
Nad rozpořizovaným DL lze zobrazit sestavu Kontrola akčních NCE.

Maloobchod





Pro Kamenici byl upraven import DL Lapka. Nyní se ponechávají v registru levostranné nuly.
Pro Kamenici se v importu DL převádějí podřízené prodejny.
Pro Kamenici se v importech DL neaktualizují názvy zboží
Na úvodní obrazovku intranetu byla přidána informace o zásobě v kč na prodejně.






V menu Import\Exporty POS\Export kontokorentu je možné vyexportovat seznam pohybů do
programu POS, kde bude možné provést kontrolu kontokorentu mezi ústředím a prodejnou. Tuto
možnost konzultujte s autory projektu.
Při importu závěrek se importuje i prodej losů platební kartou.
Do tisku závěrek byl doplněn i prodej losů kartou.
Pro Hořovice byly upraveny nové sestavy nad pevnými cenami tak, aby se zobrazovaly prodejny za
všechny řetězce (nemusí se tedypro každý řetězec vytvářet nová sestava) a lze třídit údajem
Množství.

Finance










Číselníky – Platební kalendář – Závazky – úprava pro automatické generování dokladů
Faktury – Účetní doklady – úprava výstupní sestavy tak, aby akceptovala předem zadaný filtr
z vybraného seznamu
Faktury – Pořízení/Oprava dobropisů – text „Datum potvrzení dobropisu“ změněn na „Datum pro KH“.
Faktury – Hromadná změna – volba Nastavení / Oprava data potvrzení dobropisu byla změněna na
„Nastavení / Oprava data pro KH u dobropisů“
Banka – Výpisy – Pořízení – ČSOB (ABO) – příprava tlačítka pro automatické zpracování
bankovního výpisu
Obecný – Import z MIS – doplněny texty položek, dokladů, ošetřena změna znaménka, v účtovacím
předpisu pro MIS doplněny názvy hodnot do opisu
Obecný – Import karet – ČSOB (XML) – volba e-shop – ošetřen import při existenci samotné položky
e-shop v souboru
Rutiny – Kázeň:
o Pohledávky po splatnosti – úprava sestav z důvodu úspory tisku na papír
o Celkové přehledy – ošetření nastavení parametru „Dny po splatnosti ano-ne“
Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola počtu pořízených faktur – nově upraveno na
„Kontrola počtu pořízených dokladů“ – zobrazí ve zvoleném období počty pořízených dokladů za
jednotlivé pracovníky: FaD, FaV, Pok, ObD a zaúčtování FaD, FaV, Pok, ObD

Evidence majetku


V sestavě EM-120 Karta majetku (Sestavy – Inventurní nebo pod seznamem Majetku ve stavu) bylo
upraveno zobrazení data pořízení a data zařazení do užívání

