
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 6.24 k 31.1.2022

Evidence majetku
 Majetek ve stavu – sestava EM-373 (Opis vybraných položek majetku) – do součtů doplněn počet
 Majetek ve stavu – změna na kartě – u změn, které se nezapisují do historie majetku se již nenabízí

okno pro doplnění historie
 Hromadné opravy majetku – doplněna sestava EM-373, opisuje vybrané (zaškrtnuté) položky
 Hromadné  opravy  majetku  –  při  změně  (údaje  zapisovaného  do  historie)  se  nabídne  okno  pro

doplnění historie 
 Sestavy –  Pohybové – EM-369,  370 a 376 – doplněno období  vyřazení,  upraveno filtrování  dle

skupiny majetku, názvu kódu, změny PC, doplnění data pohybu u párových pohybů (přesun HOM),
doplnění data u změn vykonaných přes Hromadné změny

 Periodika – Měsíční závěrka a sestavy – nová úloha – provede závěrku aktuálního měsíce, nabídne
sestavu EM-036 (Rekapitulace za integrační skupiny) a sestavu EM-071 (Stručný opis integrace do
UCT)

Mzdy

 Sestavy  –Do data- Potvrzení o zdanit. Příjmech ze závislé činnosti (zálohová daň) – opraven tisk
příjmení při změně jména v průběhu minulého roku 

 Upraven  výpočet  izolačky  –  pro  leden  a  únor  2022  tak,  aby  se  v případě  2  bezprostředně
navazujících neschopenek (1 KHS, druhá od lékaře) zpracovaly a braly v úvahu při výpočtu izolačky
obě tyto neschopenky.

 Aktualizovány sestavy pro plány dovolených.
 Číselníky-matrice – na záložce srážky přibyly  nové údaje kvůli výpočtu paušální náhrady u exekucí

vydaných od 1.1.2022 – datum vydání, paušální náhrada (Ano/Ne), náhrada nákladů Kč. U všech
dříve  zadaných  exekucí  do  programu jsme doplnili  datum vydání  shodně s datem doručení.  Při
zadávání  nové  exekuce  se  podle  vyplněného  data  vydání  doplní  Paušální  náhrada  buď  na
Ano,pokud datum vydání je vyšší než 31.12.2021 a naopak. U exekucí označených Ano se může
dopočítat paušální náhrada pro zaměstnavatele ve výši 50,- Kč, ale pouze u první zpracovávané
exekuce za povinného (dlužníka). O sloupek Paušální náhrada a Datum vydání byl rozšířen horní list
matrice.



 Sestavy-Měsíc-srážky – Rozpis ostatních srážek – sestava byla rozšířena o tisk sloupku Paušální
náhrada.

 Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí – tvorba příkazů upravena tak, aby položky exekucí, u
kterých byla vypočtena paušální náhrada, byly o tuto náhradu sníženy, takže exekutorovi či jiným
osobám a institucím půjde o tuto částku míň.

 Na výplatních páskách – zákonná srážka zůstane v nezměněné výši a ty paušální náhrady, které
nejsou nikam odesílány, zůstanou na účtě zaměstnavatele.

Maloobchod

 V přehledu plateb podle karet přibyly karty Diners a Ostatní.

Členská evidence
 Byla vytvořena nová sestava CE_87r,  Rozklad členů podle dekády doby členství.  V ní  je možné

kliknutím na značku „+“ rozložit součet za dekádu na seznam jednotlivých členů.
 Na sestavy grafů CE_85g, CE86g a CE_87g byla doplněna možnost přejít dvojklikem na obrázek

grafu přejít na sestavu rozkladů s podrobnými daty.

Účetnictví
 Upravena úloha Rutiny – Nastavení – Obsluha menu.

Cílem úpravy je umožnit přístup k sestavám účetnictví pro 2 skupiny uživatelů
- všichni uživatelé (stav úlohy Povoleno)
- pouze VIP uživatelé (stav úlohy Povoleno s omezením).

Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6 
 Nová úloha Kompletace – Import příjemky, vrácenky BOSS

Načte do databáze data příjemek a vrácenek zboží z prodejen z měsíčních souborů XLS.
K úloze je potřeba licence – do 31.07.2021 zdarma.
Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY \Verze 6

 Nová úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Porovnání dodávek MIS – CIS
Porovnává evidenci dodávek zboží na prodejnách a v účetnictví.
K úloze je potřeba licence – do 31.07.2021 zdarma
Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6 
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