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 6.25 k 13.3.2022
Finance



Faktury – Import – Innogy – Elektřina / plyn – upraven import dle odběrních míst, včetně zaúčtování
rozdílu
Rutiny – Kázeň – Pohledávky-výpis, Závazky-výpis – upraveny sloupce v případě uložení sestavy do
XLSX souboru

Přímé dodávky
Sestavu Seznam zboží v akci je možné třídit číslem prodejny, a to i v uložených PSR souborech.
Pro COOP Kamenice nad Lipou bylo v importu pro Bidvest upraveno nastavování cen v předzásobení.
 Nový import Z-Trade pro Jindřichův Hradec ve struktuře EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky 0.

Evidence majetku


Sestavy – Ostatní – EM-372 Chyby stavu – přidáno nesprávné doplnění údaje účetní oprávky k 1.1.
loňského roku u neodpisovaného majetku (jen pro informaci, není chybou), opravena kontrola na
mimořádné odpisy

Mzdy
Čisté doplňky – pro zákazníky, kteří používají e-neschopenky, se ručně zapsané nem. dávky zapisují do
tabulky ukončených nemocí, která je podkladem pro hlášení HZUPN.
E-neschopenky – opravena chyba, která výjimečně způsobovala zapsání dnů pokračování do nové
nemoci.
Periodika-Rok-Roční daň – bylo povoleno vepisovat do školkovného i vyšší částky než je minimální
mzda roku, za který se daň dělá. Limit minimální mzdy platí totiž pro školkovné 1 dítěte, takže pro
více dětí může být souhrnná částka vyšší. Je tam jen upozornění a je na Vás, abyste si to ohlídali.
Na okně Periodika-Měsíc-Přepočet nároků dovolené – přibyl nový údaj Předběžný nárok dovolené – po
instalaci verze 6.25.00 je tento údaj naplněn hodnotou ze stávající položky Nárok dovolené (její
hodnota je ovlivněna všemi parametry, které mění její hodnotu). Nový údaj Předběžný nárok
dovolené je ovlivněn pouze nástupem a výstupem(platností vztahu), dlouhodobou nemocí z minulého

roku přecházející do aktuálního roku. Tento nový nárok se změní po celkových výpočtech čistých
mezd nebo po předběžných výpočtech na okně Přepočet nároků dovolené. Tento nový nárok se
zatím tiskne na sestavě Termínový plán dovolených a na sestavě Čerpání dovolené (menu Sestavyměsíc-čisté-čerpání dovolené-s předběžnými nároky).
Paušální náhrada – při zpracování srážek je opraveno, aby dluh byl ponížen jen o skutečně odchozí
srážku. Zaměstnanci se tiskne na výplatní pásce srážka včetně paušální náhrady, do příkazu jde
částka o paušální náhradu nižší a o stejnou částku je snížen dluh na srážce. Upravena sestava
Historie srážek – doplněn sloupek paušálních náhrad a upraven tisk dluhu. Upravena integrační
sestava do účetnictví – doplněn tisk paušálních náhrad a upraven tisk řádků s exekucemi, aby
neobsahovaly paušální náhrady. V případě, že již tento měsíc máte nové exekuce a naskočila Vám
tam paušální náhrada 50,- Kč, zkontrolujte, že výše srážky je alespoň 150,- Kč. Pokud by byla srážka
nižší, opravte paušální náhradu na 1/3 srážky (toto udělejte až po výpočtech než budete integrovat
HP do financí). Kdo používá integraci do CIS nebo i do jiných programů, bude se muset upravit
předkontace zákonných srážek a nově vložit účtování paušální náhrady – v modulu Údržba menu
Nastavení-integrace.

