
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 6.27.00 k 27.4.2022

Maloobchod
 Pro COOP Hořovice se soubory pro Váhy Mettler ukládají také do adresáře M:\MIS\CISELNIKY.
 Nad prohlížečem promoakcí přibyla nad sestavami nabídka Soutěžní kupóny iCOOP – excel, která

vytvoří tabulku vydaných a chybných soutěžních kupónů pro promoakci Jabkobraní 2022.
 Pro COOP Kamenice nad Lipou se do přecenění na pokladně nezapočítávají promoakce.

Základní číselníky
 Partneři – Bankovní účty – vráceno barevné označení, zda je či není účet zveřejněný v registru plátců

DPH (podmínkou je, že kontrola na registr probíhá)
 Práva uživatelů – v seznamu se nezobrazují uživatelé, kteří mají stav Zakázaný, ale přes tlačítko

Vše/Povolené možno přepínat zobrazení všech nebo jen povolených. V opisu uživatelů se zobrazují
uživatelé vyfiltrovaní na seznamu.

Evidence majetku
 Hromadné opravy majetku ve stavu – při zaškrtnutí více položek program nabízí možnost doplnění

data, textu a dokladu jen jednou, vyplněné se zapíše u všech změněných položek

Mzdy
 Vláda nařizuje  s účinností  od 1.4.2022 podle  §  9  odst.  2  zákona č.  110/2006 Sb.,  o  životním a

existenčním  minimu:  Částka  životního  minima  jednotlivce  činí  měsíčně  4250  Kč,  což  bude  mít
samozřejmě  dopad  do  výpočtu  nezabavitelných  částek  pro  exekuce,  insolvence.  Problematická
situace s nejednotným výkladem u navýšení normativních nákladů na bydlení nás zatím vede k jejich
nenavyšování pro výpočty exekucí, insolvencí.  Pokud Vy sami máte názor opačný achcete již od
dubna 2022 použít částku 7935,- Kč, můžete si ji nasadit ručně přes Číselníky-Parametry modulu
mzdy záložka Minimální mzda.

 Pro COOP Velmez – vytvořena nová sestava Za období – jako podklad pro výpočet mimořádných
odměn.



 U cizinců provedena úprava při tvorbě XML souboru ONZ pro přihlášky na sociálku, pokud nemá
cizinec ani rodné ani evidenční číslo. PVS komunikátor zatím bude ukazovat prázdné chybové okno,
ale dejte přesto odeslat na portál ČSSZ. Stáhněte si opravenou verzi PVS komunikátoru – již by na
webu  www.csh.cz měla být.

Účetnictví
 Upravena úloha Pořizování – Oprava saldokonta.
 Zrychlena měsíční uzávěrka.
 Upraveny úlohy Porovnání MIS – CIS

Finance
 Práva uživatelů – nezobrazují se uživatelé, označení v ZČ jako Zakázaní
 Platební kalendář – Pohledávky – upravena sestava č. 10
 Faktury – Opisy – upraveno překrývání textu v případě opisu filtru v hlavičce
 Faktury – Import ISDOC (obecný) – upravena čeština
 Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur – kontrola na nezveřejněné účty a na nespolehlivé plátce

je provedena přímo při sestavování seznamu faktur k úhradě. Podmínkou je pravidelně probíhající
kontrola  na registr  plátců  DPH (to  je  možno zkontrolovat  na seznamu Partnerů  v ZČ – sestava
Informace od webové služby – aktuálnost data v řádcích). Kromě barevné signalizace je platba na
takto označené účty ještě signalizována varovnou hláškou při sestavení příkazu.

http://www.csh.cz/
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