
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 6.28.00 k 11.5.2022

Přímé dodávky
 Pro Kamenici nad Lipou byl upraven výpočet návratových cen pro předzásobení z Bidvestu.

Maloobchod
 Bylo upraveno vytváření  souborů pro inventuru a kontrolu cen tak,  aby nedocházelo ke zkrácení

souboru v případě neočekávaného spuštění jiné plnící dávky pro tu samou prodejnu.
 Na sestavě MIS_PZA Prodejnost zboží za období byl opraven součet množství za akci.

Členská evidence
 Byly upraveny sestavy CE_57 a CE_58.
 Do  menu  Sestavy  3  byly  dolněna  nová  setava  CE_76BE.  V ní  se  vypisují  delegáti  s volebním

výborem podle jeho individuálního zadání na matrici člena, nikoliv podle volebního výboru zadaného
ve středisku.

Mzdy
 V současné  době  v souvislosti  válkou  na  Ukrajině  a  častějším  zaměstnáváním  Ukrajinců  někdy

potřebujete přihlásit cizince, který nemá přiřazeno rodné číslo a má jen evidenční číslo pojištěnce pro
ZP. Do matrice zadáte cizince bez RČ a na záložku Daně vyplníte evidenční číslo. Do přihlášky pro
OSSZ se vytvoří věta i bez rodného čísla a pro zdravotní pojišťovnu v tomto případě nelze vytvořit
sestavu  Hromadné oznámení  přes  menu  Sestavy,  ale  musíte  jít  přes  Periodika-Měsíc-Zdravotní
pojišťovny VZP a ostatní – HO vytvořit pdf. Tímto způsobem se sestava do formuláře bez problémů
vytvoří.

 Změněn systém zápisu přihlášek (údaje KODESL a VXML). Položky, které vstoupí do XML souboru
(mají před tvorbou KODESL=A), se po vytvoření XML souboru změní na KODESL=N, VXML=A. Při
další tvorbě přihlášek se ty, co mají VXML=A již nepřepisují a nově se pouze zapíší věty, které od
poslední konverze přibyly a samozřejmě mají KODESL=A a VXML=N. Tím zamezíme přepisování již
odeslaných položek a opětovnému nastavení KODESL na A, které jste pak museli měnit na N.



 Při přechodu do staršího období se kromě vykřičníků nahoře v menu vedle zobrazovaného období
objeví  světle  zelené  podkladové  okno  a  na  něm  velký  nápis  Nezobrazujete  aktuální  období.
V menu si dále můžete prohlížet, tisknout, některé výjimečné úlohy i znovu spustit jako předtím. Je to
jen větší upozornění na to, že jste přepnuti ve starších datech.

 Navrácena  funkčnost  srážky  42  na  stravování  s tím,  že  pokud  byste  omylem  někomu  zadali
Evidenční počet stravenek (EPS) a dali výpočet, pak uloženou částku do výše srážky nelze vynulovat
dalším výpočtem po vynulování EPS, ale musíte na srážce 42 vynulovat výši srážky také ručně.

Účetnictví
 Nová úloha v menu Saldokonto: Změna období – umožnuje opravovat položky ze starého roku 

(v průběhu roku nemá přepínání období vliv).
 Upravena úloha Oprava saldokonta – doplněna možnost výběru položek za UDS, zrušení oprav a

další úpravy
 Upravena úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Porovnání dodávek MIS – CIS

o Do porovnání se zahrnují všechny účetní položky – tedy včetně dosud nepředaných do účetnictví
(zaúčtované v modulu FIN) a nezaúčtovaných v účetních knihách.

o Doplněny kódy položek (D = jiný dodavatel, S = součet rozdílů za dodavatele je 0)
o Doplněno porovnání v případě, že jsou příjemky z BOSS účtovány v potřebné struktuře

(např. účet 139 strana MD= BOSS, strana Dal = faktura dodavatele). 

Údržba
 Do menu  Data / Rušení starého roku / Modul 19 – Údržba, Použité sestavy bylo doplněno rušení

starých dat v seznamu použitých sestav (menu Sestavy – Použité sestavy). Jsou zrušeny informace
o spuštěných sestavách za zadané datum a starší.

Finance
 Faktura přijatá – zahraniční  – do čísla faktury dodavatele možno doplnit  alfanumerický údaj i  při

pořízení FD (dosud jen na opravě)
 Faktura přijatá – zahraniční – 3. země – Typ plnění = Ostatní plnění: opraveno naplnění DAP a KH,

generovaných z FIN. (Pro DAP a KH plněné z UCT je nutno zaúčtovat na účty se správným KDPH.)
 ObD – Importy – Pokladní systémy – 4. GS5 – speciální úprava (zaúčtování rozdílu dvou pohybů)

v závislosti na účtovacím předpisu
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