
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 6.29.00 k 6.6.2022

Evidence majetku
 V plánované novele zákona o DP je uvedeno, že odpisování majetku v 1. a 2. skupině během 1 roku

(místo 3 let) nebo dvou let (místo 5 let) má být možné i v letech 2022 a 2023 (mimořádné odpisy).
 Menu Sestavy – Přehledy bylo přejmenováno na Sestavy – Přehledy a grafy a byly do něj zařazeny

dvě nové sestavy EM–384g Stáří majetku – graf a EM–384r – Stáří majetku – rozklad. Dle potřeb
uživatelů je možno připravit tyto sestavy i z jiného pohledu.

 Byly  upraveny sestavy  Inventurní  –  Inventurní  soupisy  majetku  ve  stavu  –  EM-126 a  EM-126a:
rozšířeno  místo  pro  název,  odděleny  tisíce  v částkách,  upraveno  stránkování  (po  změně
provozovny). U sestavy EM-126a byly upraveny a rozšířeny řádky ve „vyjádření“.

 Provedena drobná úprava v pohybových sestavách EM-377M a S (maily na prodejny).

Mzdy
 Sestava  z menu  Měsíc-Hrubé  MZ_OBPR Přehled  obratů  a  produktivity  dle  provozoven byla

upravena tak, aby do ní již nevstupovaly prodejny, které mají nulový obrat za měsíc (takže byly již
evidentně zavřeny).

 Jelikož  paušální  náhrada  50,-Kč  za  zpracování  exekucí  se  dle  vyjádření  zákonodárců  netýká
insolvencí,  přidali jsme na Druh srážky možnost vybrat druh 1-Insolvence.  Pro tento se pak
paušální náhrada nepočítá.

 Dle požadavku COOP VelMez jsme udělali úpravu částky (navýšení o 100,- Kč) na sestavě z menu
Sestavy-Čtvrtletí-Podklady pro motivační příplatek.

 Číselníky-Úseky – byl tam přidán nový údaj Aktivita úseku (Ano/Ne) – u všech úseků je nastaven
na Ano, pokud máte některé úseky již neaktivní (ale nelze je kvůli historickým vazbám zrušit), změňte
si je na Ne. V dalších verzích programu upravíme sestavy tištěné podle úseků tak, aby se tam již
ukazovaly jen aktivní úseky.

 Sestavy-Měsíc-Pojistné – Kontrolní sestava hlášení na OSSZ – odstranění podmínky pro tisk (K
odeslání=A), neboť podle nového systému se po konverzi změní K odeslání na N a po konverzi by
pak  již  tyto  položky  nešly  vytisknout.  Tuto  sestavu  si  můžete  po  vytvoření  vyfiltrovat  přes  údaj
K odeslání sami – podle toho, které položky chcete vidět. Nově vytvořené a ještě neodeslané do
konverze (K odesl=A), položky, které prošly konverzí (K odesl=N). 



Finance
 Upraveno plnění názvu do přehledu používaných sestav v Údržbě
 Oprava příkazu k úhradě pro zahraniční faktury
 Drobná úprava v zobrazování oken

Přímé dodávky
 Při  importu  faktur  GECO Tabák v Zábřehu je  upraveno vyhodnocování  MO ceny pro položky bez

kolkové ceny.
 Pro COOP Rakovník je upraveno ukládání el. faktur do nových adresářů podle zadání.

MIS
 Pro Novou Paku je nad prohlížečem pohybů upraveno zobrazování sestavy opisu pohybů. Pokud se

před  tiskem  sestavy  vyfiltruje  druh  pohybu  267/14  zobrazí  se  setava  pro  kontrolu  odpisu  zboží.
V případě, že se vyfiltruje pohyb 268/5, zobrazí se sestava dodavatelských náhrad. Pokud se vyfiltruje
druh pohybu 11 (bez zadání poh 267 nebo 268), zobrazí se dotaz, jestli si přejete pohyby spárovat
podle dokladů. Zvolíte-li ANO, jsou u sebe zobrazen úbytek z jedné prodejny a přírustek na druhou
prodejnu. Což je vhodné pro kontrolu úplnosti dokladů. Zvolíte-li NE, zobrazí se pohyby po prodejnách,
což  je  naopak  vhodné  pro  kontrolu  zatížení  prodejen.  Pro  jiné  kombinace  filtrů  najiždí  sestava
obvyklým způsobem.

 V sestavách pohybů přibyla nabídka opis pohybů za období, kde je možné omezit zobrazenou sestavu
konkrétním obdobím. Nemusí se tedy již nutně omezovat jen měsícem.

 Pro COOP Zábřeh se na sestavě pohybů na zákaznické kartě slučují informace za jednotlivé operace 
v rámci účtenky. Takže pokud se po ukončení nákupu provede jeho znovunačtení a úprava úhrady, je 
zobrazena jediná hodnota za daný typ.

 Pro COOP Zábřeh je nad prohlížečem pohybů na zák. kartě upravena sestava Součty po kartách, kte-
rá je setříděna počtem nákupů za zadané období sestupně.

 Pro Novou Paku je upraven export číselníku na pokladnu. Pokud se v číselníku pokladen nastaví 
v údaji Typ připojení volba Neposílat, soubor se pouze uloží do adresáře pro číselníky, ale komunika-
ce se neprovede. Soubor je nutné poslat samostatnou dávkou.

 Byla připravena dávka pro opravu ceny za prodejku. Umožní tak rychle přepočítat celkovou cenu za 
prodejky, aniž by se kontrolovaly skladové karty. Pro správnou funkčnost je nutné vytvořit dávku 
oprav_cenu_prodejky.cmd a přidat ji do některé z naplánovaných úloh.
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo oprav_cenu_prodejky
, kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. Kontrola provede opravu ceny u prodejek, jejichž 
datum změny je o dva dny nižší, než datum komunikace a novější. Kontrolují se pouze prodejky, 
které nemají spočítánu celkovou cenu, nebo je cena nulová.

 Pro Zábřeh byl upraven import DL GECO Tabák. V případě, že položka nemá cenu řízenou kolkem, 
snaží se program cenu doplnit z platné akce, nebo pevné ceny. V případě, že ji nenajde, ponechá 
prodejní cenu nulovou a položka i doklad jsou podbarveny červeně. Je proto vhodné po importu 
DL doklad zkontrolovat na úplnost prodejní ceny. Lze tak zpětně odhalit položky bez kolkové 
ceny, které nejsou zadány v pevných cenách.

 Pro COOP Hořovice byl upraven export souboru stavů zásob.

Údržba
 V menu Sestavy doplněna volba Přehled odeslaných mailů.
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