
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 6.31.00 k 29.7.2022

Mzdy
 Oprava chyby na původní správný výpočet – při stanovení nároku dovolené u lidí, kteří v průběhu

roku marodili.
 Export  Přehledu  ZP  podle  zdrav.  pojišťoven  –  opraveno  jméno  výstupního  souboru  na

ICO(8znaků).00p
 Vláda nařizuje  s účinností  od 1.7.2022 podle  §  9  odst.  2  zákona č.  110/2006 Sb.,  o  životním a

existenčním  minimu:  Částka  životního  minima  jednotlivce  činí  měsíčně  4620  Kč,  což  bude  mít
samozřejmě dopad do výpočtu nezabavitelných částek pro exekuce, insolvence. 

Finance
 Na seznamu Položky (v menu Faktury, Banka – Výpisy, Pokladna, Obecný):

o byly zvýrazněny nadpisy pro lepší rozlišení, kde se údaj v seznamu nachází – zda v řádku
dokladu, v hlavičce dokladu nebo v ZL

o byla přidána tlačítka pro možnost zobrazení prvotního nebo účetního dokladu

Maloobchod
 Byla upravena integrace do účetnictví pro Prahu západ.
 Do nastavení promoakcí přibyl údaj Možno vydat, který určuje, kolik dárků se může na prodejně

vydat. Po dosažení tohoto počtu se neumožní dárek na prodejně vydat.
 Export promoakcí byl rozšířen o počet vydaných dárků.
 Byla upravena sestava  MIS_280 Stavy vína na prodejnách.  Nyní  se kód vína vyhodnocuje  ze

samostatného údaje Kód vína z číselníku zboží.
 Na prohlížeči  promoakcí  je  nová  sestava  Položky a dárky  z promo – excel,  která  vyexportuje

seznam  prodaných  položek  promoakce  a  seznam  vydaných  dárků  do  jednoho  excelovského
souboru. Soubor se nachází v adresáři MIS\DOKLADY\PROMO. Tento export se využije např. pro
promoakci Chesterfield 2022.
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