
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 6.32.00 k 31.8.2022
Pro  přípravu  zavedení  možnosti  používat  silná  hesla  je  rozšířena  tabulka
autorizací  o     příslušné údaje.  Vlastní  rozšíření  programu proběhne v     další  verzi.  
V     této verzi je proto nutné provést převod DB na tuto novou verzi.  

Základní číselníky
 V menu byla zrušena položka „Nájmy“, kterou nyní již nikdo nepoužívá.
 V menu Ostatní byla zrušena položka Omezení prodeje.

Členská evidence
 Na obrazovce zadání složenek se může zaškrtnout políčko nahoře „Použít korespondenční adresu“.

Pokud nebude zaškrtnuto, posílají se složenky jako doposud na základní adresu. Pokud bude políčko
zaškrtnuto, odesílá se složenka na adresu uvedenou v korespondenční adrese. V korespondenční
adrese musí být uvedeno jméno. Pokud jméno v korespondenční adrese uvedeno není, posílá se
složenka standardně na běžnou adresu.

Maloobchod

 V číselníku rozbalů je možné zadat Datum od nižší, než je aktuální.
 Na Kartě mis přibylo tlačítko Založ sklad. karty, které umožní vytvořit skladovou kartu na 

prodejny, které tuto skladovou kartu ještě nemají.
 Pro Novou Paku je upraven export popisek z intranetu. Popisky se párují podle dodavatele 

aktivního v MIS.
 V dávce Přímý tisk/poslání na pok je upraveno, aby se číselník nevytvářel pro pokladny, které 

nemají nastavenu dávkovou komunikaci. Sníží se tak počet přenášených souborů. Současně 
byl v této dávce upraven export cenovek.

 V sestave OS_100 Akce přibyl název akce.
 Vmenu Importy\Importy POS\Import výkazů provozoven je možné naimportovat výkaz 

provozovny. Import se spouští také automaticky v rámci importu denních závěrek.



 V menu Sklad\Výkazy provozoven je možné prohlížet výkazy prodejen, které prodejny 
automaticky posílají na centrálu. Pro povolení přenosu výkazů kontaktujte autory projektu.

 V importu pevných cen z excelovského souboru se vypouštějí vylistované položky. Pokud má 
položka ve sloupci Vylist (sloupek G v excelu) hodnotu 1, položka se již do pevných cen 
neimportuje. Pokud se v tomto sloupku nachází jiná hodnota, nejedná se o vylistování, a 
položka se naimportuje.

 V menu Údržba je možné provést kontrolu skupin koeficientů na prodejně POS. Součástí je i 
export pro jeho aktualizaci v POS.

Mzdy
 Export  Přehledu  ZP  podle  zdrav.  pojišťoven  –  opravena  struktura  výstupního  souboru  pro

Všeobecnou zdrav. pojišťovnu 111.
 Na prac. poměrech na Mzdy1 při výběru Výkonu funkce "volební komise" se zviditelní pod tím další

řádek pro výběr všech uvedených možností - buď jen pro komun. volby KV, nebo pro souběh KV a
I.kola voleb do senátu nebo pro souběh KV s oběma koly voleb do senátu. Pak na hrubých doplňcích
na záložce OON po kliknutí na ? vedle tlačítka Funkční odměna-volby se do pole OON - odměny a
doplat. automaticky doplní správná odměna.

Finance
 Úprava v textech hlavičky sestav kontrolních opisů tištěných z přehledů na menu Položky: Faktury,

Bankovní výpisy, Pokladní doklady, Obecné doklady a Zápočty.
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