
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 6.33.00 k 20.9.2022

Členská evidence
 Pro účely odesílání složenek je nyní i rodné číslo obsahující jen mezery pokládané za prázdné rodné

číslo.

Přímé dodávky
 Nový import Zlámalíková pro Toužim ve struktuře XLSX. Číslo importu je 220, kódové stránky 0.

Maloobchod
 Pro Prahu západ je v menu Sklad\Stavy zásob podle EAN možné prohlédnout aktuální stav zásob

podle  jednotlivých  EAN kódů.  Tato  data  se  aktualizují  každý  den.  Mimo  aktuální  zásoby  (resp.
Zásoby  z posledního  přenosu)  lze  zobrazit  i  stav  zásob  v den  inventury  před  inventurou  a  po
inventuře.  Nad  tímto  prohlížečem je  možné  i  zobrazit  sestavu  za  daný  den.  Názvy  zboží  jsou
zobrazeny tak, jak jsou evidovány na prodejně. Na tato data budou postupně navázány další sestavy
týkající se zásob. Ostatním družstvům budou tyto sestavy dostupné po dokončení a odladění celé
sekce.

 V menu  Importy\Importy  POS\Import  stavů  EAN je  možné  naimportovat  stav  zásob  podle
konkrétních EAN kódů. Import probíhá také automaticky v rámci ranních importů.

 Program je připraven pro promoakci Včelí medvídci.

Mzdy
 Sestavy-Měsíc-Pojistné – Přehled přihlášek, odhlášek pro OSSZ -do položek pro filtrování přidán

Datum vytvoření, abyste si mohli odfiltrovat jen položky vytvořené a odeslané v závislosti na datumu.
 Odesílání výplatnic e-mailem  - optimalizace programu, abychom se vyhnuli chybám při neexistenci

externího programu.
 Pro COOP Velmez – doprogramována možnost zadávání zdravotního volno (přes položku Hrubých

doplňků – osobní volno). Při uzávěrce do září 2022 by se měly obsadit nároky zdrav.volna na matrici
u zaměstnanců na HPP, kteří mají již odpracované aspoň 2 roky. Poté v dalších uzávěrkách se bude
nárok doplňovat jen u lidí, kteří splní tuto podmínku. Pokud je vyplněný nárok, pak lze vyplnit na
hrubých d. do náhrad čerpání zdrav. volna. Jako zdravotní volno se to bude ukazovat i na výplatnici.
V menu  Sestavy-Měsíc-Čisté  je  sestava  Čerpání  osobního(pro  Velmez  zdravotního)  volna  po
jednotlivých měsících.
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