
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 6.34.01 k 3.11.2022

Finance
 Zápočet – Oprava číslování nových zápočtů. U některých uživatelů při sestavení nového zápočtů

se  vyskytlo  náhodně,  že nový zápočet  se začal  číslovat  od 1.  Prověřte,  zda  u vás tato  situace
nenastala. Pokud ano, tak je nutno tento chybně očíslovaný zápočet stornovat na menu: Zápočet-
Zaúčtování-Přehledy-Oprava,  tlačítko  Storno  zápočtu.  Volbu  zrušení  zápočtu  zvolte:  NE=Výmaz
zápočtu z DB. Poté je potřeba zápočet sestavit znovu.

Verze CIS 6.34.00 k 31.10.2022
Vzhledem ke zvýšení  ochrany  dat  a     zavedení  možnosti  používat  silná  hesla  je  
heslo nyní citlivé na velká a malá písmena. Při  jeho zadávání dejte pozor,  zda
nemáte zapnutý CapsLock. 
Doposud byla hesla uložená do DB převáděna na malá písmena.

Základní číselníky
 Na obrazovku přístupových hesel v Základních číselnících byly přidány čtyři nové údaje. Nově je zde

možné zaškrtnout,  že je požadováno silné heslo.  To pak musí  obsahovat velká i  malá písmena
i číslice. Dále je zde možné zaškrtnout, od kdy heslo platí, za jakou dobu se jeho platnost ukončí a za
jakou dobu se vydá upozornění. Pokud nejsou tyto údaje použité, vše funguje jako dříve.
Proto je heslo nyní  citlivé na velká a malá písmena. Při  jeho zadávání dejte pozor, zda nemáte
zapnutý CapsLock.

 Do menu „Systém“  všech modulů  byla  přidána  položka  „Změna vlastního  hesla“.  Zde je  možné
změnit vlastní heslo, pod kterým je uživatel právě přihlášen. Program se pak automaticky přihlásí pod
novým heslem. I tak je vhodné program ukončit a přihlásit se novým heslem. V případě, že používáte
silná hesla, je potřeba dodržet pravidla pro jejich vytváření. Pokud je nasazeno, od kterého datumu
heslo platí, datum se změní na aktuální ze dne změny. Změna datumu platnosti se neprovádí pro
uživatele s pasivní licencí, kteří nemají právo do dat zapisovat.

 Byly drobně upraveny hlavičky sestav.



Mzdy
 Byl  opraven program,  aby insolvence se do příkazu k úhradě zapisovala  s účtovacím předpisem

shodným jako  exekuce.  Pak  při  zpracování  výpisu  z banky  by  se  účt.  předpisy  měly  dotáhnout
automaticky.

 U zaheslovaných výplatnic rozesílaných mailem bylo nastaveno oprávnění pro jejich tisk.
 Sestavy-Matrice-Prodejny dle instruktorů – rozšíření tisku o údaje Typ PPV,Nástup,Výstup
 Personalistika-Sestavy-  Končící  platnosti  zdravotních  prohlídek  –  již  se  na  sestavě  nezobrazují

zaměstnanci, kteří dříve vystoupili.
 Od 1.10.2022 je další navýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek ze mzdy – dochází ke

zvýšení normativních nákladů na bydlení (NNB)  o 4.500,- Kč dle novelizace zákona o státní sociální
podpoře. Současně se novelizuje samotné nařízení o nezab. částkách, podle jehož nového §4 odst.2
se pro účely výpočtu srážek ze mzdy použije pouze polovina této částky, tj. 2250,- Kč. Aktuální výše
NNB s účinností od 1.10.2022 dosahuje v souhrnu výše 10185,- Kč.

Přímé dodávky
 V číselníku  zboží  byl  rozšířen  údaj  Přep.koef.mno.vstup  PD  a  Přep.koef.mno.vstup  MIS  na  8

desetinných míst.
 Pro COOP Uherský Ostroh se při importu EDI souborů rozlišuje předvolený adresář pro faktury iCOOP

a  DLC.  iCOOP  použije  proměnnou  06i_200_pd2,  DLC  06i_200_pd3,  ostatní  importy  používají
standardní proměnnou 06i_200_pd. Nemusí se tak při importu přepínat do jednotlivých adresářů.

 Pro COOP Uherský Ostroh se zpracovávají importy EDI faktur odděleně pro iCOOP a DLC. Jednotlivé
soubory pro další zpracování se ukládají vyždy do odpovídajících podadresářů ICOOP nebo DLC.

 Pro  COOP Vimerk  se  v importech  faktur  plní  do  údaje  SCE hodnota  údaje  NCE a  koeficient  se
nastavuje na 1. Při založení nového zboží se automaticky nastavuje skupina koeficientů 999 – Zatížení
v NCE.

Maloobchod
 V importech číselníků a dodacích listů byl rozšířek koeficient kalibrovaného zboží (a přepočtu) na 8

desetinných míst.
 Do sestavy korunových prodejů za období přibyly součty za všechny prodejny.
 Pro Prahu západ je možné dělat integraci do účetnictví i pod pasivním uživatelem.

Prohlížeč sestav
 Pokud se otevře sestava PSR z průzkumníku, dojde automaticky po zavření sestavy i k zavření okna.
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