
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 6.35.00 k 30.11.2022

Základní číselníky
 Není doporučené měnit číslo pracovníka na obrazovce zadávání hesel.  Pokud jej však potřebujete

změnit,  zobrazí  se  po  jeho  změně  upozornění  na  postup,  který  je  potřeba  dodržet,  aby  se  na
obrazovkách správně ukazovalo jméno pracovníka, který měnil data:
„Pro správné zobrazování jména pracovníka na obrazovkách projektu je potřeba ještě znovu nasadit
tohoto uživatele s jinou identifikací ale s původním číslem pracovníka. 
Tomu pak následně nasaďte stav Zakázaný.“

Mzdy
 Sestavy-Měsíc-Pojistné – Přihláška/odhl. k nemocenskému poj.  - doplněna možnost vyfiltrovat tuto

sestavu údajem  Datum vytvoření formuláře.  Pokud odesíláte několikrát za měsíc, abyste snadno
odfiltrovali a vytiskli ty poslední odeslané věty.

 Opraven  výpočet  nároku  dovolené  u  zaměstnance,  který  v průběhu  roku  vystoupil  a  zase  znovu
nastoupil.

 Bylo  opraveno  odesílání  výplatnic  s individuálními  hesly  mailem.  Ve  staré  verzi  se  zaheslovávala
i některá PDF s výplatnicí, která měla zůstat bez hesla.

Finance
 Číselníky – Převodník prodejen – středisko (S3) se doplňuje dle prodejny (P3)
 Platební kalendář – při generování PFa možno nastavit, aby faktury byly vyřazeny z účtování
 Faktury – Zpracování záloh – Vyúčtování záloh – Přijaté – pro vytvoření DD k uhrazené záloze (PFa)

nově k dispozici tlačítko Generuj DD k záloze (PFa)
 Pro Jednotu Uherský Ostroh upraveny formuláře pro vystavené faktury č. 1, 2, 14, 15, 23 a 24.
 Pokladna – pořízení pokl. dokl. – přednastaven výběr z číselníku partnerů pokladny
 Obecný – Import  dobíjení  – ICP: do řádků dokladu byl doplněn název operátora, po importu se

k tomu nabídne ještě jedna rekapitulace, a to dle prodejen a operátorů
 Připraven nový import dokladů v Obecný – Importy dokladů – Pokladní systémy – Pokladní systém V

(BOSS) – 5. Účetní položky (XLS)
 Připraven nový import – Obecný – Importy dokladů – Banka – úhrady poštovních poukázek – nově

ČSOB ze souboru XLS



Přímé dodávky
 V importu Hostex pro Zábřeh se doplňují registry na 4 místa nulami zleva.
 Pro Uherský Ostroh se povoluje při zápisu do archívu rozdíl mezi hlavičkou a položkami dokladu na

do 15,-Kč.

Maloobchod
 Pro Kamenici se v přecenění z DL dohledává cena v historii cen pouze po inventuru.
 Do zákaznických akcí přibyl typ Zlevněná cena naCOOPka. Tento typ se použije pro výhodnější ceny

pro zákazníky využívající aplikaci naCOOPka. Princip je shodný, jako u standardního typu Zlevněná
cena. U tohoto typu se žádné zákaznické body neodečítají.

El. Fakturace
 Pro COOP Uherský Ostroh se při prvotním imortu faktur EDI vybírají účty dodavatelů i účet družstva

podle  předvoleného  paramatru.  Nezobrazují  se  tak  okna  pro  zadání  bankovního  účtu.  Okno  se
zobrazí pouze v případě, že se nepodaří bankovní účet nalézt.

Údržba
 V menu Nastavení / Modul 13 Evidence majetku byly aktualizovány programy prvotního nahrání dat

pro Uherský Ostroh.

Evidence majetku
 Na obrazovkách všech sestav je možnost převodu sestavy do PDF a její  odeslání mailem. Před

odesláním položí program dotaz, komu má být sestava odeslána. V PORS je možnost si vyžádat,
aby  u  jednotlivé  sestavy  dotaz  nebyl  pokládán a sestava  byla  vždy  posílána  na předem pevně
určenou adresu nebo na adresu vybíranou z databáze CIS. 
Pro správnou funkci odesílání sestav musí být nastaven IT pracovníkem v programu CIS19 - Údržba
odesílatel mailů pro tento modul s ID = 13.
Aby bylo možné z PC odesílat šifrované maily musí na něm být nainstalovaný Visual C runtime.
Není-li naistalován, hlásí CIS při odesílání mailu chybu 14. Pokud nebyl tento program naistalovaný
již společně s instalací Windows, lze jej stáhnout ze serveru PORS:
https://pors-sw.cz/stazeni/pos/instalace/runtime/VC2015-2022/

 Sestava  –  Inventurní  –  EM-111 –  umožněn  oboustranný  tisk  (rozdělení  prodejen  na  jiný  list)  –
sestava EM-111D.

 Připojení Písemností ke kartě majetku – možno v jednom kroku zavést písemnost do databáze a
zároveň ji připojit ke kartě (bez použití menu Systém – Písemnosti)

 Prodloužení mimořádných odpisů i pro roky 2022 a 2023.

Členská evidence
 Políčko pro využití  korespondenční  adresy na  obrazovce pro odesílání  složenek bude při

prvním najetí zaškrtnuté.  Pokud jej  odškrtnete, budou se složenky odesílat na základní adresu.
Pokud  zůstane  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.

https://pors-sw.cz/stazeni/pos/instalace/runtime/VC2015-2022/
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