
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 6.39.00 k 27.2.2023

Základní číselníky
 Na obrazovce Partnerů byl výběr Vlastního partnera rozšířen o Datum platnosti od a do dle číselníku

organizačních jednotek z UCT.

Evidence majetku
 Import z MTZ (s INVC) byl rozšířen i o již zaúčtované skladové doklady

Údržba
 Byla doplněna možnost importů Stavu sajetku pro Uh. O. i za již vyřazený majetek

Finance
 Faktury – Zpracování záloh – Generování DD (od dodavatelů) – opraveno chybné dosazení příznaku

„vyúčtování“ k DD místo k Pfa.

Maloobchod
 Pro COOP Zábřeh se při importu DL GECO vyhodnocuje příznak vrácenky podle údaje HDR3.
 Pro Velké Meziříčí jsou upraveny opisy závěrek o informace o losech Tipsport
 Program je připraven pro promoakci COOP – Vyšlápni si pro výhru.

Mzdy
 Sestavy-Měsíc-Pojistné-Přehled o výši pojistného pro OSSZ – od 1.2.2023 je možnost využít 5% 

slev na soc.pojistném zaměstnavatele – tvoří se nová struktura Přehledu PVPOJ23 doplněná o 
informace o zaměstnancích, na které byla uplatněna sleva. Tisknou se vlastně 2 sestavy – Přehled a 
zaměstnanci se slevami.

 Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ – upravena tvorba podkladů, prohlížení i konverze do XML tak, aby 
se do nich promítly změny vyplývající z nové 5% slevy
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