
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 6.40.00 k 15.3.2023

Pokud používáte EDI fakturaci, založte si na disku, kde zpracováváte EDI faktury,
v adresáři ELFA\PSR adresář CHYBY. Budou se do něj ukládat chybové sestavy

z prvotního importu.

Finance
 Zápočty – připravena možnost odesílání zápočtů partnerovi mailem – na seznamu zápočtů klapka

Dopis  mailem.  Nutno  nastavit:  a)  možnost  odesílání  dokladů  jako  PDF  soubory  z  FIN  mailem
v Údržbě. Pokud již odesíláte FV, není nutno nic opravovat. b) V právech uživatelů ve FIN zaškrtnout
tuto možnost u pracovníka. c) FIN – Číselníky – Textové dokumenty – Dopis o vzájemném zápočtu
možno zaškrtnout podpis a razítko.

 Faktury – Zpracování záloh – Generování DD (od dodavatelů) – opraveno chybné dosazení příznaku
„vyúčtování“ k DD místo k PFa

 Připravena automatika  pro  rozúčtování  bonusů  na  prodejny,  a  to  dle  podílu  nákupu od  daného
dodavatele za zvolené období. 

Evidence majetku
 Sestavy – Inventurní – doplnění sestavy EM-125b – Zvětšení údaje Název, doplnění jména HOP.

Přímé dodávky

 Pro Uherský Ostroh se po připojení dokladů k faktuře dojde k odmazání DL bez položek.

Maloobchod
 Byl odstraněn problém s načtením sestavy MIS_POHS Porovnání akčních NCE na DL pro dlouhá

čísla dodacích listů.



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 2 sestavy – Přehled o
výši pojistného a Seznam zaměstnanců se slevou na pojistném. Do příkazu k úhradě jde na OSSZ
částka pojistného za zaměstnance+částka za zaměstnavatele ponížená o slevu 5% (spočítanou
jen z vym.základů těch zaměstnanců, na které byla sleva uplatněna).

 Periodika-Měsíc-OSSZ  –  PVPOJ-Tvorba  podkladů  –  nejprve  proběhne  kontrola  dat  u
zaměstnanců, zda vyhovují všem podmínkám pro zpracování slev. Pokud ano, nastaví se příznak
do věty čistého doplňku, abychom tyto lidi dál promítli do výpočtů přehledu jako lidi se slevami.
Poté se vytvoří sestava Přehledu a Seznam zaměstnanců se slevou na pojistném. 

 Sestavy-Rok-Úplný výkaz nem. pojištění – 2 varianty – podle výplatních míst a celkem za závod.
Pro Jednotu Uherský Ostroh se netisknou čísla dokladů.

 Sestavy-Měsíc-čisté-Integrace do účetnictví – ze spoření vyjmuta na samostatný řádek srážka 27
(osobní konto), od stravování oddělena srážka 45 (telefony)

 Personalistika-Sestavy – Seznam pracovníků dle konce zkuš. doby a Pracovnící-evidence smluv
– do těchto sestav již nevstupují lidé, kteří v minulosti vystoupili.
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