
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 6.41.00 k 20.3.2023

Finance
 Upravena  automatika  pro  rozúčtování  bonusů  na  prodejny,  a  to  dle  podílu  nákupu  od  daného

dodavatele za zvolené období (FIN – Číselníky – Účtovací  předpisy – Odlišnosti  v plnění  účetní
položky – č. 13)

 Prohlížení účetních položek (v menu Export nebo poslední ikonka vpravo): 
o nově v řádku datum účetní položky, nikoliv datum účtování, 
o pod klapku Tiskárna přidán další opis (se součty za prvotní doklad), 
o na opisech umožněno třídit částkou (MD a Dal dohromady), stejně jako v seznamu

 Vyhledání faktury dle částky – opraveno hledání ODZ
 Rutiny  –  Kázeň –  Závazky/Pohledávky  k účetnímu období  –  sestavu  umožněno setřídit  názvem

partnera
 Faktury – Připojení záloh:

o upraven opis připojených záloh pod klapkou Zálohy
o při připojování zálohy (DD) v jiné výši (částečné vyúčtování) se opravou částky zálohy

spočte tomu odpovídající základ a DPH

Účetnictví
 Nové možnosti spouštění tiskových úloh – volba Vybrané sestavy
 Upravena úloha Rutiny – Nastavení – Obsluha menu. 

Úloha umožňuje nastavit seznam úloh ve volbách Vybrané sestavy 

Maloobchod
 Pro COOP Zábřeh byly převedeny dávky pro Diskont stejně, jako pro standardní poskové prodejny.
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