
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.03.00 k 14.2.2017

Finance 

Pokladna a EET:
 Úpravy zápisu pokladních dokladů z VOS (faktury Za hotové): zadaný pokladník pro EET, partner

na PD, tisk pokladních dokladů ve VOS.
 Úpravy  v pokladně:  zákaz  stornování  předběžného  PD,  změna  pokladníka  při  změně

předběžného PD na konečný, „Pošli EET“ neposílá doklady s ET=1, F2 na rozpisu DPH.
 Nová forma tisku pokladního dokladu – potvrzení o zaplacení s možností vložit text.
 Upravena datová zpráva v případě opětovného zaslání.

Přímé dodávky
Pro COOP Volyně byl vytvořen typ zaokrouhlování Volyne 2017 podle jejich požadavků.

Maloobchod
 Pro Novou Paku byl upraven import akcí Bovys. Do prodejny se přidává hodnota 0. Tím se zajistí,

že se budou aktualizovat akční ceny při výpočtu.
 V seznamu denních závěrek přibyly údaje Zařadit, Chyb EET, Lék. prohl, TK hot. a TK kart. Údaj

Chyb EET určuje, kolik prodejek podléhajících EET je na prodejně nepotvrzených. Pokud závěrka
obsahuje chybné prodejky EET, bude podbarvena červeně.

 Import denních závěrek byl rozšířen o nové údaje.
 Na přehledu denních tržeb přibyla sestava Počet chyb EET, která zobrazí prodejny, u kterých se

vyskytla chyba EET v účtenkách.
 V menu  Importy\Importy  POS\Import  hodinových  prodejů přibyl  import  součtů  prodejů  po

hodinách. Tento import se spouští také naplánovanou úlohou společně s importy denních závěrek.

Mzdy
 Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí –  oprava sestavy Opisu hrubých mezd – oddělení So od

Ne,  vypíchnutí  Zástupu,  zapracování  kontroly  odprac.  dnů  včetně  inventur+dnů  náhrad+dnů
nemocí  na měsíční  fond PD včetně svátků (při  nerovnosti  se u  dnů objeví  znak „!“),sestava
z matric  Nároky na daňové slevy – přidání  sloupku Kmen. Středisko.  Personální  sestava pro
přiznání osob.ohodnocení – přidán text o krácení dle úvazku. Sestava Čtvrtl.  a měs. prémie –
přidán sloupek Pen.odměna k prac. a živ.výročí.

Verze CIS 5.02.01 k 17.2.2017

Mzdy
TIP: Pokud Vám zaměstnanec ukončí pracovní poměr (např. dohodou) k nějakému dni a pak Vám
přinese neschopenku od následujícího dne po výstupu, tak mu již nevyplácíte náhradu za DPN, ale od
15. dne mu bude vyplácet nemocenskou sociálka a vy jí musíte zaslat Přílohu k žádosti o nem. dávky.
Do CISu zadáte DPN s odchylkou Nepočítat DPN a po uložení věty kliknutím na tlačítko Tiskárny (F9)
se Vám vygeneruje na obrazovku sestava Příloha k žádosti o …

Verze CIS 5.02.00 k 2.2.2017

Mzdy
Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí –  oprava sestavy Opisu hrubých mezd – zapracování kontroly
odprac. dnů+dnů náhrad+dnů nemocí na měsíční fond PD včetně svátků, oprava výpočtu podíl.mzdy



(včetně přesčasů), osobní ohodnocení – výpočet bez přesčasů, sestava Platnost PPvztahů na dobu
určitou – přidání sloupku Kmen. Středisko, do hrubých mezd – přidání sloupku Příplatek k podílové
mzdě a jeho promítnutí do výpočtu podílových mezd. Do příkazu k úhradě – VS přebírat z matric a
nijak ho nedoplňovat.

Finance 

Pokladna a EET:
 Úpravy zápisu pokladních dokladů z VOS (faktury Za hotové): zadaný pokladník pro EET, partner

na PD, tisk pokladních dokladů ve VOS.
 Úpravy  v pokladně:  zákaz  stornování  předběžného  PD,  změna  pokladníka  při  změně

předběžného PD na konečný, „Pošli EET“ neposílá doklady s ET=1, F2 na rozpisu DPH.
 Nová forma tisku pokladního dokladu – potvrzení o zaplacení s možností vložit text.
 Upravena datová zpráva v případě opětovného zaslání.
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