
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.03.01 k 27.2.2017

Finance 

Pokladna a EET:
 V menu Pokladna doplněn přehled Úspěšně odeslané zprávy EET (dosud v Údržbě).
 Chybová zpráva při neúspěšném zaslání zprávy EET (Windows\Temp) zobrazena jako info pro

uživatele.
 Doplněno upozornění při uložení příjmového PD s typem 2 (konečný) a 3 (předběžný), pokud je

v řádku vsymb, ale není vazba na fakturu.
 Opraveno: převod partnerů při přenosu pokladních dokladů mezi databázemi (Import),  převod

„textového“ partnera, pozdější doplnění vazby na fakturu u dokladů, které již byly zaevidovány,
stornování dokladů ve zjednodušeném režimu, rozpis DPH ve zprávě EET při úhradě přijatého
ODD, chybná signalizace nesouhlasu částek při úhradách faktur, tisk stránky navíc na některých
tiskárnách.

 V seznamu  nabízených  ZL  pro  export  /  import  pokladních  dokladů  je  nově  zobrazeno  číslo
pokladny. 

 Import  pokladních  dokladů z jiné  databáze:  doklady z pokladny  v běžném režimu lze  přenést
pouze do pokladny bez nastavení EET, doklady z pokladny ve zjednodušeném režimu je možno
přenést do pokladny ve zjednodušeném režimu nebo bez EET.

 Pro konkrétního uživatele umožněna výjimka pro ošetření duplicity čísel ZL (v rámci úlohy Import
pokladních dokladů z jiné databáze), je využito jiné číslo modulu. Dále je situace ošetřena při
zaúčtování ve FIN a v UCT.

Mzdy
 Sestava Zápočtový list byla doplněna o řádek se stupněm dosaženého vzdělání.
 Přibyla nová volitelná sestava PC-71 Přesčasy evidenční po měsících.
 Sjednocená sestava  MZ-STA Statistické výkazy  II. (měsíční  a do data)  –  sloupek Náhrady

neobsahuje DPN, které je v samostatném sloupku.
 Sestavy-Matrice – přibyla nová sestava  MZ-PRR Seznam zaměstnanců aktivních v průběhu

roku – obsahuje seznam všech zaměstnanců, kteří v průběhu roku ve firmě pracovali.

Přímé dodávky
Pro Volyni byl upraven import Kuliš podle nové struktury. Nastavení zůstává stejné. Tedy ZUN = 128.

Verze CIS 5.03.00 k 14.2.2017

Elektronická evidence tržeb: 
UPOZORNĚNÍ: Zároveň s instalací verze 5.03 musíte nainstalovat novou verzi komunikačního
modulu EETCli_2.2.5.0, případně poté ještě upravit profil databáze (pokud máte jiný než cis)
v souboru config na stanicích, kde bude pokladna CIS v režimu EET. 
(Jedná se o jednorázovou úpravu.)

Finance 

Pokladna a EET:



 Na  seznamu  pokladních  dokladů  (u  pokladny  s režimem  EET)  byly  zvýrazněny  údaje  EET
(zeleně  úspěšně  odesláno  či  červeně  neodesláno)  a  ET  s hodnotou  3  (předběžný  doklad).
Nastavený režim EET je vidět na liště okna seznamu pokladních dokladů i v hlavičce každého
dokladu. 

 Vytvořeno jednoduché pořizovací okno pro zápis přijatých úhrad s následným tiskem účtenky na
úzké tiskárně (k využití pro externí pokladnu). 

 Rozšířeny možnosti  typu dokladů vzhledem k EET o „určeno k následnímu čerpání/zúčtování“
(ET = 5) a „následné čerpání/zúčtování“ (ET = 6).

 Upraveny formuláře A4 a Potvrzení o zaplacení.
 Upraveny datové zprávy v případě opětovných pokusů o zaslání.
 Opraven rozpis DPH do datové zprávy v případě zaokrouhlených faktur, zaokrouhlených PD a

zálohových faktur. Rozpis DPH (údaj osvobozené plnění) rozšířen o PDP a osvobozené plnění
ZFa.

 Prověřeny  datové  zprávy  pro  storna  všech  typů  dokladů,  stornováním  předběžného  dokladu
dojde k jeho změně na konečný.

 Změna předběžného pokladního dokladu na konečný zahrne částku do zůstatku pokladny, opraví
pokladníka a případně připíše úhradu k faktuře (pro faktury z VOS).

 Umožněno doplnění vazby na fakturu.
 Rozšířen soubor F04P*.txt k přenosu pokladních dokladů mezi databázemi o údaje Tisk, ET (typ

dokladu) a režim EET. Upraven export do TXT z pokladny s běžným režimem (nepovolen, pokud
existuje  příjmový  doklad,  který  nemá FIK  (kromě  dokladů  s ET  =  1),  anebo  pokud  existuje
předběžný  PD).  Upraven  import  pokladních  dokladů  z TXT  (doklady  z pokladny  s běžným
režimem je možno importovat pouze do pokladny bez nastavení režimu EET, doklady z pokladny
se zjednodušeným režimem lze importovat pouze do pokladny se zjednodušeným režimem).

 Úloha  Import  pokladních  dokladů  (z jiné  db  CIS)  doplněna  o  kontrolu  IČO  a  DIČ a  o  výše
uvedené kontroly.  Převod pokladních dokladů tímto způsobem převede i  informace o datové
zprávě EET.

 Úloha Export pokladních dokladů (do jiné db CIS) zatím tyto kontroly nemá, bude doplněno.

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.
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