
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.05 k 21.3.2017

Základní číselníky
V číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka
omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, pokladní
má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.

Finance 

Pokladna a EET: 
 Aktualizovaný  metodický  pokyn  k zavedení  a  používání  EET  v CIS  najdete  v adresáři

C:\CIS\DOC\Met_poky na vašem PC.
 Kontrola neodeslaných tržeb EET a upozornění při otevření kterékoliv pokladny, možnost opisu

neodeslaných tržeb.
 Doplnění možností v údaji ET o hodnoty 7 (cestovní služba) a 8 (prodej použitého zboží), kde lze

zadat rozdělení dle sazeb DPH.
 Upraveny tisky pokladních dokladů (rozšíření údaje datum a čas).
 Storno pokladního dokladu s EET – úprava v generování „stornožádosti“.
 V žádosti o EET u nepovinných údajů nahrazeny nuly hodnotou null.

Další:
 Novinka: Možnost rozdílného zaúčtování elektronických stravenek Edenred při importu úhrad

kartami – menu Obecný – Import dokladů – Import karet ČSOB Unicard – Elektronické stravenky.
Import zpracujete nejprve obvyklým způsobem, následně provedete další import s volbou Elektro-
nické stravenky. Tento import vytáhne do nového ObD položkově platby, které mají číslo karty, za-
čínající zadaným číselným řetězcem (např. 5173). Možno nastavit účtovací předpisy ES1, ES2 a
ES3 (obdoba AV1, AV2 a AV3), s jejichž pomocí provedete požadované přeúčtování na jiné účty.

 Účtovací předpis přijaté faktury / přímé dodávky - opraveno nedotažení KDPH v případě použití
hodnoty S/DPH-3.

 Upřesněno hledání insolventů podle RČ v úloze (FIN – Číselníky) Kontrola partnerů na evidenci
úpadců (insolvenční rejstřík), do výpisu nalezených položek doplněno IČO z číselníku partnerů.

 Připraven opis uhrazených záloh v úloze Faktury – Zpracování záloh – Vytvoření DD z přijatých
záloh.

Maloobchod
 Byla upravena sestava MIS_AKZ Akční ceny. Nyní se slučují akce podle dodavatelů. Do údaje

EAN kód se zobrazují údaje přímo z tabulky čárových kódů. Takže pokud není údaj EAN vyplněn,
chybí položce přiřazen EAN, nebo platné PLU.

 Nad prohlížečem pohybů bylo změněno podmínkové okno na výběr tisku sestavy.
 V seznamu tržeb přibyl  sloupek  Č.verze,  který  zobrazuje  verzi,  kterou má aktuálně  prodejna

nainstalovanou na zázemí. Na centrále tak je přehled o instalovaných verzích na prodejnách.
 V menu Sestavy\MIS_POT Roční porovnání tržeb je možné zobrazit sestavu porovnání tržeb

po měsících. Sestavu mohou zatím využívat ta družstva, která používají kompletní verzi POS.
Pro ostatní bude upravena později. Jelikož příprava dat pro sestavu je zdlouhavá, je rozdělena do
dvou  samostatně  oddělených  kroků.  V prvním je  možné  si  připravit  data.  V druhém tisknout
sestavu. Jelikož se data aktualizují z prodejek, stačí data připravit po dohrání všech prodejek jen
jednou a pak již  jen zobrazovat sestavy.  Opakované přípravy nemají,  pokud nebyla dohrána,
nebo změněna některá, prodejka na sestavu vliv.

 Pro COOP Kladno byla upravena sestava Porovnání tržeb.  Nyní se do údaje Aktuální  načítá
celkový obrat po zaokrouhlení. Hodnoty pak odpovídají údajům na třetím řádku závěrky. Stejný
princip používají  také družstva Velké Meziříčí,  Praha Západ a Kostelec nad Orlicí.  Informujte
autory, jestli si tuto úpravu přejete také nastavit pro Vaše družstvo. 

 Pro COOP Hořovice byl upraven filtr pro ukládání sestav přecenění při dávkovém zpracování.



 V číselníku zboží přibyl údaj  Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně
položka  omezit.  Pokud  je  tato  hodnota  nastavena,  po  sejmutí  kódu  se  zobrazí  informace  o
omezení, a pokladní má možnost jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit
a filtrovat.

 Do číselníku odběrních míst složenek přibyl opis prodejen.
 V menu  Importy\Exporty POS\Export EANů VO pro POS je možné vyexportovat eany, které

obsahují změnu k aktuálnímu dni. Zajistí se tak dohrání nových EANů i na prodejnách, které mají
vypnuté  aktualizace  číselníků.  Tuto  dávku  je  také  možné  spouštět  naplánovanou  úlohou.
V takovém případě si do souboru CMD založte následující řádky:

c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_eanu

 Pokud má akce nastaven příznak potlačení cenovek, tak se potlačí i tisk cenovky s návratovou
cenou. V případě, že přijde Dod.list na návratovou cenu den po skončení akce, tak se cenovka
vytiskne.

 V menu Složenky\Číselník akcí složenek je možné nastavit parametry pro akce složenek.
 Do sumární sestavy potvrzených složenek přibyly informace o vystavených a přijatých slevových

kupónech z ČSOB.
 Do prohlížeče závěrek přibyly informace o vystavených a přijatých slevových kupónech ČSOB.

tyto údaje se přenášejí ze závěrek POS.
 Byla připravena integrace do modulu Účetnictví pro COOP Zábřeh. Pro nastavení kontaktujte

autory projektu. Po integraci se automaticky zobrazí i sestava s opisem položek.
 V menu  Periodika\Položky  integrace  –  opis  je  možné  zobrazit  položky,  které  se  posílaly  do

integrace. Tato sestava má zatím význam jen pro COOP Zábřeh.

Přímé dodávky
V číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka
omezit.  Pokud  je  tato  hodnota  nastavena,  po  sejmutí  kódu  se  zobrazí  informace  o  omezení,  a
pokladní  má možnost  zvolit,  jestli  položku  prodá,  či  nikoliv.  Tímto  údajem je  také  možné třídit  a
filtrovat.

Mzdy
 Číselníky-Matrice zaměstnance – záložka Srážky -.list (seznam v horní pravé části obrazovky)

byl doplněn o Číslo exekuce, byl natažen z původních 4 viditelných položek bez posunu lišty na
cca  12 položek.  List  se  ukazuje  tříděný datem doručení.  Pokud stojíme na nějaké  exekuční
srážce s dluhem a klikneme na tlačítko pro tisk, doposud se poté zobrazila sestava MZ_HISS
Historie  vybrané  srážky.  Od  této  verze  došlo  k rozšíření  nabídky  o  sestavu  Poskytnutí
součinnosti k vybrané  srážce,  kterou  stále  častěji  vyžadují  exekutoři.  Sestava  obsahuje
informace o  dlužníkovi  (druh  prac.  poměru,  od-do,  doba  určitá/neurčitá,  výše  prům.  měsíční
mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných
srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo
splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout,
nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou
sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová
sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo
nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH.  TIP: pro správnou
funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše
dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.

 Roční sestava Výpočet daně a daň. zvýhodnění – zpřístupněno tlačítko pro třídění sestavy  (lze
přetřídit i dle příjmení, apod.)

 Sestavy – do data – mzdový list – hodnotové údaje – přidán nový řádek Dny náhrad bez DPN,
kde se tisknou jen, pokud byly zadány jako celé dny. Řádek „hod. náhrad bez DPN“ obsahuje
veškeré hodiny náhrad, tedy je to součet zadaných náhrad jako celé dny (převedené na hodiny)
plus hodiny náhrad (části dnů). Přidáním nového řádku je lepší přehled o dnech odprac. svátků,
celých dnech strávených u lékaře, apod. 
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