
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.11.00 k 27.9.2017

Mzdy
 Upozornění  -  odvod  pojistného  a  daně  ze  zaměstnaneckých  benefitů  (příspěvek

zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění) byl od 1.1.2017 zvýšen z částky nad 30.000,-
až z částky nad 50.000,-.

 Sestavy-Čtvrtletí - Potvrzení příjmů pro soc. dávky – varianta základní i rozšířená o doplňující
údaje – obě sestavy byly upraveny tak, že obsahují částky po jednotlivých měsících vybraného
čtvrtletí a poté jejich součty za Q, zatímco dříve tam byly jen kvartální součty.

 Sestavy-Exporty dat pro Excel – přibyl nový výstup pro konkrétního uživatele COOP H.Brod.
 Sestavy-Matrice- Zaměstnanci dle kmen. Středisek – na dotaz lze vytvořit sestavu tříděnou dle

kmen.  středisek  ,  v rámci  nich  dle  zdrav.  pojišťoven  a čísel  zaměstnanců.  Při  změně kmen.
střediska je odskok na novou stránku.

 Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložce Pojistné přibyl nový údaj  „Nepeněžní plnění (odvod
pojistných  a  daně)“  –  po  jeho  vyplnění  se  obsadí  stejnou  hodnotou  údaje  Částka  zahrn.
do vyměřovacímu  základu  –  soc.  pojištění,  zdrav.  pojištění  a  na  záložku  Daně  i  do vyměř.
základu zálohové daně. Pokud v těchto položkách bylo již něco zadáno, tak se to k nim přičte. Na
výplatnici přidán nový řádek s textem „Nepeněžní benefit“.

 V sestavě pro Součinnost s exekutory  -  upraven tisk bankovního účtu (dříve se účet vyčítal
pouze, pokud byl zadán s druhem srážky 16 nebo 29, nyní rozšířen i na druh 18,19 a 20) 

El.faktury COOP
 Pro  importy  el.faktur  COOP Centra  je  zajištěno,  aby  se  rozdíly  ze zaokrouhlení  automaticky

zakládaly na prodejnu slev. Což bude nutné po najetí el.fakturace na SAP. Zde budou rozdíly ze
zaokrouhlení sumárně za celou fakturu. Rozpouštění na jednotlivé prodejny tak, jak se používá
v současných importech, již nebude možné.

 Pro COOP Jindřichův Hradec je připraven import  KIII Srnín přes EDI včetně založení hlaviček
faktur a to jak napřímo, tak i přes COOP Centrum.

Přímé dodávky
 Nový import Skaličan pro Pardubice soubor CSV. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
 Nový import  Lapek,  Pekárna Dačice,  Pekařství  Vonka pro  J.  Hradec.  Číslo  importu  je  70,

kódové stránky = 0.
 Byly upraveny importy, Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, Goldfein, Pepsico a Budvar pro J. Hradec.
 Nový import Pekárna Marek pro J. Hradec. Číslo importu je 194, kódové stránky = 0.
 Nový import Řeznictví Petřík pro J. Hradec. Číslo importu je 195, kódové stránky = 852 na 1250.

Členská evidence 
 V sestavě CE_103ZL, Opis Členské základny,  bylo změněno základní třídní  na třídění  podle

jména. 

Finance 
 Nový import: Faktury - Import – Faktur (Fa + zaúčtování) ze souboru CSV. 
 Import FV-výrobna – lze importovat zároveň faktury i účetní doklady.
 Nově umožněno doplnit datum potvrzení dobropisu, a to na opravě dobropisu (Dp, či záporný

ODZ),  příp.  hromadně na vybraných dokladech na klapce Hromadná změna.  Toto datum se
dostane do data v řádku kontrolního hlášení, ale zatím pouze u KH, generovaných z FIN. Ale
pozor – neslouží pro zařazení do správného období pro účely DPH, k tomu se nadále využívá
daňové období (pro DPH z FIN) či účetní období (pro DPH z UCT). Další možnosti využití tohoto
údaje budou připraveny až v dalších verzích.



 Soubor pro převod faktur (Import z FIN do FIN) byl rozšířen o údaj Datum potvrzení dobropisu.
 Umožněno zálohovou fakturu (PFa) vyřadit z účtování již při pořízení – zaškrtnutím volby na okně

pořízení vpravo nahoře. (Dosud jen na klapce Hromadná změna.)
 Umožněno prohlížení faktury při Kontrole DPH FIN proti UCT – klapka Viz Fa.
 Obecný doklad: Úprava importu UNCARD do ObD – přidána možnost importu sumárních částek

za den a prodejnu (bez rozlišení typu karty).
 Rozšířeno okno seznamu ZL (např. Obecný – Oprava/Zaúčtování).
 Přidána možnost tisku rekapitulace SUAU pro obecné doklady – Opis účetních položek - ÚčD.
 Při  zaúčtování (klapka Zaúčtuj) je zviditelněn název účtu SUAU z aktuálního řádku – červeně

v součtovém řádku nad řádky účetních položek.
 Účtovací předpisy - Odlišnosti v plnění účetní položky – doplněna další možnost pro FV.
 Ošetřeno smazaní bankovního účtu partnera.
 Změna setřídění souhrnných plateb v případě více partnerů.
 Úprava pozicování oken aplikace.

Maloobchod
 Pro Novou Paku se při importu souboru akcí PD (např. ceníky Bovys) zakládají čárové kódy i pro

další  dodavatelské registry  stejného EANu. Dříve se založil  jen první  dod.registr,  a další  byly
vynechány.

Autodoprava
 Pro  Jednotu  OD  Tábor  doplněno  fakturování  soukromých  jízd.  V  knize  jízd  se  po  výběru

Soukromá ANO objeví  pole  pro zadání  Ceny za 1l  PHM a množství  spotřebované PHM. Na
faktuře se vypisuje období za které je fakturováno (měsíc), počet ujetých km (informativní) Cena
za 1l PHM, množství spotřebované PHM a výsledná cena + DPH (Cena 1l PHM x množství PHM).

Údržba
 Do menu servis byl přidán prohlížeč logu. V další verzi do něho budou generovány záznamy z

modulů.
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