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Nyní instalační program detekuje existující instalaci CIS, a pokud ji nalezne, již nenabízí adresář
pro instalaci CIS.

Mzdy














Odesílání PDF výplatnic emailem – byla odstraněna samostatná položka v menu. Funkce je
nyní na samostatném novém čtvrtém tlačítku zleva (Odeslání PDF výplatnic emailem)
v sestavě normálních výplatnic. Po stisknutí tlačítka se prochází postupně všechny výplatnice – u
těch, kde je zadaný email, se odešlou emailem a ty zbylé se vytisknou na tiskárně. Nově se výběr
šifrování PDF výplatnic provádí trvale v Modulu 19 - Údržba. Úlohu si můžete objednat za ceny
dle našeho aktuálního ceníku.
Kvůli úpravě šifrování PDF výplatnic je třeba znovu nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba
– Nastavení.
Nově zajištěno, aby se u druhu prac. právního vztahu Člen statutárního orgánu, pokud má na
Mzdy1 zadáno Minimální mzda Ano, dopočítával doplatek do minimální mzdy (neboť i takový
případ může v praxi nastat).
Číselníky-závody – záložka Limity/volby – přibyl nový údaj Převádět na kartu – stravné+kredit
Ano/Ne Ošatné Ano/Ne. Pokud používáte pro stravné na kredit srážku 57, zde si zadáte, co se
bude exportovat do souboru, ze kterého se budou dobíjet karty zaměstnanců s jejich
individuálním EANem. Dále přibyl nový údaj Za kolik let po výstupu nenávratně smazat data (i
z archivu): tento už tam v minulosti byl a nyní tam byl navrácen, aby byla automatická možnost
mazání starých dat.
Číselníky-Matrice- Osobní – do sekce Jiné byl přidán nový údaj EAN kred. Karty. Pokud již
používáte srážky 57 či 58 pro export stravného na kartu, pak máte EAN vyplněn ve variabilním
symbolu v příslušné srážce a my Vám tento údaj v matrici naplníme EANem z var. symbolu. Pro
Vás jediná změna, že budete vyplňovat EAN přímo na matrici Osobní a do srážek 57 a 58 už se
Vám bude přetahovat automaticky.
Sestavy-Měsíc-Srážky – doplněna nová sestava Rekap. kreditů – ošatné – tiskne se ze srážky
s druhem č. 58
Sestavy-Měsíc-Čisté – Čerpání dovolené – doplněna varianta sestavy Dle kmenových středisek.
Sestava Mzdový/Platový výměr pro COOP Velké Meziříčí – v údaji pracoviště se tiskne místo
výpl. střediska nově kmenové středisko (dle požadavku mzdové účtárny).
Personalistika-Sestavy- přidána nová sestava Obvodový plán dovolených s možností třídění
dle inspektorů / instruktorů (dle požadavku COOP Velké Meziříčí).
Hrubé doplňky- na záložku Náhrady(hodiny a dny) přibylo nové pole Dny pro osobní volno.
Budou sloužit pro zadání dnů osobního volna placených průměrem (většinou firmy poskytují 3
dny ročně, pokud tyto poskytují).

