
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.21.02 k 17.9.2018

Mzdy 
 Opraveny sestavy soc. zabezpečení (nenulová položka Rozdíl) a sestava Integrace do PEI

(nerovná se Má dáti/Dal) – v souvislosti s použitím nového sloupku pro Osobní volno v Hrubých
doplňcích.

Verze CIS 5.21.01 k 14.9.2018

Mzdy 
 Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic při volbě stejného hesla.
 Opravena chyba při tisku výplatnic – speciální formát nalevo do hrubé mzdy, napravo do čisté

při odpovědi Ne na dotaz Zda chcete tisknout originál výplatnic.
 Sestavy-Měsíc-Čisté – Integrace do účetnictví – odstraněn tisk prázdných stránek
 Sestavy-Matrice - Seznam zam. aktivních v průběhu roku – přidán tisk zdravotní pojišťovny
 Export hrom. Oznámení pro VZP – zajištěn formát souboru PC LATIN2
 Export  přílohy  k žádosti  o  …(na  OSSZ)  –  zajištěno  kódování  ANSI,  odstraněno  padání

programu
 Oprava ošatného na kredit  - u zam. pracujících na více úsecích se nyní správně sčítá ze všech

úseků
 Mzdový list hodnotový – přidán příspěvek zaměstnavatele na stravné (osvobozený od daně

z příjmu) – za tímto účelem musí být na hrubých d. vyplněn buď Evidenční počet stravenek nebo
Počet dnů pro stravné a na závodové větě (Limity/volby) musí být rozepsaná cena stravenky.

Verze CIS 5.21.00 k 28.8.2018

Mzdy 
 Sestavy-Měsíc-Srážky – oprava sestavy Rekap. kreditů – ošatné – při práci na více prodejnách

v rámci měsíce opraveny částky ošatného.
 Periodika-Měsíc-Zdravotní pojišťovny VZP – HO export dat pro el.odesílání – nově od 7/2018

přijímá  VZP  soubor  s Hromadným oznámením (ICO.00)  jako  textový  soubor  v kódování  PC
LATIN2 (tedy s diakritikou).

 Periodika-Měsíc – opraven Export stravného - zaměstn. kreditu – zobrazená data před exportem
mají ve sloupku Kredit  jak stravné, tak i  ošatné – vedle je označeno buď „S“ nebo „O“ a za
každým zaměstnancem je vidět částka celkem, která se bude připisovat na jeho kartu. Pro ZKD
Sušice a COOP HB zůstal export v nezměněné podobě.

 Při  zaškrtnutí  tisku  kreditu  na  výplatnici  v číselníky-závody-limity/volby  –  pro  ZKD Sušici
zůstává jimi požadovaný tisk kreditu, pro ostatní (kteří export na kredit využívají) se tiskne pouze
2řádková informace navíc (o dnech nároku a výši kreditu na stravné, příp. ošatné) na konci tisku
výplatnice.

 Ze zápočtového listu – odstraněn tisk pracovních neschopností (již není vyžadován), takže se
ZL vejde na 1 stranu A4.

 Periodika-Měsíc-uzávěrka – upraveno mazání a přesun dat do archivu nejen při rovnosti data
výstupu zvýšeného o zadaný parametr ze závodové věty s aktuálním obdobím, ale i tehdy, když
je  vypočtené datum vyšší  než aktuální  období  mezd.  Pokud je  zadán nenulový počet  let  po
výstupu  pro  mazání  dat,  pak  je  při  uzávěrce  uživatel  informován  o  mazání  dat  jednotlivých
zaměstnanců a může ještě odpovědí na dotaz toto nenávratné zrušení dat zakázat.



 Hrubé doplňky-  záložka Náhrady(hodiny a dny)  -  nové pole  Dny pro  osobní volno -   před
zadávací pole bylo vloženo 1 pole informační, ve kterém se zobrazí, kolik dnů osobního volna má
již zaměstnanec v aktuálním roce vybráno (aktuální měsíc tam není započítán).

 Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic u osob s více prac. poměry.
 Při tvorbě XML souborů nastaveno kódování ANSI, aby nevznikaly problémy se zpracováním

těchto souborů v programu PVS komunikátor.
 Pro Centrální výrobnu Habry – zpřístupnění úlohy na zasílání výplatnic mailem.
 Pro SD Kamenici – zajištění přenosu čísla manka (zadaného ve srážce na manko) při integraci

z mezd do účetnictví.
 Pro  SD  Volyni  do  hlavičky  výplatnice  znovu  zařazen  tisk  osobního  příplatku  (dle  jejich

požadavku).
 Číselníky-Matrice  zaměstnance-  záložka  Srážky  –  znovu  připomínám  novou  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 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 je 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.  Na tlačítku Tiskárna je pak
výběr sestav – buď Historie vybrané srážky nebo Součinnost.
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