Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)
!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje instalaci nového podpůrného prostředí PBDK2019.MSI.
Instalátor i popis nalezenete na našich stránkách pro stažení verzí. !!!

Verze CIS 6.00.00 k 30. 3. 2020
Verze CIS 5.37.02 k 9. 4. 2020
Mzdy











Pro ZKD Sušice – opraven program Předplnění hrubých doplňků, aby umožňoval doplnit
zaměstnancům odpracované dny (dle aktuálního měsíce s ohledem na svátky) a odpracované
hodiny (s ohledem na indiv. úvazky), a s respektováním dnů a hodin nemocí ze stažených eneschopenek. Pokud již jsou někde dny a hodiny ručně zadané, tyto pak již program nemění. Dále
byl naprogramován jednorázový program dle požadavku uživatele na výpočet mezd ve stavu
nouze.
Pro Jednotu Tábor – vytvořena sestava přehledu příjmu zaměstn. za rok (dle požadavku uživatele).
Od dubna 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z dosavadní výše 3 410,- na 3 860,Kč. Toto ovlivní výpočet nezabavitelných částek při výpočtu zákonných srážek!!!
Překontrolujte v číselníku Parametry modulu mzdy na záložce Minimální mzda!
E-neschopenky – opravena situace, kdy se u DPN začínajících od 1. dne měsíce a pokračujících
z minulého měsíce špatně provedlo rozdělení na pracovní a nepracovní dny nemoci. To mohlo
ovlivnit výši dávky. Případnou opravu je třeba provést dočasnou změnou nějakého údaje dávky a
uložením.
E-neschopenky – při zpracování e-neschopenky se vznikem DPN kvůli karanténě se o tom zobrazí
hlášení (pokud to lékař uvede). Ale typ DPN neměňte na karanténu kvůli navazujícím eneschopenkám.
E-neschopenky – opravena chyba při zpracování notifikací storna DPN. Opraven výpis při notifikaci
změny DPN.
E-neschopenky – přidáno varovné hlášení, pokud zpracovavaný soubor neobsahuje e-neschopenky.
Opravena konverze ročních evidečních listů do XML.

Verze CIS 5.37.00 k 4. 3. 2020
Mzdy



E-neschopenky – umožněno zpracování e-neschopenek dle nové verze e-podání DZDPN-V2
platného od 1. 3.
E-neschopenky – nová verze e-neschopenek přidala dva nové druhy notifikací ZmenaDpnInfo a
StornoDpnInfo, které se mohou ve výjimečných případech vyskytnout. Při zpracování takovýchto eneschopenek se zobrazí hlášení s podrobnostmi.











E-neschopenky – nová verze e-neschopenek podporuje více míst pobytu při nemoci a doplňující
informace u vycházek. Program CIS zatím zobrazuje první místo pobytu při nemoci a první dva
intervaly vycházek.
E-neschopenky – opraveno hlášení při zpracování e-neschopenek patřících do již uzavřeného
měsíce.
E-neschopenky – opravena situace, kdy se nezapsalo ukončení některých dlouhých nemocí. V případě takové situace je třeba dané e-neschopenky zpracovat znovu (a to před finálním výpočtem
hrubých doplňků). Pokud finální výpočet již proběhl, je třeba ručně smazat nadbytečné věty v Čistých
doplňcích.
E-neschopenky – opravena situace, kdy se při finálním výpočtu hrubých mezd ve 4. den nového
měsíce nepřevedou neukončené nemoci do dalšího měsíce.
E-neschopenky – v případě zpracování e-neschopenek dvou na sebe bezprostředně navazujících
nemocí je program zatím nesprávně považuje za dvě rozdílné oddělené nemoci. Zatím je třeba
druhou nemoc smazat a zapsat ručně a pohlídat si trvání a ukončení. Úprava bude připravena
později.
Přílohy k žádosti o … NEMPRI20.XML – pro ostatní typy kromě NEM se do souboru nedávají
informace o platebních podmínkách, jinak by to při odeslání na OSSZ hlásilo chybu.
Upozornění – 27.3.2020 skončí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2020, proto bude nutné si
ho v předstihu přeinstalovat (až bude na webových stránkách k dispozici).

