
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. !!!

Součástí programu je i nové prostředí. Pokud používáte standardní konfigurace, dojde při prvním spuštění
k nakopírování nových souborů do adresáře c:\sybase\Powerbuilder19. V případě, že po instalaci nové
verze se některá okna nezobrazí ve správné velikosti, nakopírujte obsah adresáře c:\cis\powerbuilder19
do  adresáře  c:\sybase\powerbuilder19 (případně  na  místo,  kde  máte  původní  deploymentkit
nainstalován). V případě problémů kontaktujte p. Gregora. 603 546 412.

Verze CIS 6.05.00 k 25. 9. 2020

Obecné
V okně pro zadání filtru bylo upraveno zobrazování hodnot zadávaných pomocí rozbalovacích nabídek 
tak, aby zvolené hodnoty zůstaly zobrazeny i po přidání další filtrovací podmínky.

Mzdy

 Pro COOP Plasy – Pracovní poměry – záložka Praxe – přidán nový sloupek Hodinový tarif pro
možnost tisku do měněných mzdových/platových výměrů. Při uzávěrce a přechodu do období, do
něhož spadá platnost mzdového výměru, se údaje ze záložky Praxe přenesou do aktuálních dat
pracovních poměrů – záložky Osobní, Mzdy1, Mzdy2.  Pro COOP Plasy naprogramován mzdový
výměr dle jejich požadavku (menu Personalistika-Sestavy-Mzdový / Platový výměr – změna). Pro
tisk  mzdového  výměru  z aktuálního  období  byl  naprogramován  nový  mzdový  výměr  (menu
Personalistika-Sestavy-Mzdový / Platový výměr – dle výběru z matričních dat),  takže v aktuálním
období není potřeba zadávat údaje na záložku Praxe. Provedeny drobné opravy tisku.

 Personální  sestava  –  pro  tisk  pracovních  výročí  je  zatím vytvořena  pro  tisk  libovolných  výročí
v aktuálním období mezd. (tisk výročí, která nastanou v dalších měsících, zatím zvažujeme…)

 E-neschopenky  –  při  ručním vložení  konce  nem. dávky  z e-neschopenky  v Čistých doplňcích se
automaticky  vytvoří  záznam  pro  hlášení  HZUPN  (pro  případy,  kdy  lékař  nepošle  ukončení  e-
neschopenky).

 V souvislosti  s přípravou  na  novelu  zákoníku  práce  ohledně dovolené  jsme na pracovní  poměry
záložka  Osobní  vedle  políček  na dovolenou ve dnech  přidali  též  pole  v hodinách.  Zatím nejsou
vyplněné.

 PVS komunikátor -  Od 17.9.2020 dojde  ke  zrušení  adres  vrep1.cssz.cz  a  vrep2.cssz.cz,  které
budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Je tedy třeba provést úpravu nastavení programu v
menu Nastavení  -  Nastavení  programu, záložka Adresy.  V poli  VREP (ČSSZ) -  primární  adresa
upravte  hodnotu  na  https://epodani.cssz.cz/VREP/submission.  Současně  zkontrolujte,  že  nemáte
zaškrtnuté pole Podání odesílat na záložní adresu. Pokud zaškrtnuté je, odškrtněte jej.
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