
Uživatelské novinky ve verzích CIS
(novější verze jsou výše)

!!! Verze CIS 6.00.00 a vyšší vyžaduje při přechodu z verze nižší než CIS 6.00.00 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 6.13.00 k 5.5.2021

Mzdy
 Mzdové listy - hodnotové – ve sloupci Celkem – řádek Stravenkový paušál a Čistá mzda – opraven

tisk.
 Výpočet izolačky –  pro přechod z března do dubna se při výpočtu musí zohlednit i vypočtená  a

poskytnutá izolačka v březnu. Při výpočtu 90 % prům. platu za období karantény (izolace) se počítá
se 2 různými průměry – jiný je pro březnové hodiny, jiný pro dubnové hodiny karantény. Izolačka se
podle sdělení MPSV bude zřejmě vyplácet až do konce června 2021.

 Číselníky-pracovní  poměry -  při  zakládání  nové  věty  –  opraveno  dotažení  výměry  dovolené
v týdnech místo v hodinách. U DPP se automaticky nastavuje nárok na dovolenou na NE.

 Periodika-Měsíc-Přepočet  nároku  dovolené -  pomocí  tlačítka  pro  předběžný  přepočet  u  1
zaměstnance lze řešit i případy, kdy se zam. vrací z mateřské dovolené, čerpá starou dovolenou,
případně mu vzniká nárok  na novou dovolenou a pak odchází  na rodičovskou  dovolenou.  Před
zjištěním nároku je třeba zadat do matrice teoretické datum vynětí na RD (podle kalendáře spočítat
datum podle  návratu z PPM a počtu dní  staré  dovolené) a datum návratu  z RD.  Pokud nám po
přepočtu vznikne ještě nárok na novou dovolenou v hodinách, pak počet nárokových hodin vepište
do čerpaných hodin dovolené a posunte o příslušné dny datum vynětí na RD na matrici a znovu dejte
přepočet, čímž může vzniknout ještě další nárok. Poté ty čerpané hodiny vynulujte a zadejte, že se
jedná o ruční opravu, aby se nám později nárok již nepřepočítával a neměnil. Je to dost složité, ale
jinak to automaticky zařídit nejde. Jedině si to ještě můžete vypočítat sami tzv. na koleně, zadat si
ruční změna nároku Ano a nastavit si ten nárok ručně.

 Periodika-Měsíc-Testování na covid – import a číselník – na okně číselníku se na tlačítku Tisk
tiskne  sestava  Potvrzení  o výsledku antigenního testu… pro zaměstnance a datum testu,  na
kterém právě v seznamu stojíme. Toto lze využít pro prokázání se ve službách, jak nyní nařizuje
zákon. 
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