
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 6.29.00 k 6.6.2022

Mzdy
 Sestava  z menu  Měsíc-Hrubé  MZ_OBPR Přehled  obratů  a  produktivity  dle  provozoven byla

upravena tak, aby do ní již nevstupovaly prodejny, které mají nulový obrat za měsíc (takže byly již
evidentně zavřeny).

 Jelikož  paušální  náhrada  50,-Kč  za  zpracování  exekucí  se  dle  vyjádření  zákonodárců  netýká
insolvencí,  přidali jsme na Druh srážky možnost vybrat druh 1-Insolvence.  Pro tento se pak
paušální náhrada nepočítá.

 Dle požadavku COOP VelMez jsme udělali úpravu částky (navýšení o 100,- Kč) na sestavě z menu
Sestavy-Čtvrtletí-Podklady pro motivační příplatek.

 Číselníky-Úseky – byl tam přidán nový údaj Aktivita úseku (Ano/Ne) – u všech úseků je nastaven
na Ano, pokud máte některé úseky již neaktivní (ale nelze je kvůli historickým vazbám zrušit), změňte
si je na Ne. V dalších verzích programu upravíme sestavy tištěné podle úseků tak, aby se tam již
ukazovaly jen aktivní úseky.

 Sestavy-Měsíc-Pojistné – Kontrolní sestava hlášení na OSSZ – odstranění podmínky pro tisk (K
odeslání=A), neboť podle nového systému se po konverzi změní K odeslání na N a po konverzi by
pak  již  tyto  položky  nešly  vytisknout.  Tuto  sestavu  si  můžete  po  vytvoření  vyfiltrovat  přes  údaj
K odeslání sami – podle toho, které položky chcete vidět. Nově vytvořené a ještě neodeslané do
konverze (K odesl=A), položky, které prošly konverzí (K odesl=N). 
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