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Vážení zákazníci, 
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia V.2018.2. 
 

1.  Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín V.2018.2 až vtedy, keď budete mať: 

• nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín V.2018.1.  

• archivované dáta bežným postupom napr. na USB kľúč alebo pamäťovú kartu v hlavnom menu cez položku 
Archivácia. Postup odporúčame zopakovať ešte raz, aby ste mali dáta zálohované dvakrát. Po skončení 
archivácie ukončite program a pamäťové média uložte na bezpečné miesto. 
 

2.   Postup inštalácie (pre OS Windows): 
1. Spustite si ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú mechaniku s CD. 
2. Potvrďte preinst_cint_1802.exe. Inštalačný program určený na preinštaláciu programu WinCITY Cintorín sa 

Vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte preinštaláciu nainštalovať a kde sa vo 
Vašom PC nachádza tento program. 

3. O úspešnom ukončení budete informovaní – potvrďte tlačidlo OK. 
 
 
 

3. Zmeny v programe WinCITY Cintorín V.2018.2 pre Marianum   

1. Uloženie záznamu HM ako historické HM. Cez tlačidlo s piktogramom prečiarknutého záznamu na zázname HM 
(popis tlačidla - vymazať záznam HM alebo ho uložiť ako historické HM) je možné nielen vymazať HM ale aj 
uložiť ho ako historické HM. Toto historické HM bude naďalej zobrazené s červeným pozadím a je možné použiť 
číslo tohto HM aj pre ďalšie HM, ktoré bude aktívne. Historické HM nebude možné ďalej editovať ani upravovať. 

2. Doplnenie hromadnej korešpondencie a zoznamov o možnosti ich filtrovania bez historických HM, len 
historických HM alebo všetkých záznamov HM. 

3. Doplnenie počtu historických HM do jednotlivých prehľadov. 
4. Úprava a zjednodušenie prehľadov k HM - celkový počet HM bez historických HM, z toho aktívnych, 

voľných, chránených, vojnových a zrušených HM, počet historických HM, typ HM - počet neidentifikovaných HM, 
neplatiči bez platby a s platbou, počty nájomcov s telefónnym číslom, mobilným telefónnym číslom a  emailom. 

5. Kontrola kryptovania dát s vytváraním chybových protokolov pre účely GDPR. 
6. Doplnenie typu HM o Neidentifikované HM pre hromadnú korešpondenciu, záznamy a prehľady. Sú to typy 

HM, ktoré nie sú v aktuálnom číselníku typov HM a ktoré sa nedali predtým dohľadať. 
7. Nová položka pre generátor zmlúv, listov formulárov a upomienok - č.187 - dátum - zaplatený nájom do v 

záložke platba v predchádzajúcej platbe. 
8. Na zázname HM a záložkách ZOMRELÍ, NÁJOMCA, PLATBA a ZMLUVA nové položky Súhlas so 

zverejnením osobných údajov o zomrelom, nájomcovi, platbe a zmluve. Potom pri exporte na portál 
www.cintoriny.sk (Položka Servis -> Export údajov a fotografií na portál www.cintoriny.sk) budú vyexportované 
iba údaje, kde je doplnená hodnota A (áno). 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s našim technikom pánom Marianom Schmidtom na 
telefónnom čísle : 02 / 6042 1272, mobil: 0917 / 109 403, email: schmidt@topset.sk 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Cintorín 2018.2 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 18.4.3056, verzia definícií vírusov: 180928-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 28.09.2018 
3) AVAST Antivirus, verzia 18.6.2349, verzia vírusovej databázy: 180928-0 
 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

S  pozdravom 
 

                                       Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                   programátor, technická podpora 


