
                                                   

      

 

  
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE  STUPAVA 
 tl12016-12-21kl1  p. Schmidt, Ing. Javorský           21.12.2016 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame aktualizáciu programu WinCITY Kataster V.2016.2. 
 

Upozornenie 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný verziu programu V.2016.1 
 

1. Preinštalácia  programu WinCITY Kataster 2016 verzia V.2016.2 

• Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD 
mechaniku.  

• Pre preinštaláciu programu WinCITY Kataster potvrďte súbor preinst_kat_1602.exe na inštalačnom CD. Pre 
systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10 kliknite na súbor preinst_kat_1602.exe pravým 
tlačidlom myši a dajte spustiť preinštaláciu ako správca! Inštalačný program sa vás postupne spýta na 
cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. O úspešnom 
ukončení preinštalácie budete informovaní – potvrďte ho potom tlačidlom OK. 

 

2. Zmeny v programe WinCITY Kataster verzia V.2016.2  

• Zobrazovanie údajov o parcele na jedno kliknutie v mape 

• Umožnená tlač viacerých označených parciel 

• Ak je zapnutá funkcia označenia parcely (piktogram s rukou) a mapa sa tlačí, potom zostáva aj po 

tlači mapy táto funkcia aktívna a označená parcela pred tlačou zostáva zobrazená aj po nej 

• Vyhľadávanie súradníc na mape (po potvrdení piktogramu GPS na ovládacích prvkoch digitálnej 

mapy) je rozšírená na tri možností: podľa absolútnych súradníc (S-JTSK), podľa GPS súradníc 

(WGS-84) v tvare s desatinnými miestami a podľa GPS súradníc (WGS-84) v tvare so stupňami, 

minútami a sekundami   

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technikom firmy TOPSET pánom Schmidtom na tel. č. : 
02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk alebo s pánom Ing. Martinom Javorským na tel. 
č. : 052/38 10 184, mobil: 0948 036 709, email: javorsky@topset.sk, príp. môžete využiť nasledovné kontakty: 
 
• zástupca pre širšie okolie Rimavskej Soboty Ing. Ladislav Agócs, mobil: 0905 778 471, email: info@agocs.sk 
• zástupca pre Košice a okolie Ing. Loránt Ötvös, mobil: 0908 563 673, email: llorant@orangemail.sk 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Kataster V.2016.2  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4477/13619  
2) ESET Online scanner zo dňa 21.12.2016 
3) AVAST Antivirus, verzia 12.3.2280, vírusová databáza: 161219-1 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

S pozdravom                                   

      Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                            programátor, technická podpora 


