
 

  

 

 

 

 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                     NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE STUPAVA 
          Ing. Ľubica Vitková         07.04.2020 
 
 

Vec: Aktualizácia programu WinCITY Majetok 
 

Vážení zákazníci, 
 

v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Majetok verzia V.2020.1.a 
 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii  V.2020.1 

 

 
Program WinCITY Majetok  verzia 2020.1a  obsahuje: 
 
1. Odpis  - po každom výpočte odpisov sa uložia všetky karty majetku so zdrojmi obstarania  a  s   
zhodnotením v tvare mesiac odpisu+rok+kartar. dbf,mesiac odpisu+rok+obst.dbf, 
mesiac  odpisu+rok+zhodnot.dbf . Uloženie týchto dát  využijete po obnove údajov z predchádzajúceho 
obdobia. V servise je to ponuka -"Kontrola a zápis nových kariet po obnové údajov". Potvrdením tejto 
ponuky sa do kariet majetku doplnia  nové  karty, ktoré boli zaevidované v pracovnom období pred spusteným 
odpisom    (príklad: v období  03/2020 zaevidujete  nové karty majetku. Spustite odpis za 03/2020. V servise 
potvrdíte obnovu údajov  z predch. obdobia - 02/2020 . Nový majetok tu  nie je, lebo bol evidovaný v období 
03/2020, a  až po spustení odpisu za 02/2020 sa dostanete do obdobia 03/2020. Až v tomto období v ponuke  
v servise spustením  -"Kontrola a zápis  nových kariet po obnové údajov"  sa nové karty zaevidujú do zoznamu 
majetku s kartou obstarania a aj zhodnotenia). 
 
 
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Majetok V.2020.1a 

 

1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu. 

2. Vyberte si na CD adresár (priečinok) Majetok a potvrďte súbor preinst_maj_2001a.exe. 

3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Majetok      

     Cieľový adresár  C:\TOPSET\WinCITY\Majetok20 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje V.2020.1a programu WinCITY 
Majetok. 

5. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho tlačidlom OK. 

 
Ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Majetok akékoľvek problémy, radi Vám poskytneme 
odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s  s programátorkou p. Ing. Ľubicou Vitkovou, ktorá Vám 
bude každý pracovný deň k dispozícii od 13:00 – 15:00 hod. na tel. č.: 02/65459 253. 
    

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

         S pozdravom 
Ing. Ľubica Vitková 

programátor, technická podpora 
  

 

 


