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Vec: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Registratúra verzia V.2017.3. 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2017.1 alebo V.2017.2 pre každý počítač, na ktorom je 
nainštalovaný program WinCITY Registratúra. 

PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Registratúra V.2017.3 

 

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

2. Potvrďte súbor preinst_reg_1703.exe    

3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Registratúra         

    Cieľový adresár          C:\TOPSET\WinCITY\Registratura 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje V.2017.3 programu WinCITY 

Registratúra. 

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

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami akékoľvek problémy, radi Vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s programátorom firmy TOPSET pánom Bc. Zoltánom  
Kocsim na tel. č. : 02/60 421 273, email: kocsi@topset.sk, technikom firmy TOPSET pánom  Marianom 
Schmidtom na tel. č. : 02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk 

Nová verzia obsahuje: 
     

- EPH –Elektronický podací hárok 
- Filter vyradených záznamov v registratúrnom denníku 
- Lehota uloženia –počíta sa od 1.1 nasledujúceho roku po vyradený 
- Vybavenie posty – automatické nastavenie spôsobu vybavenia pre všetky prepojené záznam 
- Označenie registratúrneho záznamu ako ‘ Vlastná pošta’  , filter pre vlastnú poštu 
- Kontrola termínov vybavenia – zobrazenie záznamov po termíne vybavenia – automatická kontrola pre daný rok 
- Nová funkcionalita po pravom kliku na záznamu v denníku a spisoch  
- Úprava poľa registratúrna značka pri tvorbe/úprave záznamu 
- Možnosť zmeny odoslanej pošty na prijatú a opačne v záložke prepojenia 
- Zmena názvoslovia – Partner na Adresát/Odosielateľ 
- Zmena názvoslovia- Registratúrny denník k spisu – na Záznamy k spisu 
- Číselník štátov – predvyplnený štátmi SR,CZ,AT,PL,UA,HU  
- Číselník tlačových výstupov – obsahuje nastavenie predvolenej tlačiarne pre jednotlivé tlačové výstupy  
- Tlač – pridaná možnosť rýchlej tlače, tlače s možnosťou nastaviť tlačiareň 
- Možnosť tlače spisových obalov ak sú zobrazené Záznamy k spisu 

 
Vážení zákazníci s radosťou Vám môžeme oznámiť, že program WinCITY Registratúra od spoločnosti TOPSET 
Solutions získal v zmysle § 24 zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. CERTIFIKÁT O POSÚDENÍ ZHODY elektronického informačného 
systému na správu registratúry pod č. SVS-OAR1-2014/001694. 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

 

                 Bc. Zoltán Kocsi , 
             programátor 
Táto aktualizácia programu WinCITY Registratúra V.2017.3  bola testovaná tromi nasledovnými 
antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 16.161.8035, vírusová databáza: 4779/14605 
2) ESET Online scanner zo dňa 26.06.2017 
3) AVAST Pro Antivirus, verzia 17.4.2294, vírusová databáza: 170625-2 

 


