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Vec: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Registratúra verzia V.2018.1. 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2017.2, V.2017.3 alebo V.2017.4 pre každý počítač, na 
ktorom je nainštalovaný program WinCITY Registratúra. 

PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Registratúra V.2018.1 

 

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

2. Potvrďte súbor preinst_reg_1801.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.2018.1 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: 
     

- Tlač uzavretých spisov do vyraďovacieho strediska 
- Tlač pôvodného čísla spisu na spisový obal a zmena textu : Právoplatnosť na Dátum uzatvorenia spisu 
- Tlač registratúrneho denníka , pridanie filtra pre tlač podľa spôsobu prevzatia ,odoslania a vybavenia 
- Obsah spisu , oprava poradových čísiel 
- Evidencia cenín , filtrovanie a tlač podľa zadaného dátumu, tlač Inventúrneho súpisu  
- Podpisovanie príloh , prezeranie podpísaných príloh , kompatibilné aj na počítačoch s OS WINDOWS XP 
- Pridané upozornenie pri ukladaní reg. záznamu , ak nie je vyplnený útvar 
- Obsah podania, názov príloh – pridanie automatického ošetrenia nepovolených znakov  
- Filtrovanie adresátov v číselníku adresátov/odosielateľov podľa FO alebo PO 
- Registratúrny denník  - pridaný filter : Neodoslaná elektronická pošta – zobrazuje záznamy, ktoré sa do registratúry 

importovali z programu Dane , a je ich potrebne odoslať manuálne z registratúry  
- Elektronické odoslanie záznamov na pravé kliknutie myši  

 
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.2018.1  bola testovaná tromi nasledovnými 
antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 16.161.8047, vírusová databáza: 4793/15622 
2) ESET Online scanner zo dňa 03.05.2018 
3) AVAST Pro Antivirus, verzia 18.3.2333, vírusová databáza: 180502-0 

 


