
 

    

 

 

 

 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                     NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE    STUPAVA 
         p. Lutonský                    22.05.2018 
 
 
Vec: Aktualizácia programu WinCITY Voda 
 

Vážení zákazníci, 

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

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2014.2b. 
 

 

PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Voda V.2018.1  

 

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) Voda a potvrďte súbor preinst_voda_1801.exe. 

3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Voda          

     Cieľový adresár          C:\TOPSET\WinCITY\Voda 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje V.2018.1 programu WinCITY Voda. 

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 technikom firmy TOPSET pánom Marianom 
Schmidtom na tel. č. : 02 / 60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk.  

Nová verzia obsahuje: 
• doplnenie podielu na karte ODPOČET na zníženie predpisu 
• doplnenie tlačidla Mazať na karte FAKTÚRA, ktoré slúži na zmazanie faktúry 
• doplnenie dátumu dodania (resp. dátumu zdaňovacieho plnenia) na kartu FAKTÚRA , ktorý sa tiež vyexportuje 

do MRP 
• upravenie faktúrovanej sumy pri vyúčtovacích faktúrach platiteľa DPH - zníženie o uhradené čiastkové faktúry 
• opravu prenesenia úhrad z Pokladne a Účtovníctva 
• doplnenie tlače nedoplatkov k určitému dátumu v menu Zoznamy - Zoznam a Zoznam faktúr    
• doplnenie tlače dobropisu  
• doplnenie úhrad faktúr aj z minulých období tak, že sa úhrada napáruje na faktúru 
• úpravu pri hromadnej tlači poukážky 
• úpravu pri hromadnej tlači faktúry 
• kontrolu duplicitného čísla faktúry 
• možnosť tlače pečiatky a podpisu vo faktúre 
• doplnený údaj o zápis v obchodnom registri vo faktúre (text sa vyplní v Servis - Faktúry - Parametre 

fakturácie) 
• možnosť  filtrovania faktúr len podľa poradového čísla faktúry vo formulári Export faktúr 
• vykonanie kontroly pri zmene vodomera (vodomer je možné pridať v novom období pred vykonaním odpočtu) 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Voda 2018.1  bola testovaná nasledovným antivírovým 
programom:AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 16.161.8048, vírusová databáza: 4793/15678  

 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 
 S pozdravom Ing. Karol Lutonský 
 programátor, technická podpora 

 


