
 

    

 

 

 

 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                     NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE    STUPAVA 
         p. Lutonský                    19.05.2020 
 
 
Vec: Aktualizácia programu WinCITY Voda 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Voda verzia V.2020.1. 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2018.1. 
 

 

!!! NEINŠTALOVAŤ, ak už verziu V.2020.1 máte nainštalovanú !!! 
!!! Ak máte verziu V.2014.2b, tak je potrebné si najprv nainštalovať verziu V.2018.1 !!! 
 
Ak používate prepojenie programu WinCity Voda a programu WinCity Pokladňa alebo WinCity Účtovníctvo, tak je 
potrebné mať pre jeho správne fungovanie nainštalovanú verziu V.2020.1a programu Pokladňa a verziu 
V.2020.2a programu Účtovníctvo. 
 
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Voda V.2020.1  

 

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_2001.exe. 

3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Voda          

     Cieľový adresár          C:\TOPSET\WinCITY\Voda 

     (zmeňte cieľový adresár , ak je Voda nainštalovaná v inom priečinku) 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje V.2020.1 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: 
• rozdelenie úhrad, nedoplatkov, preplatkov, prevodu z min. obdobia na vodné a stočné pri výpočte predpisu ,pri 

uzávierke, v prehľadoch, vo faktúrach 

• rozšírenie čísla faktúry na 12 znakov s možnosťou evidencie aj znakov 

• 9 ďalších interných vzorov pre vyúčtovaciu faktúru 

• nový filter „Nedoplatky k dátumu“  v zoznamoch a  hromadnej korešpondencii 

• filter nedoplatkov k určitému dátumu samostatne za vodné a stočné v zoznamoch a  hromadnej korešpondencii 

• filter nedoplatkov len za minulé roky k určitému dátumu v zoznamoch a  hromadnej korešpondencii 

• filter nedoplatkov s kontrolou dátumu splatnosti v zoznamoch a  hromadnej korešpondencii 

• opravu pridania a mazania vodomera - vodomer je možné pridať aj po vyhotovení faktúry 

• pridanie záložky OM (odberné miesto) , pridanie čísla a adresy odberného miesta  

• tlač odberného miesta a parcely v listoch, formulároch, faktúrach a zoznamoch 

• vyhľadávanie podľa čísla odberného miesta 

• evidenciu čísla parcely v záložke OM 

• históriu odberateľov na tom istom odbernom mieste 

• zmenu vyskladania čísla faktúry a variabilného symbolu podľa nej 

• IBAN v záložke platcu, v zoznamoch a reportov 

• označenie odberného miesta ako neaktívne po jeho vymazaní a možnosť spätného vrátenia medzi aktívne 
záznamy 

• zakázanie tlače faktúry pri jej zobrazení na obrazovku 

• tlač nového typu poukážky SI 



• novú záložku DAŽĎOVÁ VODA – doplnenie výpočtu, tlače faktúr, evidencie úhrad dažďovej vody 

• formulár pre hromadné pridanie prvého obdobia dažďovej vody 

• tlač poukážok, listov, formulárov a obálok pre dažďovú vodu 

• samostatné číslovanie faktúr pre dažďovú vodu 

• formulár pre hromadnú tlač faktúr, poukážok, obálok, listov, formulárov pre dažďovú vodu 

• formulár hromadnej korešpondencie pre dažďovú vodu 

• formulár prehľadov pre dažďovú vodu 

• formulár prednastavení pre dažďovú vodu 

• zoznam faktúr pre dažďovú vodu 

• globálnu zmenu koeficientu dažďovej vody v Servis -> Globálna zmena-> Predpis podľa úpravy koeficientu 
dažďovej vody 

• globálnu zmenu termínov čiastkových/ zálohových faktúr dažďovej vody v Servis -> Globálna zmena -> Zmena 
podľa úpravy čiast./zálohových termínov – dažďová voda 

• import údajov v súbore CSV z vodárenskej spoločnosti – zohľadnenie výmeny vodomera a zmeny odberateľa 

• export faktúr vodného/stočného a dažďovej vody do OMEGY 

• import úhrad z OMEGY pre vodné/stočné a dažďovú vodu 

• editáciu číselníka príznakov 

• novú položku email a telefón dodávateľa vo faktúrach  

• doplnenie kontaktnej osoby do záložky platcu 

• zväčšenie počtu desatinných miest o dve miesta v sadzbách za vodné a stočné 

• možnosť editácie počiatočného stavu v záložke ODPOČET 

• v zoznamoch a hromadnej korešpondencii nový filter odberateľov, ktorým ešte nebola faktúra vystavená 

• zväčšenie výrobného čísla vodomera na 20 znakov 

• podružný vodomer v záložke ODPOČET 

• nastavenie sadzieb a výpočtu pre studne 

• nový filter čísla skupiny sadzieb v zoznamoch a hromadnej korešpondencii 

• rozúčtovanie osobitne pre vodné a stočné v parametroch fakturácie 

• tlač čísla faktúry do poukážky 

• pridanie čísla faktúry do listov a formulárov 

• výpočet predpisu pre dve rôzne sadzby v tom istom období - ak od určitého dátumu už platí nová sadzba 

• v hromadnej korešpondencii možnosť výberu tlače nulových faktúr 

• pridanie ďalšieho odpočtu a faktúry v tom istom období – možnosť tlače faktúr pre starého a nového odberateľa 

• pridanie tlače a evidenciu faktúr pre záporné hodnoty 

• v prehľadoch sumár spotreby vody osobitne za vodné a stočné 

• nový filter podľa aktívneho alebo neaktívneho odberného miesta v zoznamoch 

• pridanie a editáciu úhrad pre starého a nového odberateľa v tom istom období 

• evidenciu čísla zmluvy v záložke OM 

• možnosť výpočtu predpisu len pre časť spotreby vyjadrenú percentuálne 

• možnosť vyhotovenia zoznamu odberateľov s porovnaním spotreby za 3 obdobia dozadu 

• pridanie čísla skupiny sadzieb v zoznamoch v Záhlavie - výber 

• zobrazenie noviniek programu cez Servis -> Novinky v programe 

 

Nakoľko bolo do novej verzie zapracovaných veľa funkcií, odporúčame Vám si preštudovať príručku programu vo 
formáte pdf, ktorá sa nachádza na tomto CD aj v adresári Voda. 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Voda 2020.1  bola testovaná nasledovným antivírovým 
programom:AVG Internet Security, verzia 20.3.3120, vírusová databáza: 200518-0  

 

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

 


