
 

    

 VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE  STUPAVA 
 tl2019-12-16kl1  p. Schmidt            16.12.2019 
Vážení zákazníci, 
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia V.2019.2. 
 

1.  Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín V.2019.2 až vtedy, keď budete mať: 

 nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín V.2019.1a alebo V.2019.1.  

 archivované dáta bežným postupom napr. na USB kľúč alebo pamäťovú kartu v hlavnom menu cez položku 
Archivácia. Postup odporúčame zopakovať ešte raz, aby ste mali dáta zálohované dvakrát. Po skončení 
archivácie ukončite program a pamäťové média uložte na bezpečné miesto. 
 

2.   Postup inštalácie (pre OS Windows): 
1. Spustite si ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú mechaniku s CD. 
2. Potvrďte preinst_cint_1902.exe. Inštalačný program určený na preinštaláciu programu WinCITY Cintorín sa 

Vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte preinštaláciu nainštalovať a kde sa vo 
Vašom PC nachádza tento program. 

3. O úspešnom ukončení budete informovaní – potvrďte tlačidlo OK. 
 
 
 

3. Zmeny v programe WinCITY Cintorín V.2019.2 
  

1. Do programu WinCITY Cintorín bolo použité nové nastavenie farieb pozadia jednotlivých častí 
digitálnej mapy cintorína s možnosťou ich zmeniť. Prednastavené farby hrobových miest, textov 
a pozadia mapy je možné zmeniť v ovládacích prvkoch digitálnej mapy potvrdením tlačidla Nastaviť mapu 
s piktogramom kladiva. Ak máte v správe viacero cintorínov, potom farby sa nastavujú pre každý cintorín 
zvlášť. 
Farby sa nastavujú zvlášť pre nespevnený hrob, spevnený hrob, projektovaný hrob, neidentifikovateľný hrob, 
spevnenú urnu a projektovanú urnu. Rovnako je možné nastaviť aj farby textov. Ďalej sa nastavuje farba 
pozadia, obvodu cintorína, chodníkov, budov a  farba jednotlivých sektorov. Ak je počet sektorov väčší ako 
štyri, potom sa ďalšie sektory zmenia cez výber štvrtého sektora v poradí. 
Mapy cintorínov pre nanovo zamerané cintoríny už budú mať farebne odlíšené sektory, pozadie cintorína, obvod 
cintorína, chodníky a budovy. Takéto farebné rozlíšenie bude však možné dopracovať do digitálnej 
mapy cintorína aj pre doteraz zamerané cintoríny – pre túto možnosť kontaktujte prosím naše 
obchodné oddelenie na telefónnom čísle 02 / 65 459 251 alebo emailom na obchod@topset.sk. 
Nastavenie farieb z programu WinCITY Cintorín sa bude prenášať s aktualizáciou údajov na portál 
www.cintoriny.sk a farby tu budú tiež rovnaké ako v programe. Podobne pre orientačné mapy cintorína, ktoré 
budú na tabuliach na cintoríne, sa bude používať rovnaká farba ako v programe s tým, že nastavenie farieb 
bude s Vami pri vytváraní týchto orientačných tabúľ konzultované s naším pracovníkom. 
V doteraz zameraných cintorínoch neboli zvlášť oddelené hranice cintorína, sektorov, obvodu cintorína,  
chodníkov a budov, preto v týchto prípadoch bude podklad pre celý cintorín jednou farbou. 

2. Rozšírenie položiek „Predchádzajúce číslo HM na 25 znakov a „Telefón“ (40 znakov) a „Štát“ (20 znakov) pri 
nájomcovi. 

3. Zobrazenie počtu zomrelých na záložke „HM“ a na záložke „ZOMRELÍ“. 
4. Rozšírené možnosti vyhľadávania nájomcov – doplnený stĺpec číslo hrobového miesta a tlačidlo 

(označené šípkou dozadu) s funkciou doplnenia posledne hľadaného nájomcu umiestnené veľa vyhľadávacieho 
políčka. 

5. Sprístupnenie zoznamu nájomcov z programu WinCITY Evidencia obyvateľov pri pridávaní nového nájomcu 
cez tlačidlo „Nový“ (nájomca). 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s našim technikom pánom Marianom Schmidtom na 
telefónnom čísle : 02 / 6042 1272, mobil: 0917 / 109 403, email: schmidt@topset.sk 
 
 

Táto aktualizácia programu WinCITY Cintorín 2019.2 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 19.7.3103, verzia definícií vírusov: 191214-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 16.12.2019 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 16.12.2019 
 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
S  pozdravom 



 

                                       Ing. Karol Lutonský 
                                                                                                   programátor, technická podpora 


