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Vážení zákazníci,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia V.2021.1.
1. Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín V.2021.1 až vtedy, keď budete mať:
 nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín V.2019.2.
 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_2101.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.2021.1

1. Do programu bol doplnený modul pre jednotlivé a hromadné zasielanie e-mailov s prílohou
(zmluva, návrh zmluvy, upomienka, list, formulár) vo formáte PDF. Modul pre zasielanie e-mailov je
spoplatnený a pre informácie o tomto module kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie
spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. tel.: 02 / 65 459 251, email: obchod@topset.sk
2. Rovnako do programu bol doplnený modul pre jednotlivé a hromadné zasielanie SMS. Modul pre
zasielanie SMS a pre informácie o tomto module kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie
spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. tel.: 02 / 65 459 251, email: obchod@topset.sk
3. Doplnenie dokumentácií pre moduly zasielanie e-mailov a SMS správ do Dokumentácie v hlavnej
ponuke programu WinCITY Cintorín.
4. Zmena v evidovaní nájomcov hrobových miest. Jeden nájomca môže byť vedený na viacerých
hrobových miestach (HM) a nie je ho potrebné evidovať viackrát. Zmeny u nájomcu na jednom HM sa
zobrazia aj na ďalších HM, ktoré má nájomca v prenájme. Každý nájomca pri prevode dát do novej verzie
dostal jednoznačný identifikátor - číslo nájomcu. Je to vygenerované číslo, ktoré nie je možné meniť a slúži aj
k lepšej identifikácii nájomcu, ak sa rovnaký nájomca nachádza viackrát v záznamoch.
5. Vyhľadávanie nájomcov umožňuje zobraziť nájomcov z aktuálneho alebo všetkých cintorínov,
ktoré má správca cintorína v evidencii. Rovnako je možné pri vyhľadávaní vybrať, či chceme
vyhľadávať v aktuálnych nájomcoch alebo aj nájomcov, ktorí nie sú už aktuálni (druhí, tretí, štvrtí
v poradí na zázname HM v záložke NÁJOMCA). Vo vyhľadávaní nájomcu sa okrem stĺpca s menom nájomcu
a adresou zobrazia aj stĺpce číslo nájomcu, číslo a kód cintorína a kompletné číslo HM. Pri nájomcovi a HM
z iného ako aktuálneho cintorína sa program automaticky po výbere nájomcu a HM prepne program na daný
cintorín a zobrazí sa vyhľadávaný záznam HM.
6. So zmenou nájomcov súvisí aj Kontrola nájomcov. Zoznam na zmenu a presúvanie nájomcov sa nachádza
v zoznamoch. Vo výbere filtra pre výber podmienok je možné vybrať si nájomcov z aktuálneho alebo všetkých
cintorínov, aktuálnych alebo všetkých nájomcov na zázname HM. Následne v zozname je potom možné editovať
nájomcu, cez tlačidlo Zmeniť. Okrem toho je možné presúvať nájomcov, resp. ak je jeden nájomca na
viacerých HM a želáte si údaje tohto nájomcu viesť iba jedenkrát. Potom je potrebné si označiť v zozname
tohto nájomcu (odporúčame si ho ešte skontrolovať tlačidlom Zmeniť) tlačidlom Označiť a nájomcu, ktorého
chcete presunúť, resp. vymazať a nahradiť označeným nájomcom presuniete tlačidlom Presunúť (v zozname
musíte byť na zázname presúvaného nájomcu).
7. Doplnené položky Zasielať e-mail a Zasielať SMS pre nájomcu pred položky E-mail a telefón v záznamoch
HM. Tieto položky sa dajú filtrovať v hromadnej korešpondencii a následne aj zobraziť vo vybranom zozname aj
s e-mailami a číslami telefónov. Podobne je to možné filtrovať podľa týchto položiek aj zoznam nájomcov so
zobrazením e-mailov a čísiel telefónov. Do záznamu nájomcu HM bol doplnená ešte položka Pevná linka.
8. Prehľady časového rozlíšenia výnosov – doplnený filter dátumu úhrady od – do.
9. Nové položky pre generátor zmlúv, návrhov zmlúv, listov, formulárov a upomienok – aktuálny
používateľ (č.190), vybraný nájomca (č.191 až č. 197) a zomrelí v poradí piaty až desiaty (č.201
až č. 260) do zmluvy, návrhu zmluvy, upomienky, listu alebo formulára.

10. Zoznam voľných hrobových miest – v zoznamoch v druhom poradí s možnosťou zobrazenia voľných
hrobových miest na mape.
11. Možnosť tlače a zverejňovania zmlúv pomocou interného editora (zmluva č.1 až č.5) a externého
editora (zmluva č.6 až č.9) súčasne.
12. Pre zrýchlenie tlače dokumentov (zmluva, návrh zmluvy, upomienka, list, formulár) doplnenie položky
do formulára pred tlačou Použiť položky č.172÷177 pre predchádzajúceho nájomcu – táto položka sa
dáva v jednotlivej alebo hromadnej tlači a je potrebné zadať „A“ len, ak tlačíte údaje o predchádzajúcom
nájomcovi.
13. Tlač príjmového dokladu a potvrdenia o prijatí platby súčasne – možnosť tlači jeden aj druhý doklad.
14. Pri vytváraní zmluvy sa použije číslo sadzby, ktoré je v aktuálnej platbe.
15. Rozšírenie položiek názvu organizácie Organizácia (50 znakov) a adresy organizácie Ulica a č. (50 znakov)
v prednastavení programu a umožnenie tlače dokladov s rozšírenou štruktúrou.
16. Doplnenie samostatného editovateľného poľa cesty pre úložisko dát do archivácie (posledná položka
v ponuke).
17. Možnosť zrýchlenia ukončenia programu použitím skrátenej zálohy dát – po konzultácii s technikom.
18. So zmenou čísla HM je nanovo umožnená súčasne aj zmena digitálnych fotografií pôvodného HM na
nové HM. Po zmene čísla HM sa pri existencii fotografií na pôvodnom čísle HM pri ukladaní zmeny program
spýta na možnosť prečíslovania fotografií HM na nové číslo HM.
19. Automatické dopĺňanie položky Nájomca vyzvaný zaplatiť v zmluve textom „upomienkou“
a doplnenie dátumu odoslania pri vytlačení upomienky (jednotlivom alebo hromadnom).
20. Do modulu Editor digitálnej mapy (len ak tento editor máte zakúpený) pribudla možnosť zmeny typu HM
(napr. na voľné HM) cez funkciu Prečíslovať objekt (tlačidlo s piktogramom 123). Do mapy pribudlo aj
orientačné okno, ktoré funguje rovnako ako v digitálnej mape programu. Ďalej je to nové tlačidlo
v ovládacích prvkoch PROJEKTOVANIE HM. Funkcia umožňuje spájať a meniť HM. V Editore digitálnej mapy
je aktualizovaná aj dokumentácia.

Do pozornosti dávame opätovne možnosť dodania orientačnej mapy cintorína do vitrín na
cintorínoch
z digitálnych máp cintorínov a údajov o zomrelých v abecednom poradí z programu
WinCITY Cintorín.
Aj v dobe elektronizácie a prevádzky virtuálnych cintorínov je stále aktuálna a občanmi požadovaná možnosť
vyhľadania a určenia polohy hrobového miesta priamo na cintoríne pomocou orientačnej mapy so zoznamom
zomrelých.
Popis

obsahuje farebnú mapu cintorína so
zoznamom zomrelých rozdelenú do sektorov
profesionálne prevedenie určené do exteriéru
možnosť
dodania
vrátane
presklenej
exteriérovej hliníkovej vitríny s podperami

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou firmy TOPSET Solutions s.r.o. pani
Mgr. Soňou Gašpárkovou na mobilné tel. č. : 0948 036 709 alebo pánom Marianom Schmidtom na mobilné
tel. č. : 0917 109 403 alebo tel. č. : 02/60 421 272, email: podpora@topset.sk.
Táto aktualizácia programu WinCITY Cintorín 2021.1 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami:
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 21.2.3170, verzia definícií vírusov: 210429-0
2) ESET Online Scanner – deň vydania 30.04.2021
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 30.04.2021

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

