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Vážení zákazníci,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia V.2021.1a.
1.

Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín V.2021.1a až vtedy, keď budete mať:

 nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín V.2021.1 alebo 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_2101a.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.2021.1a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozšírenie položky „Obchodné meno“ pre nájomcu evidovaného ako právnická osoba.
Vyhľadávanie podľa nájomcu z ovládacích prvkov digitálnej mapy.
Výzva s poukážkou na konci strany – doplnenie tlačovej zostavy.
Zablokovanie vstupu iného užívateľa pri exporte dát a fotografií na portál www.cintoriny.sk
Prepojenie položiek Nájomca od – do s hrobovým miestom a jeho zobrazenie v záložke „NÁJOMCA“.
Ešte vo verzii V.2021.1 bol do programu doplnený modul pre jednotlivé a hromadné zasielanie emailov 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
02 / 65 459 251, email:
obchodné oddelenie spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.
tel.:
obchod@topset.sk
7. Rovnako vo verzii V.2021.1 bol do programu doplnený modul pre jednotlivé a hromadné zasielanie
SMS. Modul pre zasielanie SMS a pre informácie o tomto module kontaktujte prosím naše
02 / 65 459 251, email:
obchodné oddelenie spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.
tel.:
obchod@topset.sk

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 2021.1a bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami:
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 21.2.3174, verzia definícií vírusov: 210516-6
2) ESET Online Scanner – deň vydania 17.05.2021
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 17.05.2021

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov, s pozdravom

Ing. Karol Lutonský
programátor, technická podpora

