
 

    

 

 VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE  STUPAVA 
 tl2022-11-16kl1 Mgr. Rozsárová, p. Schmidt  16.11.2022 
Vážení zákazníci, 
 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia V.2022.1. 
 
1.  Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín V.2022.1 až vtedy, keď budete mať: 
 nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín V.2021.1a alebo V.2021.1.  
 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_2201.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.2022.1 
1. Možnosť nastavenia VS ručne s prepojením VS na zázname HM a VS pre prvú platbu – v Servise - Číslo 

zmluvy a VS - položka "Variabilný symbol ( VS ) vytvárať z čísla zmluvy / čísla HM". 
2. Doplnenie možnosti exportu PO pre portál www.samospravaonline.sk - meno organizácie + IČO. 
3. Tlač externých dokumentov cez DLL na tlačiareň, obrazovku a súborov RTF a PDF. 
4. Doplnenie počtu externých dokumentov: zmlúv 20, návrhov zmlúv 15, listov 15, upomienok 15 a formulárov 

15. 
5. Doplnenie dokumentácie pre externé dokumenty - v Servise pre každý typ dokumentu na konci ponuky. 
6. Možnosť doplnenia a tlačenia značky odosielateľa každého užívateľa zvlášť pre listy, upozornenia, 

formuláre, zmluvy, návrhy zmlúv s možnosťou zvyšovania čísla v značke pri tlači. 
7. Doplnenie značky pre dokumenty ako novej položky do interných aj externých dokumentov - č.261 - značka 

odosielateľa pre listy, upozornenia, formuláre, zmluvy, návrhy zmlúv. 
8. Zmena v externých zmluvách pre zverejnenie - fungujú rovnako ako interné zmluvy s využitím číselníka 

položiek pre zverejňovanie zmlúv. Pre súbor PDF sa dopĺňa na konci súboru písmeno "s". 
9. Editor FOTO – nové funkcie: tlač fotografií pre historické HM, obnova FOTO z historických HM, doplnenie 

možnosti importu súborov s príponou JPGE. 
10. Aktualizácia editora digitálnej mapy. 
11. Doplnenie možnosti tlače poukážky iba s paušálnou sumou. 
12. Doplnenie možnosti riadkovania v texte emailu a dopĺňania položiek do textu emailu ako v interných a 

externých zmluvách. 
13. Ešte vo verzii V.2021.1 bol do programu 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 

14. 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 obchodné oddelenie 
spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.  tel.:  02 / 65 459 251, email: 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. Andreou 
Rozsárovou 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 V.2022.1 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
 

1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 22.9.3254, verzia definícií vírusov: 221116-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 16.11.2022 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 16.11.2022 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov, s pozdravom 
                         

                          Ing. Karol Lutonský 
                                                                                                    programátor, technická podpora 


