
  

 

 

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA    VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12020-10-23kl        Mgr. Gašpárková p. Schmidt           23.10.2020 
 
Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2020.2a 
 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia 
V.2020.2a s výstupmi, ktoré sa týkajú hromadného testovania na COVID-19 (zmeny sú v bode č.3).  
 

Preinštaláciu programu vykonajte z inštalačného CD, len ak máte zakúpený tento program a používate 
jeho predchádzajúcu verziu, t. j. preinštaláciu môžete vykonať po verzii V.2020.1, V.2020.1a, V.2020.2. 
 

1. Archivácia programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

 Spustite program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom 
menu cez položku Archivácia. Ukončite prácu s programom. 

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2020.2a 

 Ak inštalujete s priloženého CD vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“ a 
v Prieskumníku si vyberte príslušnú CD mechaniku.  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV potvrďte súbor preinst_evid_2002a.exe na 
inštalačnom CD alebo z miesta, kde je súbor uložený (napr. stiahnutý z internetu z našej webovej stránky 
www.topset.sk). Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si 
želáte program nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete 
informovaní – potvrďte tlačidlo OK. 
 
 
 
 

3. Program EVIDENCIA OBYVATEĽOV V.2020.2a obsahuje nasledujúce úpravy. 

1. Doplnené zoznamy na testovanie na COVID-19. Tieto zoznamy vychádzajú zo zoznamu na voľby, teda 
sa dajú tlačiť na formát A4 na výšku alebo na šírku aj po okrskoch. Vo filtri pre výber podmienok zoznamu je 
preddefinovaný trvalý pobyt súčasne s prechodným pobytom v obci. Ďalej je vyplnený filter pre dátum 
narodenia občanov tak, aby boli vybraný do zoznamu občania, ktorí v čase testovania dosiahnu 10 rokov. 
Podľa aktuálneho dátumu tlačenia zoznamu sa budú dopĺňať dátumy narodenia najskôr do 21.10.2010, 
v nasledujúcom týždni do 01.11.2010 a posledný týždeň testovania do 08.11.201. Tieto dátumy si pravdaže 
môžete zmeniť. Zoznamy môžete tlačiť v položke hlavnej ponuky programu Zoznamy -> Zoznamy na 
testovanie COVID-19 -> tlačidlo Zoznam na testovanie -> tlačidlo Tlačiť. 

2. Do zoznamu na testovanie na COVID-19 pribudol okrem možnosti tlače na tlačiareň, obrazovku 
a súboru vo formáte PDF aj výstup  vo formáte XLS. Ak si želáte súbor upraviť, tak si ho najskôr uložte na 
disk počítača alebo napr. na USB disk a až potom si ho tam otvorte a zmeňte si ho podľa Vašich požiadaviek. 

3. V zozname občanov sa oproti zoznamu na voľby zobrazia aj deti od 10 rokov. Preto bola pridaná do filtra 
pre výber podmienok zoznamu detí položka „Zobraziť iba deti do 18 rokov na zázname rodiča, ktoré 
nemajú vytvorený samostatný záznam občana (kontrola podľa rodného čísla)“. Po výbere tejto 
možnosti (vo filtri nad názvom zoznamu) sa automaticky doplní aj dátum narodenia detí od, aby sa 
kontrolovali iba deti do 18 rokov na záznamoch občanov. 

 

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 
tel. č. : 02/60 421 272, mobilné tel. č. : 0917 109 403, email: podpora@topset.sk. 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Evidencia obyvateľov 2020.2a  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 20.7.3140, verzia definícií vírusov: 201022-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 23.10.2020 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 23.10.2020 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

 S pozdravom                                       Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                 programátor, technická podpora 


