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Vážení zákazníci, 
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame aktualizáciu programu WinCITY Kataster V.2018.1. 
 

Upozornenie 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný verziu programu V.2016.2, príp. V.2016.1. 
 
1. Preinštalácia  programu WinCITY Kataster verzia V.2018.1 

• Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD 
mechaniku.  

• Pre preinštaláciu programu WinCITY Kataster potvrďte súbor preinst_kat_1801.exe na inštalačnom CD. 
Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte program 
nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. O úspešnom ukončení preinštalácie budete informovaní – potvrďte ho 
potom tlačidlom OK. 

 

2. Zmeny v programe WinCITY Kataster verzia V.2018.1  

• Rozšírený filter pre výber zoznamu parciel registra C a E o možnosť filtrácie podľa spôsobu využívania pozemku. 
• Doplnené položky do číselníka katastrov (V Servise):                                                                                                  

- dátum aktualizácie - kedy bol naposledy aktualizovaný konkrétny kataster,                                                                 
- dátum, z ktorého dňa dáta pochádzajú, resp. kedy boli poskytnuté (len v prípade, že je pre import dát k 
dispozícii CSV, resp. FPU textový súbor). 

• Pre zákazníkov, ktorí majú uzavretú zmluvu o aktualizácii dát z katastra so spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. 
program automaticky aktualizuje dáta a digitálne mapy po spustení programu WinCITY Kataster z internetu (túto 
možnosť je možné v Servise-Prednastavení aj vypnúť - popis nižšie). 

• Pre týchto zákazníkov pribudla aj položka do Servisu - Aktualizácia dát a digitálnych máp z internetu, ktorá 
preverí, či sú dostupné novšie dáta a ak áno, stiahne ich a zaktualizuje v programe. Táto funkcia je rovnaká ako 
pri spustení programu s tým rozdielom, že generuje aj protokol k prekladu digitálnych máp.  

• Rovnako pre týchto zákazníkov aktualizácie pribudli aj možnosti nastavenia v Servise-Prednastavení:                   
- kontrolovať aktualizáciu dát pri spustení programu - prednastavená hodnota "A" (áno) - je možné túto funkciu 
aj vypnúť a iba ručne aktualizovať dáta a digitálne mapy KÚ (položka v Servise - Aktualizácia dát a digitálnych 
máp z internetu).                                                                                                                                                 
- kódová stránka pre FPU súbory - prednastavená hodnota windows - 1250 (je možné nastaviť aj kódovú stránku 
latin 2 - 852). 

• Pre zákazníkov, ktorí nemajú uzavretú zmluvy o aktualizácii dát z katastra so spoločnosťou TOPSET Solutions 
s.r.o. a chceli by využívať túto funkciu programu (je možná aktualizácia podľa požiadaviek aj od frekvencie raz 
ročne až po raz mesačne) poprosíme pre bližšie informácie kontaktovať obchodné oddelenie spoločnosti TOPSET 
Solutions s.r.o., telefónne číslo: 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 technikom firmy TOPSET pánom Schmidtom na tel. č. : 
02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk, príp. môžete využiť nasledovné kontakty: 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Kataster V.2018.1  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4793/15416  
2) ESET Online scanner zo dňa 20.02.2018 
3) AVAST Antivirus, verzia 18.1.2326, vírusová databáza: 180219-4 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

S pozdravom               Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                            programátor, technická podpora 


