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Vážení zákazníci, 
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame aktualizáciu programu WinCITY Kataster V.2018.2. 
 
 

Upozornenie 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný verziu programu V.2018.1a, príp. V.2018.1. 
 
 

1. Preinštalácia  programu WinCITY Kataster verzia V.2018.2 

• 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_1802.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.2018.2  

• Pribudla možnosť dopĺňania rastrový máp. V ovládacích prvkoch digitálnej mapy sa do ponuky, ktorá sa 
otvorí po potvrdení tlačidla s piktogramom kladiva, pridala položka "Nastaviť rastrové mapy". Táto funkcia 
umožňuje pridávať, prezerať alebo mazať rastrové mapy pre daný kataster. Takouto rastrovou mapou môže byť 
napr. ortofotomapa katastrálneho územia, územný plán obce (vo formáte BMP), ortofomapy poľnohospodárskych 
produkčných plôch LPIS (kultúrne diely, pôdne bloky) a pod. 

• Možnosť zobrazenia ortofotomapy katastrálneho územia pre viacerých užívateľov. Ak si želáte pri 
sieťovej verzii využívať zobrazenie ortofotomapy pre viacerých užívateľov súčasne, potom kontaktujte prosím 
nášho technika p. Schmidta. V prípade, že program obsahuje ortofotomapu a program využívajú viacerý 
úžívatelia, potom Vás program sám upozorní pri spustení viacerých používateľov na kontaktovanie nášho 
technika. 

• 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. 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Kataster V.2018.2  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 18.8.3071, verzia definícií vírusov: 181217-4 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 18.12.2018 
3) AVAST Antivirus, verzia 18.8.2356, verzia vírusovej databázy: 181217-4 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

S pozdravom 

 

                Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                            programátor, technická podpora 


