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Vec: Aktualizácia programu WinCITY Majetok
Vážení zákazníci,
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Majetok verzia V.2021.3
Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2021.2
Program WinCITY Majetok verzia 2021.3 obsahuje:
1.

Záznamy - zapracovanie presunov na karte v tlačidle
. Podľa výberu sa aktuálna karta presunie
do novej evidencie majetku : Presunúť do zoznamu - Dlhodobý nehmotný majetok, Presunúť do zoznamu Dlhodobý finančný majetok, Presunúť do zoznamu - Drobný dlhodobý hmotný majetok, Presunúť do
zoznamu - Drobný dlhodobý nehmotný majetok, Presunúť do zoznamu - Drobný majetok, Presunúť do
zoznamu - Operatívna technická evidencia

2.

Číselníky - Číselník účtov - doplnená možnosť pridať prázdny záznam

3.

Záznamy - v záložke "Zdroje obstarania"
potvrdením tlačidla <Pridať> , nový záznam preberie
účty odpisov a účty zúčtovania výnosov z aktívneho záznamu v záložke "Zdroje obstarania". Ak nový
záznam nemá obsahovať účty zúčtovania výnosov, výberom prázdneho záznamu z číseníka účtov sa
odstráni

4.

Záznamy - v záložke "Zdroje obstarania"
zdrojov obstarania všetkých kariet kde ZC >0

5.

Záznamy - v záložke " Technické zhodnotenie"
potvrdením tlačidla <Pridať> , nový záznam
preberie účty odpisov a účty zúčtovania výnosov z aktívneho záznamu v záložke "Technické zhodnotenie".
Ak nový záznam nemá obsahovať účty zúčtovania výnosov, výberom prázdneho záznamu z číseníka účtov
sa odstráni

6.

Záznamy - v záložke " Technické zhodnotenie" doplnená tlač technického zhodnotenia všetkých kariet
a tlač technického zhodnotenia všetkých kariet kde ZC >0

7.

Záznamy pozemkov- v záložke parcely - doplnený dátum zaradenia parcely

doplnená tlač zdrojov obstarania všetkých kariet a tlač

PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Majetok V.2021.3
1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu.
2. Vyberte si na CD adresár (priečinok) Majetok a potvrďte súbor preinst_maj_2103.exe.
3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Majetok
Cieľový adresár C:\TOPSET\WinCITY\Majetok21
4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje V.2021.3 programu WinCITY Majetok.
5. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho tlačidlom OK.

Ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Majetok akékoľvek problémy, radi Vám poskytneme
odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s programátorkou p. Ing. Ľubicou Vitkovou, ktorá Vám bude
každý pracovný deň k dispozícii od 13:00 – 15:00 hod. na tel. č.: 02/65459 253, prípadne nahláste vašu
požiadavku prostredníctvom sekretariátu na tel.č.: 02/65459 251.

Táto aktualizácia programu WinCITY Majetok 2021.3 bola testovaná dvomi nasledovnými antivírovými
programami:
1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 21.8.3202 (zostava 21.8.6586.695), vírusová databáza 211119-6
2.) Virustotal – dňa 19.11.2021

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

S pozdravom

Ing. Ľubica Vitková
programátor, technická podpora

