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Vec: Program WinCITY Pokladňa verzia V.2022.1.
Vážení zákazníci,
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Pokladňa verzia 2022.1.
V programe nerobte uzávierku roka 2021 !

1. Preinštalácia programu WinCITY Pokladňa 2022 verzia V.2022.1







Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte
príslušnú CD mechaniku.
Pre preinštaláciu programu WinCITY Pokladňa 2022 potvrďte súbor preinst_pokl_2201.exe na
inštalačnom CD. Pre systém Windows 7 a Windows Vista kliknite na súbor preinst_pokl_2201.exe
pravým tlačidlom myši a dajte spustiť inštaláciu ako správca. Inštalačný program sa vás postupne
spýta na cestu (neodporúčame ju meniť), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné
potrebné údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho potom
tlačidlom OK.
Po preinštalácii sa vytvorí na pracovnej ploche ikona programu WinCITY Pokladňa 2022.
Po preinštalácii sa všetky číselníky prenesú do pokladne 2022 z roku 2021
Po preinštalácii v číselníku Pokladne zaevidujte počiatočné stavy evidovaných pokladní

Zmeny v programe WinCITY Pokladňa verzia 2022.1:


Na hlavnom formulári potvrdením tlačidla "Prílohy" sa zobrazí formulár , ktorý je určený na
vyhľadanie príloh k
pokladničnému dokladu. Prílohou môže byť skenovaný doklad do
súborového formátu v rastovej grafickej forme uložený vo formáte *.pdf, *.jpg, *.png.

Potvrdením
program automaticky ponuka zoznam súborov *.pdf, *.jpg a *.png v
zadefinovanej ceste pre prílohy v Servise - 3 Prednastavenie - prepojenie . Výberom súboru zo
zdrojovej cesty sa príloha uloží do adresára PRILOHY v programe WinCITY Pokladňa a priradí k
pokladničnému dokladu. Pokladničný doklad môže mať priradených viac príloh. Prílohu pomoc
tlačidiel je možné otvoriť, odstrániť a prečíslovať poradie príloh.
Zostava Pokladničná kniha - Zoznam príloh obsahuje zoznam priradených príloh k dokladom v
aktuálnom mesiaci.

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 na
tel. č. : 02/60 421 272 v čase od 8:00 do 15:00 hod. alebo s pani Ing. Ľubicou Vitkovou v čase od
13:00 do 15:00 hod. na tel. č. : 02/65 459 253, email: vitkova@topset.sk .

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.
S pozdravom

Ing. Ľubica Vitková
programátor, technická podpora

