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VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                     NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE       STUPAVA 
            tl2020-12-21zk     p. Bc. Kocsi Zoltán,         21.12.2020 
      p. Marian Schmidt 
 
 

Vec: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra 2020, verzia 2020.2 

 

Vážení zákazníci, 

 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Registratúra verzia V.2020.2. 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2020.1 alebo V.2019.2 pre každý počítač, na ktorom je 

nainštalovaný program WinCITY Registratúra. 

 
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Registratúra V.2020.2 

 

1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu. 
2. Potvrďte súbor preinst_reg_2002.exe    
3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Registratúra         
    Cieľový adresár          C:\TOPSET\WinCITY\Registratura 
4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje verziu V.2020.2 programu WinCITY 
Registratúra. 
5. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho tlačidlom OK. 
 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami akékoľvek problémy, radi Vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou firmy TOPSET pani Ing. 
Petrou Bodnárovou na tel. č.: 0911 223 335 alebo pani Mgr. Soňou Gašpárkovou na tel. č.: 0948 036 709 
alebo pánom Marianom Schmidtom na tel. č.: 0917 109 403, prípadne priamo na email: podpora@topset.sk. 
 
ZMENY V PROGRAME WinCITY Registratúra V.2020.2 

 
Prednastavenie: 

 Pridané nastavenie pre organizáciu : tel. číslo, web, e-mail, logo 
Registratúrny záznam: 

 Pridávanie príloh – otvorenie posledného priečinku disku, z ktorého sa načítali prílohy. 
 Pridaná možnosť zobrazenia príloh pred el. odoslaním záznamu 

 
Zmenový protokol : 

 Zmena notifikácií správcu na zmenový protokol, zaznamenávanie zmien v nastavaniach, spisoch 
a registratúrnych záznamoch do zmenového protokolu, zápis času vykonania zmeny a užívateľa ktorý 
zmenu vykonal. 
 

Integrácia na www.slovensko.sk prostredníctvom IR UPVS Registratúra (samostatný produkt) : 
 vyhľadávanie schránok pre PO,FO na základe čísla el. schránky, 
 Kontrola platnosti časovej pečiatky na EÚD  

Správa registratúry -> EÚD 
Pridaný zoznam EÚD s vyznačením platnosti časovej pečiatky a výsledkom overenia  

 Manuálne spustenie kontroly časových pečiatok na EÚD : Servis->Prepečatenie  
 Možnosť nastavenie automatickej kontroly : 

Servis->Prednastavenie->Elektronický podpis->Povoliť automatické prepečatenie. 
 Pridaný spôsob el. odoslania – Úradný List a Rozhodnutie 
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V prípade, že ešte nemáte prepojenú Vašu registratúru na portál www.slovensko.sk a o túto možnosť máte 
záujem, neváhajte prosím kontaktovať naše obchodné oddelenie prostredníctvom obchod@topset.sk alebo 
telefonicky na 0917 618 728. 
 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

 
 
                 Bc. Zoltán Kocsi  
             Programátor 
 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Registratúra V.2020.2 bola testovaná tromi nasledovnými 
antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 20.7.3140, vírusová databáza: 201220-4 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 21.12.2020 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 21.12.2020 
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