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Vec: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra 2021, verzia 2021.2
Vážení zákazníci,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Registratúra verzia V.2021.2.
Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2021.1 alebo V.2020.2 pre každý počítač, na ktorom je
nainštalovaný program WinCITY Registratúra.
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Registratúra V.2021.2
1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu.
2. Potvrďte súbor preinst_reg_2102.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.2021.2 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.2021.2

Registratúra
- Uloženie nastavení a filtrov pre reg. denník a zoznam spisov.
- Zobrazenie noviniek programu pre rozlíšenie obrazovky 1024x768
- Optimalizácia priraďovania značiek k spisom
- Ukladanie trvalých metadát.

Integrácia na www.slovensko.sk prostredníctvom IR UPVS Registratúra (samostatný produkt) :
– pridanie podpisu do podpísaného dokumentu.
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
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Táto aktualizácia programu WinCITY Registratúra V.2021.2 bola testovaná tromi nasledovnými
antivírovými programami:
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 21.9.3209, vírusová databáza: 211220-4
2) ESET Online Scanner – deň vydania 21.12.2021
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 21.12.2021
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