
 

 

 

         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                     21.12.2021 
 
Vážení  zákazníci, v rámci Zmluvy o aktuálizácii programov Vám zasielame aktualizáciu  programu 
WinCITY Učtovnictvo verzia 2021.3b so zmenami popísanými v bode č.3 
 
Upozornenie!!! 
Túto preinštaláciu je nožné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Učtovnictvo verzia 
2021.1 
 
1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2021 
    Spustite program WinCITY Učtovnictvo a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez      
    položku Archivácia 
 
2. Preinštalácia programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2021.3b 
    Pre preinštaláciu programu  WinCITY Učtovnictvo potvrďte súbor preinst_ucto_2103b.exe.  
    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 tlačidlok OK. 
 
3. Zmeny v  programe WinCITY Učtovnictvo verzia 2021.3b 

 
    Číselníky  -  Príjmové položky, Výdavkové položky -  v ponuke nový kód zdroja :  
                         1PO1 - Plán obnovy a odolnosti 
                   3PO1, 3PO2- Plán obnovy a odolnosti z predch. rokov 

Vstupy - Rozpočet - Zmeny rozpočtu - v úprave rozpočtu pri spustení zostáv sa vypĺňa 
položka = hodnota úpravy rozpočtu od poslednej úpravy rozpočtu. Položka je zobrazená v 
zostavách. Pred tlačou zostavy je možné nadefinovať popis zostavy z ponuky: Návrh zmien na 
úpravu rozpočtu, Schválený návrh zmien na úpravu rozpočtu, Zmeny rozpočtu. 

Vstupy - Objednávky, Objednávky R+1  - Potvrdením tlačidla sa v knihe 
objednávok  zapíše kópia aktuálneho záznamu, aktuálnej objednávky s nasledujúcim 
novým číslom objednávky. 

 
 
 
Vážení zákazníci, k by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Účtovníctvo akékoľvek 
problémy, radi Vám poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou 
firmy TOPSET Solutions s.r.o. Mgr. Soňou Gašpárkovou na mobilné tel. č. 0948 036 709 alebo pánom 
Marianom Schmidtomn na mobilné tel. č. 0917 109 403  a 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. 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

                                                                                                                       S pozdravom 

                    

Ing. Ľubica Vitková 
programátor, technická podpora 

 


