VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA

VYBAVUJE

Ing. Ľubica Vitková

STUPAVA

31.03.2022

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2022.1a
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2022.1a obsahuje:
1.

Aktualizáciu štruktúry štvrťročných výkazov - FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 5-04 a FIN 6-04

2.

Aktualizáciu štruktúry pre import finančných výkazov obcí, ich rozpočtových a
príspevkových organizácií a ostatných subjektov verejnej správy pod zložkou obce do
RISSAM- FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 5-04 a FIN 6-04

3.

Aktualizáciu zatriedenia účtov účtového rozvrhu podľa štruktúry štvrťročných výkazov FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 5-04 a FIN 6-04

4.

Upravte v číselníku Účtový rozvrh pre rok 2022 účet 336 a to nasledovne: Ak sa na účte
sleduje poistné do SP potom pre FIN-04 zaevidujte stĺpec 33 riadok 11 -fondy
sociálneho poistenia. Ak sa na účte sleduje poistné do ZP potom pre FIN-04 zaevidujte
stĺpec 33 riadok 11 -fondy zdravotného poistenia.

5.

V servise v bode 8 znovu vykonajte presun do predchádzajúceho obdobia hodnoty
z ročného výkazu Súvaha do FIN 2 – 04 (nová štruktúra FIN 2-04, z počiatočných
stavov sa doplnia podľa vyššie špecifikovaného účtu 336 aj riadok č. 43,44 alebo 119,120
fondy SP a fondy ZP do FIN 2-04

6.

Archivácia -nastavenie parametrov pre archiváciu dát po ukončení práce v programe.
Archivácia dát je uložená do uložiská dát v tvare zaloha_RRRRMMDDHHMMSS.ZIP.
Týždenná archivácia - ponechá posledný týždeň záloh každý deň, 1xtýždeň, 1xmesačnú a
1xročnú zálohu
Úprava PP a VP--nastavenie : otvorte číselník príjmových položiek a výdavkových

7.

položiek. Formulár zatvorte potvrdením tlačidla
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU

1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte mechaniku – CD ROM, disketu a
kliknite na ňu.
2. Kliknite 2x ľavým tlačidlom myši na ikonu so súborom preinst_ucto_2201a.exe (ikona má tvar
počítača s rozbalenou krabicou)
3. Na obrazovke sa zobrazí
Cieľový adresár pre program WinCITY Účtovníctvo 2022.1a
C:\TOPSET\WinCITY\ Ucto2022
4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK Vám inštalačný program preinštaluje program WinCITY
Učtovnictvo 2022

Ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Účtovníctvo akékoľvek problémy, radi Vám
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s 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

