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Vec: Aktualizácia programu WinCITY Voda
Vážení zákazníci,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Voda verzia V.2021.1.
Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2020.2 alebo V.2020.2a.
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Voda V.2021.1
1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu.
2. Vyberte si na CD adresár (priečinok) Voda a potvrďte súbor preinst_voda_2101.exe.
3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Voda
Cieľový adresár

C:\TOPSET\WinCITY\Voda

(zmeňte cieľový adresár , ak je Voda nainštalovaná v inom priečinku)
4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje V.2021.1 programu WinCITY Voda.
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 technikom firmy TOPSET pánom Marianom
Schmidtom na tel. č. : 02 / 60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk.
Nová verzia obsahuje:
• pridanie číslovania dokladu úhrady
• úprava prepojenia Vody s Pokladňou a Účtom - zobrazia sa aj uhradené predpisy ale s nulovou sumou na
úhradu
• úprava pridania úhrad - zrušenie typu úhrady "Vyúčtovacia faktúra + prevod" z dôvodu správneho
spárovania s faktúrou
• doplnenie možnosti pridania alebo vrátenia preplatku
• doplnenie archivácie tak, aby bola možná automatická archivácia na vybrané úložisko
• pridanie GDPR
• úprava rozdelenia úhrady na vodné a stočné tak, aby nájom nepridalo do preplatku za vodné
• doplnenie popisu "€" a "m3" do hlavičiek všetkých tabuliek
• doplnenie sumáru výšky nájmu do prehľadov
• doplnenie počtu osôb pre trvalý, prechodný pobyt, organizácie a nebývajúcich do prehľadov
• doplnenie spotreby vody pre trvalý, prechodný pobyt, organizácie a nebývajúcich do prehľadov
• doplnenie filtra "zmena vodomera" v hromadnej korešpondencii - výber platcov, ktorým sa menil vodomer v
akt. období
• doplnenie filtra roku, obdobia a dátumu vystavenia faktúry pri exporte faktúr
Táto aktualizácia programu WinCITY Voda 2021.1
programami:

bola testovaná nasledovnými antivírovými

1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 16.161.8039, vírusová databáza 4791/15277
2.) Virustotal – dňa 2021-03-04 23:55:44 UTC

3.) Eset Endpoint Security 7.3.2044.0, Verzia detekčného jadra: 22780 (20210208)

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.
S pozdravom

Ing. Karol Lutonský

programátor, technická podpora

