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Vec: Program WinCITY Voda verzia 2021.2
Vážení zákazníci,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Voda verzia V.2021.2.

Upozornenie!!!
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Voda verziu V.2021.1,
V.2021.1a alebo V.2021.1b

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Voda
•

Spustite program WinCITY Voda a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez položku
Archivácia.

2. Preinštalácia programu WinCITY Voda verzia V.2021.2
• Pre preinštaláciu programu WinCITY Voda potvrďte súbor preinst_voda_2102.exe. Inštalačný program sa
vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné
potrebné údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho tlačidlom OK.

3. Zmeny v programe WinCITY Voda verzia V.2021.2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doplnenie výpočtu predpisu vodného a stočného zo spotreby na novom vodomere a prenesenej spotreby
na pôvodnom vodomere
doplnenie krycieho listu o vyjadrenie o vykonaní finančnej kontroly
doplnenie filtra statusu platcov pri exporte faktúr
doplnenie kontroly, či program už nie je spustený
doplnenie oznamu, že program sa spúšťa a v ktorom bode spustenia sa nachádza
doplnenie pri archivácii možnosti voľby zálohovania listov, formulárov vo formáte PDF a RTF
oprava uzávierky obdobia
oprava archivácie pri zatváraní programu
oprava výpočtu sumárnych údajov pri tlači zoznamov, ak je vybraté iné obdobie ako aktuálne

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.
Táto aktualizácia programu WinCITY Voda 2021.2 bola testovaná nasledovnými antivírovými programami:
1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 21.4.3179, vírusová databáza 210718-8
2.) VirusTotal online – deň vydania 19.7.2021
3.) Eset Online Scanner - deň vydania 19.7.2021

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.
S pozdravom

Ing. Karol Lutonský
programátor, technická podpora

