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MIS – Modul na Import dátÚvod 
 
Súčasťou informačného systému Štátnej pokladnice SR (IS ŠP) je aj modul na import súborovdát (MIS). 
Modul na Import dátIS (MIS) je súbor aplikácií, ktoré slúžia na prenos súborov od klientov Štátnej 
pokladnice (ŠP), ich kompletnú administráciu a spravovanie, ako aj na zabezpečenie a riadenie 
automatického loadovania a spracovania dov informačnomého systémeu ŠP SR.  Dôležitou črtou 
tohoto modulu je zabezpečenie spätnej väzby medzi spracovaním klientského súboru v IS ŠP 
a klientom. 

Popis modulu 

 

Princíp modulu 
 
Klienti ŠP majú za úlohu v určených časových intervaloch elektronicky odosielať do ŠP rôzne výkazy 
vo vopred zadefinovanej forme počítačových súborov. Tieto súbory sa potom musia v informačnom 
systéme ŠP ďalej spracovať.  Je pritom potrebné zabezpečiť cestu ako sa tieto výkazy dostanú do IS 
ŠP. Zabezpečiť spätnú väzbu o tom či ten výkaz bol správny, alebo sa tam vyskytla chyba a umožniť 
klientovi tieto chyby odstrániť. Tieto výkazy môžu byť rôznych typov, zasielané v rôznej periodicite 
a nie všetci klienti  zasielajú tie isté typy výkazov.   
Dôležité je aby celý tento proces prebiehal v čo najväčšej miere automaticky bez veľkých zásahov 
zo strany ŠP, ale aby aj klienti mali pohodlné a prívetivé rozhranie, ktoré by ich informovalo o stave ich 
odoslaných súborov.  
Taktiež bolo potrebné zabezpečiť aby sa odoslané súbory v čo najväčšej miere automaticky v IS ŠP 
spracovali, keďže pri veľkom počte týchto súborov by nebolo možné aby administrátor musel každý 
súbor nechať spracovať manuálne. 
Dôležitá požiadavka na funkcionalitu je, aby väčšina vecí bola  nastaviteľná a prispôsobiteľná, iba 
nastavením parametrov systému, podľa aktuálnej situácie. 
V neposlednom rade je dôležitá otázka bezpečnosti a v čo najväčšej miere  odizolovania ako aj 
klientov tak aj administrátorov systému od fyzického uloženia súborov. A umožnenie práce len cez 
autorizované rozhranie so zabezpečenými potrebnými kontrolami, aby sa v čo najväčšej miere 
eliminoval ľudský faktor na prípadné hoci aj nechcené narušenie systému. 
 
Tento princíp sa môže používať (a aj používa)  nielen na odosielanie výkazov od klientov, tzv. 
transakčné dáta, ale aj na odosielanie kmeňových údajov, tzn. samotných nastavení IS ŠP od  
vybraných klientov. 
 

Logika spracovania 
 
Hlavným objektom celého modulu je teda súbor od klienta ŠP, ďalej ho budeme nazývať Súbor ŠP. 
Obsah tohto súboru jednoznačne definujú kľúčové vlastnosti a to sú : 
 

- Klient, od ktorého klienta ŠP je daný súbor 
- Dátum údajov v súbore, zvyčajne posledný deň obdobia, za ktoré sú vykazované údaje 
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Typ výkazu (súboru), napríklad Príjmy a výdavky, Súvaha, Výkaz ziskov a strát. Prvotné prevzatie 
súborov,Pohyby investičného majetku, ... 

- Periodicita za ktoré obdobie je daný výkaz (rok, polrok, štvrťrok, mesiac, deň, ...)jednorazovo 
Prvotné prevzatie súborov, kvartalne Pohyby investičného majetku 

- Organizácia/Agregát, určuje za koho sú dané údaje odosielané, väčšinou sú len za jedného 
klienta, ale môžu byť odosielané aj za neklientov ŠP, ale aj napríklad za viacerých klientov , 
alebo neklientov naraz hromadne v jednom súbore. 

- Poradie súboru  - do systému je za určitých podmienok možné uložiť aj viac súborov toho 
istého druhu, pre toho istého klienta s tým istým dátumom.  Ale len ak ten istý predchádzajúci 
súbor bol už spracovaný a má status „Chybne“ 

 
 
Stave súboru zas určujú najmä nasledovné najdôležitejšie kľúčové vlastnosti : 

- Stav spracovania, ktorý môže nadobúdať nasledovné hodnoty : 
o  Načítané, tzn. súbor sa zatiaľ iba odosiela, alebo odoslal do systému IS ŠP 
o  Kontrolované, tzn. prejdené prvotnými predbežnými kontrolami na obsahu súboru 
o  Spracované, tzn. súbor sa spracováva (spracoval) v systéme IS ŠP 

 
- Status záznamu, ktorý môže nadobúdať nasledovné hodnoty : 

o  Úspešne 
o  S upozorneniami 

o  Chybne 
o  Spracováva sa 

 
Vysvetľujúcu informáciu o stave súboru sa taktiež dozvieme v jednoriadkovej správe ku každému 
súboru a podrobnejšie komplexné informácie spolu s jeho históriou sú uložené v tzv. „Podrobných 
správach“. 
 
 
Život súboru v systéme by som mohol zhrnúť asi takto : 

1. Načítanie súboru do pamäte z lokálneho počítača klienta 
2. Kontrola obsahu súboru cez predbežné kontroly 
3. Uloženie súboru do systému 
4. Oznámenie spracovateľskému procesu IS ŠP o prítomnosti nového súboru 
5. Spracovanie súboru v spracovateľskom procese 
6. Nastavenie výsledného stavu súboru 

 
Po určitom čase : 
 

7. Archivovanie súboru 
 
Administrátor má samozrejme možnosť ručnej zmeny stavu súboru. A tým docieliť napríklad 
opakovanie spracovať súbor, alebo umožniť klientovi aby daný súbor, kvôli nejakej chybe odoslal 
ešte raz, hoci automatické kontroly nenašli žiadne chyby a súbor sa už automaticky spracoval 
v systéme. 
 
Z administrátorského pohľadu je potrebné celý systém nastaviť aby sa zabezpečilo : 
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1. Nastavenie nového druhu súboru 
2. Nastavenie predbežných kontrol na obsah súboru 
3. Nastavenie statusu po predbežných kontrolách, pri akom je možné uložiť súbor do systému 
4. Nastavenie prepojenia so spracovateľským procesom pre daný druh súboru 
5. Priradenie klientom daných druhov súboru, ktoré majú odosielať 
6. ... 

 

Technické riešenie 
 
Samotný MIS je vyvinutý na SAP systéme v jazyku ABAP, tzn. je jeho súčasťou a z toho vyplývajú aj 
všetky výhody štandardných  SAP systémov. 
 
V MIS je navrhnutý tým spôsobom, že všetky súbory ŠP sú  v ňom zapúzdrené a je možné k nim 
pristupovať len cez jeho rozhranie. Samotná technická realizácia je riešená tým spôsobom, že 
v jeho databáze sú uložené len hlavičky súborov s príslušnými informáciámi a už vlastné obsahy 
súborov sú umiestnené na diskovom priestore súborového serveru. Tento diskový priestor je izolovaný 
tým spôsobom, že do neho nemá nik iný prístup, iba samotný MIS. Nemal by mať do neho prístup ani 
administrátor. Všetko čo je potrebné urobiť sa dá zrealizovať len cez rozhranie MISu. Tým je 
zabezpečná vysoká bezpečnosť údajov. Ak administrátor potrebuje pristúpiť k uloženým súborom, na 
to slúži možnosť archivácie súborov. Vtedy sa zvolené súbory presunú do nastaveného diskového 
priestoru slúžiacemu ako medzipriestor pre archivované súbory. Proces archivácie je samozrejme 
vratný, tzn. už raz vyarchivované súbory možno vrátiť aj späť do systému. 
 
Princíp  

Členenie modulu 
 
MIS možno rozdeliť na na tieto záakladné celky : 
 

• Rozhranie pre klienta 
• Administrátorské rozhrania 
• Loadovací modul 
• Nastavenia 
• BAPI rozhranie 
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Schéma modulu 
 
Funkčnosť MIS možno znázorniť pomocou nasledovnej schémy : 
 

 
 
Ako aj klient tak aj administrátor pristupuje k tomuto modulu cez rozhranie SAP Portál a modul je 
vytvorený na  systéme SAP BW. 
 
Telá prenesených súborov sú uložené na súborovom serveri a k súborom nie je možné pristupovať 
priamo, ale len prostredníctvom MIS rozhrania. Výnimku tvoria súbory určené pre archiváciu, na ktoré 
má po ich vyarchivovaní v MIS prístup administrátor. 
 
Pred uložením súborov je možné zavolať na spracovateľských systémoch kontrolné rutiny a nedovoliť 
tak klientom odoslať chybné súbory. 
 

SAP Portál 

File server 

Importované 
súbory 

Archive adresár 

Klient 

Administ
rátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BW Datawarehouse 

Klientské  
rozhranie 

Administrátorské 
rozhranie 

Automatický 
proces 
loadovania  
do BW 

MIS BW jadro 

SAP BW systém 

 

LDAP 

Modul FI IM (RHNM) 
 

SAP R/3 systém 

BAPI na 
S 

SAP R/3 systémIS 
ŠP SR 
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MIS je úzko prepojený s BW systémom, pre ktorý riadi celé ďalšie spracovanie súborov a zabezpečuje 
spätnú väzbu a prepojenie medzi MIS a BW spracovaním. 
 
K modulu môžu pristupovať aj iné aplikácie IS ŠP cez BAPI (Busines Application Interface) rozhranie 
modulu MIS, momentálne je zrealizovaný pristup z iného SAP systému pre modul  Investičného 
majetku (FI-IM) , ktorý sa v IS ŠP nazýva  ako modulo RHNM (Riadenia hmotného a nehmotného 
majetku), kde sú takisto zabezpečené kontroly ako aj spätná väzba zo spracovateľského procesu. 
 
Informácie o klientoch ako ak priradenie SAP užívateľa ku konrétnemu klientovi ŠP sa realizuje on-line 
prepojením s LDAP serverom. 
 

Zoznam transakcií 
 
Modul MIS sa skladá z viacerých súčastí, väčšinu týchto súčastí možno samostatne spustiť pomocou 
vlastnej transakcie. 
 
Aktuálny zoznam transakcií MIS : 
      

Transakcie určené pre klienta 
 

ZBW01 - Natiahnutie súborov od klienta do BW 
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Transakcie určené pre administrátora 
 

ZBW02 - Prehľad importov od klientov 
ZBW03 - Prehľad po klientoch 
ZBW04 - Oznamy klientom 
ZBW01 - Natiahnutie súborov od klienta do BW 
ZBWC01 - Oprávnenia klientov na imp.súbory 
ZBW10 - Predvol.nastavenie nových klientov 
ZBW08 - Sliedič nad nov.súb.a stav.sprac. BW 
ZBW05 - Hromadná archivácia / dearch.súb.ŠP 
ZBWLDAP - Klient ŠP LDAP extraktor 

 

Transakcie určené na nastavenie (customizáciu) systému  
 
             ZBWC10 - Zmena  typov správ z kontrol súb. ŠP 

ZBWC09 - Nastavenie kontrol pre typ súboru ŠP 
ZBWC11 - Povolenie statusu  na uloženie súb. 
ZBWC12 - Predv.nast.práv k súb.pre nového kl. 
ZBWC06 - Priradenie udalosti k typom imp.súb. 
ZBWC02 - Typy vstupných výkazov 
 

Systémové nastavenia 
 
ZBWC05 - Údržba čís.intervalov: ZPK_SP01 
ZBWC07 - Typy spracovania 
ZBWC08 - Status súboru 
ZBWC03 - Obdobia výkazov 
ZBWC04 - Organizácia/Agregát 

 

 

Prihlásenie sa do systému 
 
Prihlásenie sa do systému je zabezpečené Cez cez SAP Portál, to znamená, že  …..užívateľ je 
automaticky po prihlásení do Portálu ŠP SR automaticky prihlásený aj do aplikácii MIS. Potom si už 
jednoducho spustí konkrétnu aplikáciu iba kliknutím na požadované linky na ploche portálu. 
 
Keďže aplikácia je nezávislá na  prihlásení len cez SAP Portál, uvediem možnosť priameho prihlásenia 
sa pomocou SAP frontendu. 
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SAP Logon 
 
Vstupnou pocedúrou pre prácu v MIS je prihlásenie sa do systému. 
 
Pomocou aplikácie SAP logon na Vašom počítači vyberte príslušný sapovský systém,  s ktorým idete 
pracovať. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP Logon 
 
Nastavte sa na systém s ktorým 
chcete pracovať. Dvojklikom, 
alebo stlačením tlačidla „Logon“ 
spustite procedúru prihlásenia sa 
do systému 
 
BWT – Vývojový (testovací) systém 
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Prihlasovacia obrazovka 
 
 
Na prihlasovacej obrazovke musíte vyplniť Vaše prihlasovacie meno a heslo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyplňte všetky polia pre prihlásenie 
užívateľa do systému 
 
Klient: 001 pre produktívny 
Užívateľ: prihlasovacie meno 
užívateľa 
Heslo: prihlasovacie heslo užívateľa 
Jazyk: prihlasovací jazyk, v ktorom 
chce užívateľ komunikovať so 
systémom 
 
Po zadaní údajov stlačte OK 

Vyplňte všetky polia pre prihlásenie 
užívateľa do systému 
 
Klient: 001 pre produktívny 
Užívateľ: prihlasovacie meno 
užívateľa 
Heslo: prihlasovacie heslo užívateľa 
Jazyk: prihlasovací jazyk, v ktorom 
chce užívateľ komunikovať so 
systémom 
 
Po zadaní údajov stlačte OK 
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Úvodná obrazovka systému – SAP Easy Access 
 
Po prihlásení sa do systému sa ocitneme v obrazovke SAP Easy Access. 
 

 
 

Vyberte „MenuUžívateľské 
SAPmenu“

Pod týmto uzlom v strome 
menuVyberte „Menu SAP“ nájdete 
všetky transakcie, ktoré sú súčasťou 
MIS
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Jednotlivé transakcie možno spustiť buď rozkliknutím v užívateľskom menu, alebo priamym napísaním 
kódu transakcie do príkazového poľa v hornej časti obrazovky. 

Pod týmto uzlom v strome 
menuVyberte „Menu SAP“ nájdete 
všetky transkcie, ktoré sú súčasťou 
MIS  
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Blabdadsad 
 

 

 

Bla bla blaAWB je základný administrátorský, kontrolný a monitorovací 
nástroj v BW. Umožňuje aj lokalizovanie chyby počas načítania dát. 
Funkčná oblasť ‘Modelovanie’ sa využíva na tvorbu a údržbu objektov 
relevantných v procesoch spracovania dát v SAP BW. 

Rozhranie pre klienta 
 

Štandardné užívateľské menu so 
stromom výkazov. Pre prácu v 
Administrator Workbench-i  sa 
prepnite do “menu SAP” 

Vyberte „Menu SAP“  
 

Menu Modelovanie  
Pre prácu v  
Administrator Workbench-i 
zvoľte transakciu RSA1 
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Rozhranie pre klienta má za účel umožniť klientovi ŠP odoslať požadovaný súbor do IS ŠP. Spustiť 
predbežné kontroly správnosti súboru. Mať prehľad o odoslaných súboroch ako aj dostať spätnú 
väzbu o stave spracovania odoslaného súboru. 
 
Na to mu slúži jediná transakcia ZBW01 – „Natiahnutie súborov od klienta ŠP“. 

 

Transakcia ZBW01 – Natiahnutie súborov od klienta ŠP 

 
 
Transakcia určená na komunikáciu klienta ŠP s IS ŠP pri odosielaní súborov do IS ŠP. 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu už odoslaných súborov, tzn. možno  na zobrazenie  
vyfiltrovať iba určité záznamy.  
Pre bežnú prácu nie je potrebné na tejto obrazovke nič meniť a možno pokračovať ďalej. 
 
Transakciu vo finálnom stave možno z portálu pre zjednodušenie spustiť aj s preskočením úvodnej 
výberovej obrazovky. 
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Systém automaticky podhodí do výberového poľa klienta, číslo klienta podľa mena užívateľa ako je 
to zadefinované v LDAP. 
Pokiaľ by jeden užívateľ bol priradený k viacerým klientom ŠP, tak by si tu mohol zvoliť, za ktorého 
klienta chce ďalej pracovať. 
Pole „Max.počet nájd.obj.“ slúži len na ohraničenie zobrazenia, kvôli optimalizácii  na posledných n 
záznamov.  Väčšinou nemá význam mať zobrazené všetky súbory napr. aj spred 10 rokov. Má to 
vplyv na rýchlosť odozvy systému.  
 
Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 

 
 

Hlavná prehľadová obrazovka 
 

Vyberte 
„MenuPotvrdenie 
výberu

Vyberte 
MenuViacnásobný



Ministerstvo 
financií SR 

Príručka užívateľa – MIS 
subprojekt Výkazníctvo 

RHaNM  
Útvar projektu štátnej 
pokladnice 

EID No.: 86SKTR01 

 

 

FocusPM©    Page 23 of 
10723232390906741163143 

PMF6051 (Version 1.1/14.07.2003) 
Project_Document_Id 

Modul.docModul na  Import Súborov_PRIRUCKA_RHNMModul na  Import 
Súborov_PRIRUCKA_RHNMN__Vykaznictvo_Docu_Prirucky_MiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_

SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_V01.doc 
Last printed 08.08.200802.01.200413.11.200313.11.200312.11.200331.10.200331.10.200330.10.200329.10.200327.10.2003 

14:2013:0314:5614:1509:1613:1008:3410:4609:0512:4412:40 
 

Táto obrazovka slúži na prehľad o všetkých doteraz odoslaných súboroch. Súbory sú štandardne 
zobrazené od posledného zostupne.  
V hornej časti obrazovky si môže klient prečítať posledné oznamy ktoré mu odoslal administrátor 
systému. 
Zoznam odoslaných súborov je možné triediť, filtrovať, usporiadať podľa ľubovôle. Takisto je možné 
vybrať si polia, ktoré chcete aby za zobrazili a v akom poradí. 
 

 
 
Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  
 
Po dvojkliknutí myšou na konkrétny riadok sa dostanete do ďalšej obrazovky s podrobnosťami  súboru. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 



Ministerstvo 
financií SR 

Príručka užívateľa – MIS 
subprojekt Výkazníctvo 

RHaNM  
Útvar projektu štátnej 
pokladnice 

EID No.: 86SKTR01 

 

 

FocusPM©    Page 24 of 
10723232390906741163143 

PMF6051 (Version 1.1/14.07.2003) 
Project_Document_Id 

Modul.docModul na  Import Súborov_PRIRUCKA_RHNMModul na  Import 
Súborov_PRIRUCKA_RHNMN__Vykaznictvo_Docu_Prirucky_MiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_

SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_V01.doc 
Last printed 08.08.200802.01.200413.11.200313.11.200312.11.200331.10.200331.10.200330.10.200329.10.200327.10.2003 

14:2013:0314:5614:1509:1613:1008:3410:4609:0512:4412:40 
 

 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

 
 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 
 

Špecifické funkcie 
 

 
 
Import súboru  - slúži na skok do obrazovky kde je možné naimportovať do systému 

nový súbor. 
Aktualizácia   - aktualizuje zoznam na obrazovke 
Výmaz záznamu - umožní vymazať záznam zo systému. 

Je možné vymazať iba ešte nespracované súbory, ktoré ešte neboli avizované 
na ďalšie spracovanie, alebo chybné súbory. 

Podrobné správy - zobrazí obrazovku s podrobnými správami o spracovaní súboru. 
 

 
Oznamy klienta - skok do obrazovky so všetkými oznamami pre klienta aj s podrobnosťami  

Na hlavnej obrazovke sa zobrazuje kvôli prehľadnosti len posledných 10 
oznamov. 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
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Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 
 

Import súboru 
 
Po zvolení tlačidla „Import súboru“ na  hlavnej prehľadovej obrazovke sa ocitneme v obrazovke 
určenej na import nového súboru. 
Užívateľ si môže vybrať vlastnosti identifikujúce importovaný súbor ako typ súboru, periodicitu, atď.  
iba z jemu povolenej a nastavenej podmnožiny všetkých možných variantov.  
 
 
 
Postup pri importe je zvyčajne nasledovný : 
 

1. vyplniť identifikátory súboru 
2. načítať súbor do pamäti 
3. spustiť predbežné kontroly na načítaný súbor (ak existujú a sú nastavené na daný typ súboru) 
4. uložiť súbor do systému 

 
Ak predbežné kontroly súboru zistia, že súbor nie je v poriadku, je možné si pozrieť podrobné správy 
o chybách v súbore a potrebné opravy vykonať na pracovnej stanici. Potom stačí opakovať postup 
2. – 3. až kým to ne je v poriadku. 
 
Jednotlivé tlačidlá na nástrojovej lište sa zobrazujú podľa aktuálneho stavu súboru. 
Nie pre každý typ súboru musia existovať aj predbežné kontroly, vtedy je možné súbor uložiť priamo 
po jeho načítaní. 
 
To pri akom výsledku predbežných kontrol je možné súbor uložiť sa dá nastaviť pre daný typ súboru. 
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Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 
 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

Vyberte „MenuPotvrdenie výberu 
a pokračoPre modul RHNM je možnosť 
výberu dvoch typov výkazu: 
IM1-„Prvotné prevzatie súborov“ 
IM2-„Pohyby investičného majetku“vať
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Špecifické funkcie 
 

 
 
Načítanie súboru - načíta súbor z lokálnej pracovnej stanice do pamäti  počítača 
Kontrola súboru - spustí predbežné kontroly na daný súbor, aké predbežné kontroly sa spustia 

závisí od daného typu, periodicity ako aj organizácia/agregát parametrov. 
Podrobné správy - zobrazí obrazovku s podrobnými správami o spracovaní súboru.  
 

 
Uloženie súboru  - definitívne uloženie súboru do systému na ďalšie spracovanie 

Na hlavnej obrazovke sa zobrazuje kvôli prehľadnosti len posledných 10 
oznamov. 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layotu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layotu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 

Načítanie súboru 
 
Po zvolení načítania súboru sa objaví dialógové okno, v ktorom je potrebné nájsť na Vašom lokálnom 
diskovom priestore súbor, ktorý chcete odoslať. 
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Modulu na presnom názve nezáleží, lebo pre ďalšie spracovanie aj tak každému súboru pridelí 
jednoznačné systémové meno súboru, dôležitý je obsah súboru. No informácia o názve súboru na 
lokálnom počítači klienta aj s jeho plnou cestou na klientskom počítači sa ale do systému uloží a je ju 
možno neskôr skontrolovať. 

Kontrola súboru 
 
Tlačidlo kontrola súboru sa objaví, len ak je v systéme zadefinovaná k danému druhu súboru aspoň 
jedna predbežná kontrola. Potom je vykonanie predbežnej kontroly záväzné. 
 
Podľa výsledku stavu predbežnej kontroly je buď možné uložiť súbor do systému alebo nie. ( Tlačidlo 
s disketou na uloženie sa stane aktívne, alebo nie ). 
To pre aký výsledný stav po predbežnej kontrole systém umožní uložiť súbor do systému je možné 
nastaviť.  
 
Takisto je možné nastaviť pre jednotlivé chybové hlášky z predbežných kontrol ich prepisovanie 
stavov. Tzn. ak napríklad hlásenie správy ID KONT1 NUMBER 321 je štandardne chybová správa, 
administrátor môže nastaviť aby sa javila len ako Upozornenie, alebo ako vporiadku. To isté platí 
samozrejme aj naopak.  
 
Výsledný status predbežnej kontroly sa nastaví automaticky podľa najsilnejšieho statusu jednotlivých 
podrobných správ. Tzn. ak napríklad len jedna správa bola so statusom „Chybné“ aj celkový status 
kontroly sa nastaví na „Chybné“. 
 

Uloženie súboru 
 
Týmto sa súbor uloží z pamäte do systému a čaká na ďalšie spracovanie. 
Klient môže zvolený druh súboru pre jeden dátum uložiť a tým odoslať na ďalšie spracovanie len raz. 
Len za určitých podmienok je možné uložiť aj viac súborov toho istého druhu, pre toho istého klienta 
s tým istým dátumom.  Ale len ak ten istý predchádzajúci súbor bol už spracovaný a má status 
„Chybne“. 
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Ak sa klient pomýlil a chce opraviť ešte nespracovaný súbor, musí predchádzajúci nespracovaný 
súbor zo systému najprv vymazať. 
Ak už bol súbor úspešne spracovaný, ale klient ho chce opraviť musí kontaktovať administrátora 
systému a ten mu to musí povoliť, tým, že nastaví status predchádzajúceho spracovaného súboru na 
„Chybne“, ale musí samozrejme aj zabezpečiť správne anulovanie spracovania súboru 
v spracovateľskom procese. Napr. pri súboroch do Výkaznictva BW je potrebné vymazať daný 
infopaket z príslušnej infokocky. 
 

Zobrazenie podrobných správ 
 
Po zvolení tlačidla „Podrobné správy“ na  rôznych častiach programu sa ocitneme v nasledovnej 
obrazovke. 
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V podrobných správach je zachytená celá história súboru. Od načítania, cez predbežné kontroly 
a spracovanie. Hlavičky jednotlivých udalostí života súboru sú zvýraznené hnedou farbou. Pod 
každou hlavičkou sa môžu nachádzať podrobnejšie správy, napríklad chybové hlásenia. Každá 
správa obsahuje aj prsný dátum a čas kedy bola vytvorená, ako aj osobu ktorá ju vytvorila. Pri 
chybových hláseniach je zaujímavé aj číslo riadku a pole v zdrojovom súbore, ku ktorému sa chyba 
môže viazať.  
Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 
 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 
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Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 
 
 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 

Detaily súboru 
 
Po rozkliknutí konkrétneho riadku súboru ŠP sa ocitneme na nasledovnej obrazovke so všetkými 
podrobnosťami o hlavičke súboru. 
 
Pomocou tlačidiel na nástrojovej lište je možné odskočiť do Podrobných práv s celou históriou súboru 
a pre súbory určené na spracovanie vo Výkazníctve ŠP cez SAP BW, je pre spracované súbory možné 
odskočiť priamo do monitora na stav spracovania konkrétnej požiadavky v BW systéme. 
 
Taktiež pomocou tlačidla „Stiahnutie súboru“ je možné, pokiaľ súbor ešte nebol vyarchivovaný, si 
obsah tohto súboru stiahnuť späť na lokálny počítač klienta. 
 
Obrazovka je delená do viacerých spolu súvisiacich častí : 

- kľúčové vlastnosti súboru 
- stav spracovania 
- uloženie súboru v systéme MIS 
- Informácie o importe súboru od klienta 
- Informácie o spracovaní súboru v SAP BW IS ŠP  
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Okrem iných by som rád upozornil na informáciu o čase a dátume posledného spracovania, a to je 
čas kedy sa naposledy niečo so súborom v systéme udialo. Čo môže byť veľakrát veľmi dôležitá 
informácia. 
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Oznamy klienta 
 
Keďže na hlavnej prehľadovej obrazovke sa zobrazuje len pár posledných oznamov pre klienta a aj 
to nie so všetkými podrobnosťami, po stlačení tlačidla „Oznamy klienta“ sa ocitneme v detailnom 
pohľade na  všetky oznamy ktoré administrátor  klientovi odoslal. 
Čítať tieto oznamy možno klientovi len vrelo odporučiť. 
 

 
 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 
 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

 
 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
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Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
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 Administrátorské rozhraniea 
 
Administrátorské rozhrania majú za účel umožniť administrátorovi IS ŠP nastavovať, spravovať 
a kontrolovať všetky importy ako aj spracovania v spracovateľských systémoch. 
 
Samozrejme aby mohol administrátor plne obsluhovať a chápať administráciu MIS, nato bude okrem 
administrátorského rozhrania popísaného v tejto kapitole potrebovať zvládnutie aj ďalších nastavení 
modulu podrobne popísaných v kapitole o nastavení modulu MIS. 
 
Ako základné administrátorské rozhranie slúžia nNa to mu slúžia nasledovné transakcie  : 

Transakcia ZBW02 – Prehľad importov od klientov 
 
Táto transakcia patrí asi medzi najsilnejší nástroj pre administrátora na monitorovanie importov za 
vybraných klientov ŠP. 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu už odoslaných súborov, tzn. možno  na zobrazenie  
vyfiltrovať iba určité záznamy.  
 
Pole „Max.počet nájd.obj.“ slúži len na ohraničenie zobrazenia, kvôli optimalizácii  na posledných n 
záznamov.  Väčšinou nemá význam mať zobrazené všetky súbory napr. aj spred 10 rokov. Má to 
vplyv na rýchlosť odozvy systému.  
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Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 
 

Hlavná prehľadová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na prehľad o všetkých doteraz odoslaných súboroch. Súbory sú štandardne 
zobrazené od posledného zostupne.  
Zoznam odoslaných súborov je možné triediť, filtrovať, usporiadať podľa ľubovôle. Takisto je možné 
vybrať si polia, ktoré chcete aby za zobrazili a v akom poradí. 
 

Vyberte 
MenuViacnásobný

Vyberte 
„MenuMožnosť 
uloženia 
nastavených hodnôt 
SAP“ pre možnosť
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Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  
 
Po dvojkliknutí myšou na konkrétny riadok sa dostanete do ďalšej obrazovky so všetkými 
 podrobnosťami  o hlavičke súboru. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

 
 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 
 

Vyberte 
„MenuOznačenie 
zvolených riadkov 
Možno použiť Ctrl, 
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Špecifické funkcie 
 

 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Aktualizácia   - aktualizuje zoznam na obrazovke 
 
 

 
 
BW Monitor - skok do BW monitora na spracovanie zvoleného súboru 
Podrobné správy - zobrazí obrazovku s podrobnými správami o spracovaní súboru. 
Zmena statusu  - administrátor môže ručne zmeniť stav spracovanie, ako aj status  
Archivácia  - archivácia, alebo odarchivácia  zvolených súborov v zozname 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 
 

Monitor 
 
Po zvolení tlačidla monitor na viacerých miestach programu sa ocitneme v BW Monitore pre 
konkrétne spracovanie súboru ŠP. Tzn. že toto má význam iba pre spracované, alebo práve 
spracovávané súbory pre určené pre modul Výkazníctva,  implementovaný pomocou SAP Busines 
Warehousu (SAP BW). 
 
BW Monitor je veľmi silný nástroj, s ktorým je možné riadiť celý Busines Warehouse. 
Umožňuje zobrazenie informácií o požiadavke ako : 
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- technický názov všetkých objektov podieľajúcich sa na toku dát 
- možnosť prístupu 
- analýzy v čase chodu (Runtime analyses) 
- detailné analýzy jednotlivých extrakcíí a krokov spracovania 
 
Na čo chcem najviac upozorniť je možnosť navigácie jednoduchým rozkliknutím do úplne všetkých 
časti BW, ktoré má čokoľvek dočinenia s daným importom súboru. 
 
Podrobný popis celého BW monitoru by si žiadalo samostatnú dokumentáciu, takže sa zameriam iba 
na základy. 

Záložka hlavička 
 
Jedná sa základnú obrazovku z ktorej je možné sa dostať rozkliknutím do všetkých objektov 
podieľajúcich sa na toku dát konkrétnej dátovej požiadavky. 
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Za dôležitý považujem skok priamo na administráciu infokocky y dôvodu deaktivovania, alebo 
aktivovania konretnej požiadavky v infokocke. Význam to má napríklad pri zlom importe, na ktorom 
automatické kontroly nenašli žiadne chyby. Alebo pri odmazaní chybných požiadaviek z infokocky. 
 

Vyberte 
„MenuSkok do 
PSA 
s detailnými info 
o jednotlivých 
riadkoch 
s konkrétnymi 

Vyberte „MenuSkok 
priamo na 
administráciu IC, 
kvôli prípadnej 
deaktivácii, alebo 
aktivácii požiadavky

Vyberte 
„MenuPekné 
grafické prehľady 
o časom 
spracovávaní 
jednotlivých

Vyberte „MenuVšetky 
riadky je možno 
rozkliknúť a tým sa 
navigovať do žiadanej 
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Záložka so statusom 
 



Ministerstvo 
financií SR 

Príručka užívateľa – MIS 
subprojekt Výkazníctvo 

RHaNM  
Útvar projektu štátnej 
pokladnice 

EID No.: 86SKTR01 

 

 

FocusPM©    Page 42 of 
10723232390906741163143 

PMF6051 (Version 1.1/14.07.2003) 
Project_Document_Id 

Modul.docModul na  Import Súborov_PRIRUCKA_RHNMModul na  Import 
Súborov_PRIRUCKA_RHNMN__Vykaznictvo_Docu_Prirucky_MiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_

SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_V01.doc 
Last printed 08.08.200802.01.200413.11.200313.11.200312.11.200331.10.200331.10.200330.10.200329.10.200327.10.2003 

14:2013:0314:5614:1509:1613:1008:3410:4609:0512:4412:40 
 

 
 

Záložka s detailami 
 
Záložka s detailami poskytuje podrobný prehľad o postupe spracovania požiadavky v BW 

Vyberte 
MenuPopis

Vyberte 
„MenuPod
robná 

lý
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Údržba PSA 
 
Cez údržbu PSA sa dá dopracovať k najpodrobnejším informáciám o jednotlivých riadkoch importu. 
Ku každému chybnému riadku možno dosledovať konkrétne chybové hlásenie a tak presne 
lokalizovať možnú chybu. 
Taktiež tu pekne vidno obsah súboru, zobrazený cez filter prenosovej štruktúry tak ako je to nastavené 
v dátovom zdroji konkrétneho infopaketu. 
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Podrobné správy 
 
Zobrazí zoznam podrobných správ so všetkými podrobnosťami ohľadne životného cyklu súboru ŠP. 
Možno sa v ňom dopracovať k jednotlivým chybovým hláseniam.  
 

Vyberte „MenuPri 
chybe stačí rozklinúť 
na detailnú správu 
SAP“  
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V podrobných správach je zachytená celá história súboru. Od načítania, cez predbežné kontroly 
a spracovanie. Hlavičky jednotlivých udalostí života súboru sú zvýraznené hnedou farbou. Pod 
každou hlavičkou sa môžu nachádzať podrobnejšie správy, napríklad chybové hlásenia. Každá 
správa obsahuje aj presný dátum a čas kedy bola vytvorená, ako aj osobu ktorá ju vytvorila. Pri 
chybových hláseniach je zaujímavé aj číslo riadku a pole v zdrojovom súbore, ku ktorému sa chyba 
môže viazať.  
Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  
 
Bližšie podrobnosti sú popísané v kapitole zaoberajúcej sa klientským rozhraním. 

Zmena statusu 
 
Administrátor má možnosť meniť podľa uváženia stav súboru. Tzn. môže mu zmeniť vlastnosti ako Stav 
spracovania, Status ako aj text stavu. 
 
Pri každej administrátorskej zmene stavu súboru sa automaticky vymaže príznak oznámenia 
spracovateľskému procesu. Tzn. touto funkciou môžete docieliť aj opätovné preposlanie na 
spracovanie pre spracovateľský proces. 
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Hádam ani nemusím spomínať, že funkcia na zmenu stavu je veľmi silná a môže mať závažný 
dôsledok pre spracovateľské procesy, takže administrátor by si mal vždy riadne rozmyslieť jej použitie, 
hlavne čo sa týka už spracovaných záznamov ako aj jej dôsledky. Myslím napríklad, že pri už 
spracovanom súbore jeho odmazanie v spracovateľskom procese, alebo podobne, záleží na tom, 
čo chce administrátor docieliť. 
 
 

Archivácia 
 
Táto funkcia slúži na archivovanie, alebo odarchivovanie zvolených súborov. Bude sa týkať len 
manuaálne vybratých súborov na hlavnej prehľadovej obrazovke.  
 
Pokliaľ by ste potrebovali docieliť hroamadnú archiváciu, prípadne odarchiváciu súborov na to slúži 
samostatná transakcia. 
 
 
Po zvolení funkcie archivácia sa systém pýta či sa jedná o archivovanie, alebo spätné 
odarchivovanie, tzn. vrátenie súborov späť do systému. 
 

 
 
Keďdže sa jedná o závažný krok systém sa pre istotu ešte raz opýta na správnosť Vašejt voľby. 
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A po kladnej odpovedi prebehne samotná archiovácia.  
 
Obsahy súborov sa presunú do nastaveného diskového priestoru  slúžiacemu ako medzipriestor pre 
archivované súbory. Do tohto medzipriestoru už má administrátor normálny súborový prístup. 
 
Samotná fyzická cesta k diskovému priestoru pre archiváciu je definovaná pod logickým označením 
v SAP ako  ZPK_SP_RECEIVED_FILE_ARCHIVE. Jej nastavenie sa udržuje pomocou SAPovskej transakcie 
FILE. 
 
Výsledok celého procesu sa zobrazí na prehľadnej zostave o stave archivácie. Lebo nie vždy všetky 
záznamy je možné vyarchivovať, resp. odarchivovať. 
 

 
 
Archivovať možno iba iba súbory, ktoré nie sú už práve archiovované, nie sú práveé v spracovaní 
alebo označené na spracovanie. Pokiaľ sa nejedná o spracované súbory je možné archivovovať len 
chybné súbory. 
Čo sa týka odarchivácie, je to jednoduchšie, lebo logicky možno oadarchivovať len už 
vyarchivované súbory. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 
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Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

 
 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 
 

Transakcia ZBW03 – Prehľad po klientoch 
 
Táto transakcia slúži na prehľad  vybraných klientov ŠP s možnosťou skoku na ich prehľady 
importovaných súborov ako aj možnosť odoslať im administrátorský Oznam pre klienta. 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu už odoslaných súborov, tzn. možno  na zobrazenie  
vyfiltrovať iba určité záznamy.  
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Pole „Max.počet nájd.obj.“ slúži len na ohraničenie zobrazenia, kvôli optimalizácii  na maximálne  n 
záznamov.  Väčšinou nemá význam mať zobrazených na obrazovke viac ako pár sto riadkov. Má to 
význam na rýchlosť odozvy systému. 
 
 

 
 
 
Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 
 

Hlavná prehľadová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na prehľad  vybraných klientov ŠP. Zoznam klientov je možné triediť, filtrovať, 
usporiadať podľa ľubovôle. Takisto je možné vybrať si polia, ktoré chcete aby za zobrazili a v akom 
poradí. 
 

Možnosť uloženia 
nastavených hodnôt 
pre možnosť 
opakovaného 
spustenia

Viacnásobný výber 
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Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  
 
Po dvojkliknutí myšou na konkrétny riadok klienta sa dostanete do ďalšej obrazovky s prehľadom 
všetkých importov za zvoleného klienta. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

Označenie 
zvolených riadkov 
Možno použiť Ctrl, 
alebo ShiftMožnosť 
uloženia
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Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 
 

Špecifické funkcie 
 

 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Aktualizácia   - aktualizuje zoznam na obrazovke 
 

 
 
Poslať oznam - umožní odoslať oznamy pre zvolených klientov 
Importy od klienta - zobrazí obrazovku so všetkými importami za zvoleného klienta. 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 
 

Poslanie oznamu 
 
Funkcia slúži na zaslanie oznamu zvoleným klientom. Najprv je potrebné označiť si na hlavnej 
obrazovke klientov, ktorým sa má správa rozposlať. 
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Klientom sa tieto oznamy zobrazia v hornej časti ich hlavnej obrazovky.  
Na hromadné odoslanie oznamov pre klientov slúži aj špecializovaná transakcia na oznamy klientom.  
 

Importy od klienta 
 
Po zvolení tejto funkcie sa ocitneme v prehľade všetkých importov zvoleného klienta s plnou 
funkcionalitou klientského rozhrania. Detailnejší popis je popísaný v kapitole o klientskom rozhraní. 
 
 

Transakcia ZBW04 – Oznamy klientom 
 
Táto transakcia slúži na prehľad o odoslaných oznamoch klientom ako aj ich hromadné odosielanie 
klientom. 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu už odoslaných oznamov, tzn. možno  na zobrazenie  
vyfiltrovať iba určité záznamy.  
 
Pole „Max.počet nájd.obj.“ slúži len na ohraničenie zobrazenia, kvôli optimalizácii  na maximálne  n 
záznamov.  Väčšinou nemá význam mať zobrazených na obrazovke viac ako pár sto riadkov. Má to 
význam na rýchlosť odozvy systému. 
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Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 
 

Hlavná prehľadová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na prehľad  vybraných oznamov klientom ŠP. Zoznam oznamov je možné triediť, 
filtrovať, usporiadať podľa ľubovôle. Takisto je možné vybrať si polia, ktoré chcete aby za zobrazili 
a v akom poradí. 
 

Možnosť uloženia 
nastavených hodnôt 
pre možnosť 
opakovaného 
spustenia

Viacnásobný výber 
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Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  
 
Po dvojkliknutí myšou na konkrétny riadok klienta sa dostanete do ďalšej obrazovky s prehľadom 
všetkých importov za zvoleného klienta. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Označenie 
zvolených riadkov 
Možno použiť Ctrl, 
alebo ShiftMožnosť 
uloženia
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Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

 
 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 
 

Špecifické funkcie 
 

 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Aktualizácia   - aktualizuje zoznam na obrazovke 
 

 
 
Hromadné vytvorenie - umožní hromadne odoslať oznamy pre zvolených klientov 
Výmaz   - deaktivuje oznam klienta, takže ho štandardne klient nevidí 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkce pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
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Hromadné odoslatie oznamov 
 
Slúži na hromadné odoslanie oznamov klientom.  Po zvolení tejto funkcie sa zobrazí výberová 
obrazovka na obmedzenie výberu klientov, ktorým sa má daný oznam odoslať. 
 

 
 
 
Na obrazovke je možné použiť aj viacnásobný výber. Takisto je možné uložiť si niektoré nastavenia 
výberov pre možnosť opakovaného použitia. 
 
Pokiaľ sa na tejto obrazovke nič nevyplní, odošle sa oznam všetkým klientom ŠP. 
 
Po výbere nasleduje obrazovka na zadanie samotného textu správy. 
 

 
 
 
Po stlačení tlačidla „Odoslať“ sa zvolenému výberu klientov odošle požadovaný oznam. 
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Transakcia ZBW05 – Hromadná archivácia / odarchivácia 
 
Táto transakcia slúži na hromadné archivovanie, alebo odoarchivovanie už raz vyarchivovaných 
súborov ŠP. 
 
Obsahy súborov sa presunú do nastaveného diskového priestoru  slúžiacemu ako medzipriestor pre 
archivované súbory. Do tohto medzipriestou už má administrátor normálny súborový prístup. 
 
 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu súborov ŠP, ktorých sa má archivácia týkať, tzn. možno  
na zobrazenie  vyfiltrovať iba určité záznamy.  
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Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 
Odporúčam si nastaviť  rôzne varianty tohto výberu pre archiváciu a odarchiváciu a uložiť si ich pre 
opätovné opakované použitie. 
 
Zaujímavé je už napríklad nastavenie vo výbere príznaku už archivovania súboru.  Obmedzenie na to 
že súbor ešte nebol vyarchivovaný sa dá docieliť na obrazovke viacnásobného výberu. 
 

Výsledná informačná obrazovka 
 
Výsledok celého procesu sa zobrazí na prehľadnej zostave o stave archivácie. Lebo nie vždy všetky 
záznamy je možné vyarchivovať, resp. odarchivovať. 
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Výzor celej zostavy si je možné nastaviť podľa priania cez tlačidlá v nástrojovej lište, lebo napríklad 
štandardne nie sú na obrazovke vidieť všetky polia,  
 
Archivovať možno iba súbory, ktoré nie sú už práve archivované, nie sú práve v spracovaní alebo 
označené na spracovanie. Pokiaľ sa nejedná o spracované súbory je možné archivovovať len 
chybné súbory. 
Čo sa týka odarchivácie, je to jednoduchšie, lebo logicky možno odarchivovať len už vyarchivované 
súbory. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 

 
 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 
Hľadanie  - Vyhľadávanie v zozname 
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Ďalšie hľad. - Pokračovanie vyhľadávanie v zozname ďalšieho záznamu 

Všeobecné základné funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Podrobnosti  - zobrazí všetky podrobnosti z riadku pod sebou. 
Zotriedenie vzostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov vzostupne 
Zotriedenie zostupne - zotriedi zoznam podľa vybraných stĺpcov zostupne 
Filter   - nastavenie filtra na zoznam 

Všeobecné rozšírené funkcie pre prácu so zoznamom 
 

 
 
Tabuľková kalkulácia - export do MS Excel 
Lokálny súbor  - export do lokálneho súboru, zvoleného typu 
Príjemca mailu  - možnosť odolania cez SAP office poštu 
Zmena layoutu  - komplexná zmena nastavení zobrazenia zoznamu 
Výber layoutu  - výber už uložených nastavení výzoru 
Uloženie layoutu - uloženie aktuálneho nastavenia výzoru 
 
 
 
 
 
 
 

Transakcia  ZBWxx Archivacia 
 
 

Nastavenie diskového priestoru na archivované súbory 
 
Samotná fyzická cesta k diskovému priestoru pre archiváciu je definovaná pod logickým označením 
v SAP ako  ZPK_SP_RECEIVED_FILE_ARCHIVE. Jej nastavenie sa udržuje pomocou SAPovskej transakcie 
FILE. 
Obsahy súborov sa presunú do nastaveného diskového priestoru  slúžiacemu ako medzipriestor pre 
archivované súbory. Do tohto medzipriestou už má administrátor normálny súborový prístup. 
 
Samotná fyzická cesta k diskovému priestoru pre archiváciu je definovaná pod logickým označením 
v SAP ako  ZPK_SP_RECEIVED_FILE_ARCHIVE. Jej nastavenie sa udržuje pomocou SAPovskej transakcie 
FILE. 
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Transakcia ZBWC01 – Oprávnenia klientov na súbory ŠP 
 
Pretože nie všetci klienti majú za povinnosť odosielať všetky existujúce druhy súborov, preto je 
potrebné zabezpečiť aby systém nedovolil odoslanie súboru klientom, ktorý ho odoslať nemajú. 
 
Táto transakcia slúži na možnosť nastavenia oprávnení klientov odosielať určité druhy súborov do 
systému IS ŠP.  
 
Pre hromadné nastavenie oprávnení klientov môžete použiť aj transakciu ZBW10 – Predvolené 
nastavenie nových klientov. 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
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Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
 
 
 
 
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, (najčastejšie to bude asi navigácia na 
určitého klienta ) zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa výberu na výberovej obrazovke systém 
zaroluje na požadované záznamy. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
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Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 
kontroly) 

Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
 

 
 
Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 
 

Transakcia ZBW10 – Predvolené nastavenie nových klientov 
 
Z predchádzajúcou transakciou úzko súvisí aj  nasledujúca transakcia. Táto transakcia tiež slúži na 
možnosť nastavenia oprávnení klientov odosielať určité druhy súborov do systému IS ŠP.  
 
Keďže z času na čas je potrebné hromadne klientom nastaviť určité vopred zadefinované druhy 
súborov bolo by dobré, keby to bolo možné urobiť naraz. 
 
Táto transackia podľa nastavenia v transakcii ZBWC12 – „Predvolené nastavenie práv k súborom pre 
nového klienta“ hromadne nastaví výberu klientom tieto priradenia k druhom súborov ŠP. 
 
Dôležité je asi podotknúť, že táto transakcia sa automaticky skryto spustí pre nového klienta, ktorý 
ešte nemá priradený ani jeden druh súboru pri jeho prvom prihlásení do klientského rozhrania a tým 
sa mu priradia prednastavené druhy súborov. Tým sa minimalizuje táto administrátorská práca na 
minimum. 
 
Inak ak dáme nastaviť napríklad ten istý druh súboru, ktorý už má raz klient nastavený, nestane sa nič 
a založí mu iba tie druhy, ktoré má navyše. 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu klientov ŠP, ktorých sa má nastavenie týkať, tzn. možno  
na zobrazenie  vyfiltrovať iba určité záznamy.  
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Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 
 
Dôležité je tu nastavenie príznaku „Len ak je klient ešte prázdny“.  Pri zaškrtnutí tejto voľby sa 
nastavenie bude týkať len novozaložených klientov, ktorý ešte nemajú priradený žiadny druh súboru.  

Výsledná informačná obrazovka 
 
Výsledok celého procesu sa zobrazí na prehľadnej zostave o stave nastavenia. 
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Tu sa zobrazia iba klienti, ktorým sa nastavenie naozaj vykonalo.  
 
 

Transakcia ZBW08 – Sliedič na novými súbormi a stavom spracovania 
 
Táto transakcia je určená na riadenie spracovania súborov spracovateľskými procesmi. 
 
Bližší popis funkcie tejto transakcie je v nasledujúcej kapitole „Loadovací modul“. 
 
Táto transakcia je určená najmä na spúšťanie na pozadí, ale ako administrátor máte možnosť ju 
spustiť manuálne a tak napríklad urýchliť celý proces loadovania a spätnej väzby.  
 
Taktiež z tadiaľto môžete definovať nové úlohy, ktoré budú bežať periodicky na pozadí, kde bude 
tento program sliediť vo Vami nastavených intervaloch buď po nových súboroch určených na ďalšie 
spracovanie, alebo po výsledkoch spracovania v module BW. 
 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na obmedzenie výberu typov súborov ŠP, ktorých sa má nastavenie týkať, tzn. 
možno  na zobrazenie  vyfiltrovať iba určité typy a nastaviť periodické vykonanie sliedenia pre rôzne 
typy súborov v rôznych periodicitách.  
 

 
 
 
Pomocou viacnásobného výberu možno docieliť veľmi komplexný filter na jednotlivé záznamy. 
 
Pomocou spodného prepínača určíme v akom móde spracovania sa program spustí. 
 
Výsledok celého procesu sa zobrazí na prehľadnej zostave o stave nastavenia. 
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Transakcia ZBWLDAP – Klient ŠP -  LDAP Extraktor   
 
Táto transakcia je určená na extrakciu aktuálneho stavu zoznamu klientov z LDAP servera, ktorý je 
manažovaný prostredníctvom SAP Portálu. 
 
Táto transakcia je určená najmä na spúšťanie na pozadí, ale ako administrátor máte možnosť ju 
spustiť manuálne a tak napríklad urýchliť celý proces loadovania aktuálnych zmen v klientoch ŠP.  
 
Jednou z volieb spustenia je aj voľba medzi kompletným update alebo delta update. Pri delta 
update extraktor hľadá v databáze LDAP servera iba zmeny od posledného spustenia. Tým sa šetria 
systémové prostriedky. Pri kompletnom update, sa vždy vyexportuje aktuálny kompletný zoznam 
klientov ŠP. 
 
Hoci  transakcia má aj voľbu zobrazenia výsledku na obrazovku počítača, je primárne určená na 
exportovanie do csv súboru s následným vyvolaním systémovej udalosti, následkom čoho sa spustí 
loadovací proces kmeňových dát klienta do systému BW. Zobrazenie na obrazovku je len informačné 
a nie je to ten istý obsah ako sa exportuje do súboru. 
 

Výberová obrazovka 
 
Táto obrazovka slúži na nastavenie činnosti LDAP extraktora. 
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Výsledok celého procesu sa zobrazí na prehľadnej zostave, alebo sa uloží na zvolený diskový priestor 
buď aplikačného serveru, alebo pracovnej stanice.  Pre spúšťanie na pozadí je z pochopiteľných 
príčin len voľba uloženie na aplikačnom serveri. 
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Loadovací modul 
 
Loadovací modul má na starosti zabezpečenie a riadenia automatického loadovania údajov do BW 
subprojektu Výkazníctva a prípadných ďalších modulov IS ŠP. 
 

Princíp spracovania 
 
V nastavenom zvolenom intervale sa opakovane na pozadí v systéme spúšta úloha s programom 
„MIS sliedič“ v móde spracovania hľadania nových súborov. 
 
Tento program prechádza všetky dosiaľ nespracované súbory MIS a kontroluje ich s nastavením 
„priradenia udalosti k druhu súboru a stavu spracovania“. Pokiaľ naďabí na ešte nespracovaný súbor, 
ktorý ešte nebol oznámený spracovateľkému procesu a samozrejme v systéme je nastavené, že tento 
druh súboru s príslušným stavom spracovania a statusom sa má oznámiť spracovateľskému procesu, 
tak nastaví príznak oznámenia a podľa nastavenia vygeneruje príslušnú SAP udalosť, BAPI udalosť, 
alebo naštartuje upload infopaketu pre príslušný súbor do modulu BW. 
 

Pre udalosťami riadene procesy platí : 
 
Spracovateľský proces danú udalosť zachytí a pokiaľ potrebuje (môže to byť aj inokedy), tak požiada 
MIS o poskytnutie oznámeného súboru na spracovanie. Súboru sa nastaví status v spracovaní a čaká 
sa až kým spracovateľský proces  niekedy  inokedy neoznámi výsledok spracovania súboru. Podľa 
výsledku sa zas nastaví status spracovania. 
 

Pre BW spracovanie platí : 
 
Ako som už spomenul priamo zo sliediča sa vygeneruje nový infopaket s novým názvom súboru 
a naštartuje sa jeho spracovanie. V systéme sa zaznamená prepojenie medzi BW a MIS. 
BW potom  podľa svojích  schopností dané pakety spracuje. 
 
V systéme sa opäť v nastavenom intervale spúšťa ďalšia periodická úloha na pozadí a to MIS sliedič 
v móde spracovania na vyhľadávanie súborov ktoré sú ešte v spracovaní. MIS sa BW opýta na stav 
spracovanie a pokiaľ je už spracovanie ukončené, tak sa súboru nastaví výsledný status a doplnia sa 
podrobné správy. 
 
Akákoľvek zmena so stavom súboru ŠP sa protokoluje spolu s presným časom, dátumom a inými 
podrobnosťami v podrobných správach ku každému súboru ŠP. 
 

Nastavenie spracovania 
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V prvom rade je potrebné pomocou transakcie ZBWC06 – „Priradenie udalosti k druhom súborov 
a stavu spracovania“ nastaviť, že pre príslušný druh súboru a jeho typ spracovania a status sa má 
tento súbor spracovať. Podrobnejší postup nastavenia je v samostatnej kapitole tejto príručky 
o nastavení ZBWC06. 
 
Pre procesy, ktoré sa nespracuvávajú v module BW je nastavenie individuálne podľa daného 
spracovateľského procesu. 
 
Popíšem tu spôsob nastavenia pre BW súbory. 
 
Pre každý druh súboru je v systéme potrebné založiť samostatný infopaket so všetkým prislúchajúcim 
nastavením pre jeho spracovanie na konkrétnu štruktúru obsahu. 
 
Na záložke  infopaketu externé dáta je iba potrebné nastaviť záležitosti týkajúce sa obsahu a zdroj 
dát uviesť aplikačný server. Na názve súboru vôbec nezáleží, lebo ten sa bude dosadzovať z modulu 
MIS.  
 
Technický názov tohto infopaketu je potom potrebné uviesť v nastavení infopaketu v transakcii 
ZBWC06. 
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Hlavné črty spracovania súborov do výkazníctva BW:  
 

 Úzke prepojenie so SAP BW a vytvoreným BW modelom  
 Riadenie automatického importu podľa prijdených dát 
 Nastavenie info packetu na požadovaný súbor 
 Spustenie infopaketu s importom dát  

Je potrebné zvoliť voľbu 
aplikačný serverVyberte 
Menu SAP“

Technický názov infopaketu je 
uvedený v zátvorkáchVyberte 
Menu SAP“
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 Spätná väzba o úspešnom natiahnutí až do infokocky, alebo o prípadnej chybe 
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Nastavenia (customizácia) 
 
 
Neoddeliteľnou súčasťou rozhrania pre administrátora, ktoré má za účel umožniť administrátorovi IS ŠP 
nastavovať, spravovať modul MIS ako aj spracovať prepojenie medzi inými modulmi IS ŠP sú 
nastavenia MIS popísané v tejto kapitole. 
 
Väčšina týchto nastavení je kľúčová pre fungovanie modulu ako takého, preto by som rád zdôraznil, 
že k zmenám týchto nastavení je potrebné pristupovať s veľkým rešpektom a znalosťou. Inak sa môže 
narušiť fungovanie celého systému. 
 
 
Na základné nastavenia systému slúžia nasledovné transakcie : 
 
 

Transakcia ZBWC10 – Zmena typov správ z kontrol súboru ŠP 
 
Táto transakcia má vplyv na výsledok predbežných kontrol na testované súbory ŠP pri ich odosielaní 
klientom. 
 
Podľa výsledku stavu predbežnej kontroly je buď možné uložiť súbor do systému alebo nie. ( Tlačidlo 
s disketou na uloženie sa stane aktívne, alebo nie ). 
 
Pomocou tejto transakcie je možné nastaviť pre jednotlivé chybové hlášky z predbežných kontrol ich 
prepisovanie stavov. Tzn. ak napríklad hlásenie správy ID KONT1 NUMBER 321 je štandardne chybová 
správa, administrátor môže nastaviť aby sa javila len ako Upozornenie, alebo ako v poriadku. To isté 
platí samozrejme aj naopak.  
 
Výsledný status predbežnej kontroly sa nastaví automaticky podľa najsilnejšieho statusu jednotlivých 
podrobných správ. Tzn. ak napríklad len jedna správa bola so statusom „Chybné“ aj celkový status 
kontroly sa nastaví na „Chybné“. 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
 
 
 
 
Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
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Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, (najčastejšie to bude asi navigácia na 
určitého ID správy a číslo správy ) zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa výberu na výberovej 
obrazovke systém zaroluje na požadované záznamy. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
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Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 
 

Transakcia ZBWC09 – Nastavenie kontrol pre druh súboru 
 
Pre každý druh súboru je možné nastaviť spustenie funkcie na predbežnú kontrolu obsahu súboru. 
Samozrejme, že ako sa môžu navzájom líšiť štruktúry obsahov jednotlivých druhov súborov, tak pre 
každý druh súboru môžu byť nastavené iné kontrolné rutiny.  Dokonca pre každý druh môže byť 
nastavených aj viacero rutín, ktoré sa pri predbežnej kontrole spustia následne za sebou. 
 
Samotné kontrolné rutiny nie sú súčasťou MIS, lebo kontrolné rutiny musia byť nezávislé na systéme 
a budú sa aj dynamicky meniť podľa zmien v  druhoch súborov, ktoré sa budú od klientov 
v budúcnosti požadovať. 
Na akom systéme a v akom programovacom jazyku budú tieto kontroly vytvorené a čo budú robiť je 
úplne nezávislé, len musia spĺňať  zadefinované rozhranie. Tieto funkcie sa z BW systému volajú ako 
štandardné  RFC (Remote Function Call ) volania.  
 
Pokiaľ pre daný typ súboru nie sú zadefinované žiadne predbežné kontroly, tak MIS umožní uložiť 
súbor do systému nech je jeho obsah v akomkoľvek stave. 
 
Podľa výsledku stavu predbežnej kontroly je buď možné uložiť súbor do systému alebo nie. ( Tlačidlo 
s disketou na uloženie sa stane aktívne, alebo nie ). 
 
Výsledný status predbežnej kontroly sa nastaví automaticky podľa najsilnejšieho statusu jednotlivých 
podrobných správ. Tzn. ak napríklad len jedna správa bola so statusom „Chybné“ aj celkový status 
kontroly sa nastaví na „Chybné“. 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
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Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
 
 
 
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, (najčastejšie to bude asi navigácia na určitý 
typ výkazu ) zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa výberu na výberovej obrazovke systém 
zaroluje na požadované záznamy. 
 
Po rozklinutí záznamu sa dostanete na detailnú obrazovku záznamu. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
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Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 

Detail záznamu 
 
Po rozklinutí záznamu sa dostanete na detailnú obrazovku záznamu. 
 
 

 
 
Záznam sa skladá z : 

 Identifikátorov druhu súboru. 
 Názvu samotného funkčného modulu. 
 Výstupné zariadenie je zadefinované RFC destination, ktoré sa definuje pomocou SAPovskej 

transakcie SM59. 
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 Aktívnosť kontroly, pokiaľ nie je zaškrtnutá, systém berie nastavenie akoby ani neexistovalo. 
 Popis kontroly slúži len pre lepšie sa zorientovanie, čo daná kontrola robí. 

 
 

Transakcia ZBWC11 – Povolenie statusu na uloženie súboru 
 
S vyššie popísanými predbežnými kontrolami tiež úzko súvisí nasledovná transakcia. 
 
Pomocou tejto transakcie je možné zadefinovať pri akom výsledku predbežných kontrol je možné 
súbor ŠP uložiť do systému na ďalšie spracovanie. 
 
Štandardne ak pre daný druh súboru nie je nič nastavené, systém povoľuje uložiť iba súbor so 
statusom kontroly „úspešne“, alebo „s upozorneniami“. Čo je tu ale možné buď zprísniť  len na úplne 
bezchybné súbory, alebo umožniť klientom odoslať aj chybné súbory. 
 
To či tieto súbory naozaj začnú automaticky spracovávať v spracovateľských procesoch zas záleží na 
nastaveniach v transakcii ZBWC06 – „Priradenia udalostí druhu súborom ŠP“. 
 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
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Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
 
 
 
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, (najčastejšie to bude asi navigácia na typ 
výkazu) zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa výberu na výberovej obrazovke systém zaroluje 
na požadované záznamy. 
 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
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Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 

Transakcia ZBWC12 – Predvolené nastavenia práv k súborom pre nových klientov 
 
 
Táto transakcia tiež slúži na možnosť automatického nastavenia oprávnení klientov odosielať určité 
druhy súborov do systému IS ŠP.  
 
Nastavenia urobené v tejto transakcii sa využívajú pri spustení transakcie ZBW10 – Predvolené 
nastavenie nových klientov, či už ako samostatného programu kvôli hromadnému nastaveniu 
klientov, alebo automaticky pri iniciálnom prihlásení sa nového klienta, bez zatiaľ akýchkoľvek 
nastavení, do MIS cez klientské rozhranie. 
 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
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Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
 
 
 
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa 
výberu na výberovej obrazovke systém zaroluje na požadované záznamy. 
 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
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Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 
 

Transakcia ZBWC06 – Priradenie udalosti k druhom a stavom súborov ŠP 
 
 
Táto transakcia tiež slúži na nastavenie činností pre program „MIS sliediča“ a určuje čo sa s akým 
druhom súboru zs definovaným stavom udeje. 
 
Väčšinou sa nastavujú činnosti na úspešne okontrolované súbory, alebo ak neexistujú k danému 
druhu súboru predbežné kontroly, tak na úspešne odoslané súbory. 
 
Keď sa jedná o súbory určené na spracovanie v SAP BW, je potrebné vyplniť ID infopaketu, ktorým sa 
má súbor spracovať. 
 
Pri nastavení oznámenia pre daný súbor sliedič pri nájdení ešte neoznámeného súboru oznámi tento 
súbor spracovateľskému procesu buď tým, že vyvolá SAPovskú udalosť, na základe ktorej je možné 
naplánovať spustenie ľubovoľnej úlohy, alebo sa vyvolá udalosť cez MIS BAPI - 
Z_BAPI_SPFILE_RAISE_NEWFILE – „Vyvolanie udalosti - nový súbor ŠP“. 
 
Nastavenia urobené v tejto transakcii sa využívajú pri spustení transakcie ZBW10 – Predvolené 
nastavenie nových klientov, či už ako samostatného programu kvôli hromadnému nastaveniu 
klientov, alebo automaticky pri iniciálnom prihlásení sa nového klienta, bez zatiaľ akýchkoľvek 
nastavení, do MIS cez klientské rozhranie. 
 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
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Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
 
 
 
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa 
výberu na výberovej obrazovke systém zaroluje na požadované záznamy. 
 
Po rozkliknutí riadka sa dostaneme na detail záznamu. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  
Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 

kontroly) 
Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
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Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 

Detail záznamu 
 
Po rozklinutí záznamu sa dostanete na detailnú obrazovku záznamu. 
 

 
 
Záznam sa skladá z : 
 

 Identifikátorov druhu súboru. 
 Identifikátorov stavu súboru 
 Oznámenie udalosti, určí či sa danému súboru nastaví príznak oznamenia udalosti 
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 Názvu SAPovskej udalosti, ktorá sa vyvolá pre daný druh súboru 
 Parametru SAPovskej udalosti,  ktorá sa vyvolá pre daný druh súboru 
 Názvu BW Infopaketu, ktorým sa má daný súbor naloadovať do BW, má význam iba pre BW 

súbory 
 
 
 

Transakcia ZBWC02 – Typy vstupných výkazov (súborov ŠP ) 
 
Táto transakcia tiež slúži na zadefinovanie  nových typov výkazov v module MIS. 
 
Samozrejme, že pre úspešné nastavenie nového súboru, nestačí len tento súbor zadefinovať v tejto 
transakcii, ale je potrebné aj zadefinovať jeho priradenie klientom, nastaviť udalosti na jeho 
spracovanie, nastaviť predbežné kontroly, zadefinovať jeho spracovanie v spracovateľských 
procesoch, ale toto je prvý krok. 
 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.  Takisto si na tejto obrazovke môžeme zvoliť len 
určitý filter na zobrazené záznamy . 
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Pokiaľ chceme meniť nastavenia zvolíme tlačidlo „Údržba“. Na nastavenie určitého výberu slúži voľba 
zadanie podmienok, po jej zvolení sa pred samotným spracovaním zobrazí obrazovka výberu. 
 
 
 
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
 

 
 
Pokiaľ sa potrebuje dostať na určitý konkrétny záznam, zvoľte tlačidlo “Umiestnenie” a potom podľa 
výberu na výberovej obrazovke systém zaroluje na požadované záznamy. 
 
Po rozkliknutí riadka sa dostaneme na detail záznamu. 

Nástrojová lišta 
 
Po kliknutí na tlačidlá na nástrojovej lište sa vyvolajú zodpovedajúce činnosti. 

Všeobecné funkcie 
 

 
 
Uloženie - uloženie nastavení 
Späť  - vráti späť na predchádzajúcu obrazovku bez uloženia súboru  



Ministerstvo 
financií SR 

Príručka užívateľa – MIS 
subprojekt Výkazníctvo 

RHaNM  
Útvar projektu štátnej 
pokladnice 

EID No.: 86SKTR01 

 

 

FocusPM©    Page 93 of 
10723232390906741163143 

PMF6051 (Version 1.1/14.07.2003) 
Project_Document_Id 

Modul.docModul na  Import Súborov_PRIRUCKA_RHNMModul na  Import 
Súborov_PRIRUCKA_RHNMN__Vykaznictvo_Docu_Prirucky_MiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_

SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_pre_FIAA_V01.docMiFi_SP_Vykaz_prirucka_UploadEngine_V01.doc 
Last printed 08.08.200802.01.200413.11.200313.11.200312.11.200331.10.200331.10.200330.10.200329.10.200327.10.2003 

14:2013:0314:5614:1509:1613:1008:3410:4609:0512:4412:40 
 

Zrušenie - detto ale nie je ani potrebné mať vyplnené všetky povinné polia (obídu sa všetky 
kontroly) 

Tlač zoznamu - Možnosť vytlačenia zoznamu na tlačiarni 

Všeobecné základné funkcie  
 

 
 
Zmena / Zobrazenie - prepínanie sa medzi prepisovacím a zobrazovacím módom 
Nové záznamy  - možnosť zadania nových záznamov 
Kopírovanie ako - možnosť kopírovať zvolené záznamy 
Výmaz   - výmaz zvolených riadkov nastavení 
Zrušenie zmeny - návrat k predchádzajúcemu nastaveniu 
Označene všetkého  - označí všetky záznamy 
Označenie bloku - označí do bloku zvolené záznamy 
Odznačenie všetkého - zruší všetky označenia 
 

Detail záznamu 
 
Po rozklinutí záznamu sa dostanete na detailnú obrazovku záznamu. 
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Záznam sa skladá z : 
 

 Identifikátoru typu súboru. 
 Popisu typu súboru 

 

Systémové nastavenia 
 
Tieto nastavenie by sa mali prenastavovať iba vo veľmi  výnimočných prípadoch ! Ich zmena môže 
mať závažný vplyv na fungovanie systému .  

 

Transakcia ZBWC03 – Obdobia výkazov (súborov ŠP ) 
 
Táto transakcia tiež slúži na zadefinovanie  nových období výkazov v module MIS. 
 
Jedná sa údržbu tabuľky ZPK_SP_PERIOD a k nej pridruženej textovej tabuľky. 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.   
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Transakcia ZBWC07 – Typy spracovania 
 
Táto transakcia tiež slúži na údržbu typov spracovania súborov ŠP v module MIS. 
 
Jedná sa údržbu tabuľky ZPK_SP_PROCTYPE a k nej pridruženej textovej tabuľky. 
Dôležitá je aj možnosť nastavenia IKONY pre daný typ spracovania, odporúčam neprenastavovať ! 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.   
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
 

 
 

Transakcia ZBWC08 – Status súboru ŠP 
 
Táto transakcia tiež slúži na údržbu statusov súborov ŠP v module MIS. 
 
Jedná sa údržbu tabuľky ZPK_SP_STAT a k nej pridruženej textovej tabuľky. 
Dôležitá je aj možnosť nastavenia IKONY pre daný status, odporúčam neprenastavovať ! 
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Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.   
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
 

 
 

Transakcia ZBWC04 – Organizácia / Agregát 
 
Táto transakcia tiež slúži na údržbu atribútu Oranizácia/Agrgát súborov ŠP v module MIS. 
 
Jedná sa údržbu tabuľky ZPK_SP_REPWHOT a k nej pridruženej textovej tabuľky. 
 
Po zvolení tejto transakcie sa ocitneme v úvodnej obrazovke nastavenie, kde si iba zvolíme či si 
chceme nastavenie iba pozerať, alebo aj nastavovať.   
Ďalším krokom je samotný prehľad nastavenia : 
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Transakcia ZBWC05 – Údržba číselných intervalov ZPK_SP01 
 
Táto transakcia tiež slúži na údržbu číselných intervalov ZPK_SP01, ktorý sa využíva v module MIS.  
 
Jedná sa najmä o prideľovanie čísel pre oznamy klientov, čo je číselný interval č. 01. 
Taktiež neodporúčam akokoľvek zasahovať. 
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BBAPI rozhranie 
 
Modul MIS bol navrhnutý ako otvorené riešenie, ktoré umožňuje komunikovať aj s inými systémami 
a modulmi IS ŠP. 
 
 
To znamená, že keď klienti ŠP zašlú súbor do IS ŠP, to kde sa nakoniec spracuje je možné nastaviť 
a nemusí to byť len ten istý SAP systém, ale aj iný sapovský, alebo nesapovský systém. 
V module MIS bolo navrhnuté technické rozhranie typu BAPI ( Busines Aplication Interface ), ktoré sa 
môže volať pomocou štandardu RFC ( Remote Function Call ) z ľubovolného systému, v ktorom sa 
tieto importované súbory môžu spracovávať a taktiež cez toto rozhranie spracovateľský proces 
nastaví aj status spracovania, či odovzdá prípadné chybové hlásenia. 
 
Momentálne sa rozhranie BAPI na MIS využíva zo subprojektu RHNM (Rozpočet hmotného 
a nehmotného majetku), ktorý je realizovaný na inom sapovskom systéme. 
 
 
Ďalej v tejto kapitole bude viac menej strohý technický popis rozhrania a tak bežnému čitateľovi 
odporúčam preskočiť na ďalšiu kapitolu. 
 

Požiadavky na MIS zo strany FIAM 
 
Súbory zasielajú klienti ŠP vždy iba za seba.  
V  zvolenej periodicite môžu zaslať iba jeden správny súbor jedného typu.  
Zatiaľ sa uvažuje s 2 typmi súborov : 
IM1-"Prvotné prevzatie súborov" 
IM2-"Pohyby investičného majetku" 
Klienti budú súbory zasielať v dvoch periodicitách – mesačne a ročne. 
Správu súborov ŠP bude vykonávať strana MIS. A FIAM bude na súbory pristupovať iba cez rozhranie 
MIS. 

Definovanie rozhrania 
 
Na komunikáciu s rozhraním systému MIS z iných systémov  bolo vytvorené na strane MIS nasledovné 
rozhranie typu BAPI. 
 
Hlavný busines objekt sa volá SPFILE – Súbor súboru ŠP. 
Jeho kľúč je REPNAME – názov súboru, ktorý je jedinečný a je tvorený systémom MIS. 
Pracuje sa s ním nasledovnými metódami, ktoré podľa štandardu BAPI predstavujú funkčné moduly, 
ktoré je možné volať remote,  formou RFC. 
 
Rozhranie predstavujú nasledovné metódy – funkčné moduly : 
 
Metóda Popis Názov funkčného modulu  
GETDETAIL Detaily súboru Z_BAPI_SPFILE_GETDETAIL  
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ŠP 
GETLIST Vytvorí zoznam 

súborov ŠP 
Z_BAPI_SPFILE_GETLIST  

SETSTATUS Nastaví status 
súboru ŠP 

Z_BAPI_SPFILE_SETSTATUS  

RAISE_NEWFILE Vyvolá udalosť 
– prišiel nový 
súbor ŠP 

Z_BAPI_SPFILE_RAISE_NEWFILE  

 

Spôsob spracovania 
 
Pri príchode nového súboru ŠP sa v systéme MIS vygeneruje udalosť SPFile.RAISE_NEWFILE. Táto udalosť 
môže slúžiť na oboznámenie systému FIAM o prítomnosti nového súboru. Táto  následne vyvolá 
v systéme FIAM dohodnutý funkčný modul, ktorý má v správe strana FIAM.  
 
Strana FIAM môže získať informáciu o nových súboroch buď sledovaním udalosti SPFile.NewFile, alebo 
spustením metódy SPFile.GetList, ktorá vráti zoznam požadovaných súborov. Pre každý súbor, pre 
ktorý bola vyvolaná udalosť sa toto poznačí do hlavičky a na základe čoho sa môžu prehľadávať 
nové ešte nespracované súbory. 
 
Na získanie konkrétneho súboru na spracovanie si strana FIAM vyžiada súbor aj s jeho podrobnými 
parametrami pomocou metódy SPFile.GetDetail . Obsah súboru sa buď odovzdá priamo vo forme 
internej tabuľky ako parameter funkčného modulu, alebo sa vytvorí dočasný súbor na spoločnom 
diskovom priestore. 
 
Po spracovaní súboru na strane FIAM, táto strana potvrdí jeho spracovanie nastavením statusu 
súboru a prípadným vyplnením chybových hlásení pre klienta, ak súbor obsahoval chyby. 
Nastavenie statusu sa robí pomocou volania metódy SPFile.SetStatus. Taktiež sa súbor uvolní pre jeho 
ďalšie možné spracovanie a vymaže sa jeho dočasná kópia na spoločnom diskovom priestore. 
 
V čase medzi SPFile.GetDetail a SPFile.SetStatus sa súbor uzamkne aby sa zamedzilo vznik chýb pri 
paralelnom spracovaní. Napr. pred archiváciou, zásahmi administrátora,... Preto je potrebné zo 
strany FIAM dodržať potrebu  vyvolania SPFile.SetStatus  po SPFile.GetDetail. 
 

Metóda GetDetail 
 
Táto metóda slúži na získanie podrobností o súbore ŠP. Taktiež sa prenesie aj obsah súboru, alebo len 
referencia na dočasný súbor v spoločnom diskovom priestore.  
 
Po zavolaní tejto metódy sa v MIS automaticky nastaví status súboru na A (spracováva sa) a súbor sa 
uzamkne pre akékoľvek iné operácie až kým sa nezavolá metóda SetStatus, ktorá nastaví status 
tomuto súboru. To znamená že po každom volaní GetDetial by malo nasledovať volanie metódy 
SetStatus. 
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Túto metódu predstavuje funkčný modul Z_BAPI_SPFILE_GETDETAIL. 
 
Import parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Voliteľné Odkaz Krátky text 

REPNAME TYPE ZBAPI_REPNA
ME 

  X Názov súboru 

REFERENCE TYPE CHECKBOX  X X Referencia na cestu / telo súboru 
 
Pri zapnutí parametra REFERENCE sa bude odovzdávať iba cesta na dočasný súbor v spoločnom 
diskovom priestore, ktorý je potrebné nastaviť v oboch systémoch. Tento dočasný súbor sa 
automaticky vymaže po potvrdení statusu súboru. 
V opačnom prípade sa obsah súboru odovzdá vo forme tabuľky 
 
Export parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Odkaz Krátky text 

DETAILS LIKE ZBAPI_FILEDETAIL  X Detail súboru ŠP 
FILEPATH TYPE ZBAPI_FILEPATH  X Cesta k súboru ŠP 
RETURN LIKE BAPIRET2  X Návrat.parametre 
 
 
 
 
Tabuľky 
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Voliteľ
. 

Krátky text 

DATA_TAB LIKE SDBLIN1024 X Obsah súboru ŠP 
RET_MESS LIKE BAPIRET2  Správy k obsahu súboru 
 
 
 
Neštandartné typy  
 
Ref.typ Typ Veľkosť Poznámka 
ZBAPI_REPNAME CHAR 64  
CHECKBOX CHAR 1  
ZBAPI_FILEPATH CHAR 128 Aj malé písmená 
    
 
Typ ZBAPI_FILEDETAIL - Detail súboru ŠP 
 
Komponent Typ komponentu Typ Dĺžka Krátky popis Poznámka 
KLIENTSP ZBAPI_KLIENTSP NUMC 11 Klient ŠP  
REPDATE ZBAPI_REPDATE CHAR 8 Inv.Dátum, ku ktorému sa Posledný deň 
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údaje v súb. vztahujú obdobia 
REPTYPE ZBAPI_REPTYPE CHAR 3 Typ výkazu od klienta ŠP  
REPPERIOD ZBAPI_REPPERIOD CHAR 1 Rozlíšenie obdobia M-mesiac 

R-rok 
REPWHO ZBAPI_REPWHO CHAR 2 Organizácia/Agregát JK –údaje len 

za jedného 
klienta  

REPORDER ZBAPI_REPORDER NUMC 3 Poradie zostavy Poradové 
číslo tej istej 
zostavy - 

PROCTYPE ZBAPI_PROCTYPE CHAR 1 Stav spracovania S – odoslané 
V–
okontrolovane 
P- spracované 

REPSTATUS ZBAPI_REPSTATUS CHAR 1 Status súboru (S,W,E,A, ,) S-úspešne 
E-chyba 
A-spracováva 
sa 
‘ ‘-čaká na 
spracovanie 

STATUSMESS ZBAPI_STATMESS CHAR 128 Správa k statusu Celková 
správa 
k súčasnému 
stavu súboru 

ANNOUNCED ZBAPI_ANNOUNC
ED 

CHAR 1 Oznámenie udalosti X – bola 
vyvolaná 
udalosť, kt. 
oznámila, že 
súbor čaká na 
ďalšie 
spracovanie 

 

Metóda GetList 
 
Táto metóda slúži na získanie zoznamu súborov ŠP v systéme MIS. Výber je možné ohraničiť podľa 
komplexných výberových kritérií.  A ako výsledok je tabuľka názvov a statusov súborov ŠP. 
 
Túto metódu predstavuje funkčný modul Z_BAPI_SPFILE_GETLIST. 
 
Export parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Odkaz Krátky text 

RETURN LIKE BAPIRET2  X Návrat.parametre 
 
Tabuľky 
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Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Voliteľ. Krátky text 

SELKLIENT LIKE ZBAPI_SELKIENTSP X Výberové kritéria pre klienta ŠP 
SELREPDATE LIKE ZBAPI_SELREPDATE X Výberové kritériá pre Dátum 

údajov v súbore 
SELREPTYPE LIKE ZBAPI_SELREPTYPE X Výberové kritériá pre Typ súboru 
SELREPPERIOD LIKE ZBAPI_SELREPPERIOD X Výberové kritéria pre Rozlíšenie 

obdobia 
SELREPWHO LIKE ZBAPI_SELREPWHO X Výberové kritériá pre 

Organizácia/Agregát 
SELREPORDER LIKE ZBAPI_SELREPORDER X Kritériá výberu pre Poradie 

zostavy 
SELPROCTYPE LIKE ZBAPI_SELPROCTYPE X Výberové kritériá pre Stav 

spracovania 
SELREPSTATUS LIKE ZBAPI_SELREPSTATUS X Výberové kritériá pre status 

výkazu 
SELANNOUNC
ED 

LIKE ZBAPI_SELANNOUNC
ED 

X Výberové kritériá pre oznámenie 
udalosti 

SPFILELIST LIKE ZBAPI_SPFILELIST  Zoznam súborov ŠP 
 
Kde tabuľky výberových kritérií sú robené formou ranges  
 
 
Ako príklad uvediem len typ ZBAPI_SELKIENTSP. 
 
Typ ZBAPI_SELKIENTSP - Výberové kritéria pre klienta ŠP 
 
Komponent Typ komponentu Typ Dĺžka Krátky popis Poznámka 
SIGN BAPISIGN CHAR 1 Kritérium 

začlenenia/vylúčenia SIGN 
pre tabuľky Ranges 

 

OPTION BAPIOPTION CHAR 2 Výberový operátor OPTION 
pre tabuľky intervalov 

 

KLIENTSPLOW ZBAPI_KLIENTSP NUMC 11 Klient ŠP  
KLIENTSPHIGH ZBAPI_KLIENTSP NUMC 11 Klient ŠP  
 
Typ ZBAPI_SPFILELIST - Zoznam súborov ŠP 
 
Komponent Typ komponentu Typ Dĺžka Krátky popis Poznámka 
REPNAME ZBAPI_REPNAME CHAR 64 Názov súboru  
STATUS ZBAPI_REPSTATUS CHAR 1 Status súboru (S,W,E,A, ,)  
PROCTYPE ZBAPI_PROCTYPE CHAR 1 Stav spracovania  
ANNOUNCED ZBAPI_ANNOUNC

ED 
CHAR 1 Oznámenie udalosti  

Metóda SetStatus 
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Táto metóda slúži na nastavenie technického statusu súboru ŠP v systéme MIS.  Túto metódu je nutné 
volať po prekontrolovaní a spracovaní súboru na strane FIAM. Táto metóda okrem iného aj odomkne 
súbor ŠP na možné ďalšie spracovanie (archivácia, ...) a vymaže jeho dočasné uloženie na 
spoločnom diskovom priestore, ak bol požadovaný referenciou.  
Ak je status súboru ‘E’, súbor sa berie ako nespracovaný a užívateľ systému môže ešte raz odoslať 
nový súbor s tými istými parametrami (bude sa odlišovať len parametrom REPORDER, ktorý bude o 
jedno vyšší ako predchádzajúci) a proces sa môže opäť opakovať ako s novým súborom. Taktiež v 
tabuľke RET_MESS môžu bzť popísané správy k jednotlivým chybovým riadkom aby klient mohol 
vedieť čo bolo v jeho súbore nesprávne. 
Okrem súboru správ je ešet dôležitý parameter STATUSMESS v ktorom by malo byť popísané celkové 
vyjadrenie k súboru ako celku. 
 
Túto metódu predstavuje funkčný modul Z_BAPI_SPFILE_SETSTATUS. 
 
Import parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Voliteľné Odkaz Krátky text 

REPNAME TYPE ZBAPI_REPNAME   X Názov súboru 
REPSTATUS TYPE ZBAPI_REPSTATUS   X Status súboru (S,W,E,A, ,) 
STATUSMESS TYPE ZBAPI_STATMESS   X Správa k statusu 
 
Ako repstatus odporúčam nastavovať hodnoty : E-error, alebo S-success.  
 
 
Export parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Odkaz Krátky text 

RETURN LIKE BAPIRET2  X Návrat.parametre 
 
Tabuľky 
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Voliteľ. Krátky text 

RET_MESS LIKE BAPIRET2 X Správy o chybách 
 
Do tabuľky ret_mess odporúčam vyplniť iba chybové stavy, alebo upozornenia. S tým, že ak sa viažú 
ku konkrétnemu riadku, alebo stĺpcu aj uviesť tieto parametre v štruktúre BAPIRET2. 
Taktiež odporúčam prestať zapisovať do tejto tabuľky po nejakom rozumnom počte chýb (dajme 
tomu napr. maximálne 30-50) a uviesť tam napr. iba riadok a ďalšie. Aby sa nenastala situácia, že ak 
súbor obsahuje 10.000 riadkov a v každom je chyba, aby sme mali log správ niekoľko krát väčší ako 
samotný súbor. Na informáciu o stave väčšinou stačí aj tak dajme tomu prvých 10-15 chýb, ďalšie 
väčšinou už nik aj tak nečíta. 
Toto odporúčanie je dôležité dodržiavať z výkonnostného pohľadu. 
 
 
Typ BAPIRET2 -  Návrat.parametre 
Komponent Typ komponentu Typ Dĺžka Krátky popis Poznámka 
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TYPE BAPI_MTYPE CHAR 1 Typ hlás.: S Success, E Error, W 
Warning, I Info, A Abort 

Vyplniť 
 

ID SYMSGID CHAR 20 Správy, trieda správ  
NUMBER BAPIOPTION CHAR 3 Správy, číslo správy  
MESSAGE ZBAPI_KLIENTSP NUMC 220 Text hlásenia Vyplniť 
LOG_NO ZBAPI_KLIENTSP NUMC 20 Klient ŠP  
LOG_MSG_NO   6 Apl.protokol: Interné 

poradové číslo hlásenia 
 

MESSAGE_V1 SYMSGV CHAR 50 Správy, premenná správy  
MESSAGE_V2 SYMSGV CHAR 50 Správy, premenná správy  
MESSAGE_V3 SYMSGV CHAR 50 Správy, premenná správy  
MESSAGE_V4 SYMSGV CHAR 50 Správy, premenná správy  
PARAMETER BAPI_PARAM CHAR 32 Názov parametra  
ROW BAPI_LINE INT4 10 Riadok v parametri Voliteľne 
FIELD BAPI_FLD CHAR 30 Pole v parametri Voliteľne 
SYSTEM BAPILOGSY CHAR 10 Systém (logický systém), z 

ktorého správa pochádza 
Vyplniť 
 

 

Udalosť RaiseNewFile 
 
 
Táto udalosť  informuje systém o prítomnosti nového súboru v systéme MIS. Jej jedinou vlastnosťou je 
iba vyvolanie dohodnutého funkčného modulu na strane druhého systému s odovzdaním jediného 
paramtera a to názvu súboru.  
Spracovanie tejto udalosti nie je nevyhnutne potrebné. Podobného efektu sa dá docieliť aj volaním 
metódy GetList so správnymi parametrami. 
 
Túto metódu-udalosť predstavuje funkčný modul Z_BAPI_SPFILE_RAISE_NEWFILE. 
Tento funkčný modul sa vyvoláva výhradne iba z modulu MIS. 
 
Import parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Voliteľné Odkaz Krátky text 

REPNAME TYPE ZBAPI_REPNAME   X Názov súboru 
REPTYPE TYPE ZBAPI_REPTYPE   X Typ súboru 
 
 
Export parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Odkaz Krátky text 

RETURN LIKE BAPIRET2  X Návrat.parametre 
 
Názov Funkčného modulu na strane FIAM : 
 
Zatiaľ nedefinované 
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Import parametre  
 
Názov 
parametra 

Typiz. Ref.typ Navrh. 
hodnota 

Voliteľné Odkaz Krátky text 

REPNAME TYPE ZBAPI_REPNAME   X Názov súboru 
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Záver 
 
Na záver by som chcel iba zrekapitulovať hlavné črty modulu MIS. 

Hlavné črty riešenia 
 

 Vysoká bezpečnosť na úrovni systému SAP R/3 
 Nastaviteľnosť ( customizácia ) riešenia 
 User-friendly rozhranie 
 Zamedzenie chybovým stavom  
 Testy na oprávnenia 
 Silný monitoring  
 Úzke prepojenie s procesmi loadovania v SAP BW 
 Prepojenie s BW monitorom 
 Riadenie procesov loadovania SAP BW 
 Silná spätná väzba 
 Presná evidencia KTO,ČO a KEDY urobil 
 Nezávislosť na spracovateľských procesoch 
 Otvorenosť systému 

Možnosti rozšírenia do budúcnosti 
 

 Vytvorenie modelu v SAP BW, tzn. založenie vlastných infokociek, pre sledovanie importov 
od klientov s možnosťou generovania vlastných užívateľských query a reportov s 
vlastnosťami multidimenzionálnej analýzy  

 Možnosť dopracovania o rozhranie na manuálne vytváranie vstupných súborov cez 
šablóny  a user-friendly rozhranie s použitím kontrol na zadávané údaje 

 Nové reporty ohľadne kontroly spracovania importov 
 
 
 
 


