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1 Úvod 

1.1  Účel dokumentu 

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré 
sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé 
SAP objekty.  
 

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených 
dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej 
používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa 
(HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces. 
 

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces 
implementovaný v rámci modulového dokumentu.  
 

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu 
systému do produktívnej prevádzky. 

1.2 Zoznam skratiek 

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je 
zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky. 

Skratka  Vysvetlenie  

ÚO Účtovný okruh 

ÚaO Údržba a opravy 

1.3  Vysvetlenie pojmov 

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného 
zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.  

Pojem  Vysvetlenie  
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2 Evidencia technických objektov 

 
Evidenciou technických objektov sa zabezpečí zaevidovanie technického objektu podliehajúceho 
údržbe a opravám v systéme. Rovnako týmto bude zabezpečená aj možnosť aktualizácie údajov 
Vrcholová kapitola reprezentuje proces/časť procesu vykonávanú v danom module evidovaných o 
týchto objektoch.  

 

2.1 Založenie technického miesta 

 
Technické miesto sa zakladá štandardným spôsobom pomocou transakcie IL01 priamym 

vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Technické miesto → Založenie 
 

 
 
Na vstupnej obrazovke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Znak štruktúry Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt 

Typ tech.miesta Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt 

Technické miesto Vyplní sa na základe zobrazenej editačnej masky 
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Pokračuje sa kliknutím na ikonu  alebo stlačením klávesy ENTER. 
 

2.1.1 Záložka Všeobecne 
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Na záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Druh objektu Druh objektu sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt 

Popis Slovný popis technického miesta 

 

2.1.2 Záložka Lokalita 

Záložka Lokalita hovorí o lokalizácii objektu v rámci organizačnej štruktúry. 
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Na záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Miestny závod Miestny závod sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Oblasť podniku Vypĺňa sa vždy hodnotou ‚001‘. 

 

2.1.3 Záložka Organizácia 
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Na záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Účtovný okruh Dotiahne sa automatizovane na základe miestneho závodu z 
predchádzajúcej záložky 

Dlhodobý majet. 
Vypĺňa sa v prípade, že technické miesto ma priradené číslo majetku,  
vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Nákl.stredisko 
Užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt, na toto nákladové 
stredisko budú padať náklady zo zákaziek pre dané technické miesto. 

Nákladový okruh 
Dotiahne sa automatizovane na základe miestneho závodu z 
predchádzajúcej záložky 

Plánovací závod Užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Zodp. pracovisko 
Pracovisko zodpovedné za údržbu, užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu 
hodnôt. 

Plánovacia skupina Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

 
V prípade, že užívateľ chce zmeniť účtovný okruh (pole je sivé), je potrebné vrátiť sa na záložku Lokalita 
zmeniť najprv pole ‘Miestny závod’. Postup je nasledovný:  na konci riadku, kde sa eviduje Miestny 

závod  je potrebné kliknúť na ikonu - Zmena miestneho závodu. 
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Po zmene miestneho závodu sa na obrazovke objavia upozornenia, ktoré je treba prechádzať 
stlačením klávesy ENTER (respektíve kliknutím na ikonu ). 
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Výsledkom je zmena miestneho závodu v záložke Lokalita aj zmena Účtovného okruhu v záložke 
Organizácia. 
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2.1.4 Záložka Štruktúra 
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Na tejto záložke sa definuje nadradené technické miesto, ak je potrebné. 
Postup je nasledujúci: klikne sa na ikonku  . Otvorí sa okno, kde sa vyplní Nadradené technické 
miesto, ktoré sa zadá priamo alebo sa vyberie zo zoznamu hodnôt  a klikne sa na ikonu . 
Ak je v rámci hierarchie štruktúry založené nadradené technické miesto, automaticky doplní túto 
hodnotu do poľa NadradTechnMies - Nadradené technické miesto. 
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V hlavičke zákazky sa nachádza aj ‚Status‘ technického miesta. Kliknutím na ikonu   na konci 

riadku si môže užívateľ pozrieť aktuálny status technického miesta. 
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Zakladanie technického miesta ukončíme uložením, t.j. kliknutím na ikonu . 
 
Po uložení sa v stĺpci označenom ako Stav na obrazovke zobrazí správa o založení technického miesta. 
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2.2 Založenie technického miesta podľa predlohy 

 
Technické miesto podľa predlohy sa zakladá štandardným spôsobom pomocou transakcie IL04 

priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Technické miesto → Spracovanie zostavy → 
Založenie 
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Vstupná obrazovka vyzerá nasledovne: 
 

 
Na obrazovke sa evidujú dáta: 
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Pole Popis 

Znak štruktúry Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Typ technického 
miesta 

Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu  - Predloha kopírovania. 
 

 
Na obrazovke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Technické miesto Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Nová štruktúra 
miesta 

Zadá sa nové TM. 

 
Nechajú sa zakliknuté všetky ponúkané možnosti pre založenie štruktúry miesta s predlohou 

a klikne sa na ikonu    -Ďalej. 
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Zo zadanej predlohy (v poli Technické miesto) sa do zadefinovanej Novej štruktúry miesta 

preberie do zoznamu celá podštruktúra. 
 

 
Z tohto zoznamu je možné jednotlivé riadky vymazať postavením sa na konkrétny riadok a kliknutím 
na ikonu . 
 
Po úprave zoznamu technických miest je potrebné ho uložiť kliknutím na ikonu  . 
 
Po uložení sa zobrazí v statusovom riadku informácia o počte novozaložených technických miest. 
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2.3  Zmena technického miesta 

 
Technické miesto sa v systéme mení štandardným spôsobom pomocou transakcie IL02 priamym 

vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Technické miesto → Zmena 
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Na vstupnej obrazovke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Technické miesto Vypĺňa sa priamo alebo sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

 
 
 

 
Pokračuje sa kliknutím na ikonu  alebo stlačením klávesy ENTER. 
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2.3.1 Záložka Všeobecne  

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie technických miest - Záložka Všeobecne 

2.3.2  Záložka Lokalita   

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie technických miest - Záložka Lokalita 

2.3.3 Záložka Organizácia   

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie technických miest - Záložka Organizácia 

2.3.4 Záložka Štruktúra 

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie technických miest - Záložka Štruktúra 
 
Pod popisom technického miesta je pole ‘Status’. 
Základný status, ktorý sa objaví na technickom mieste už pri zakladaní technického miesta, je status 
ZALO-  Založené. 
 

 
 

Zmena statusu na INAK (Neaktívny objekt) sa vykoná z horizontálneho menu nasledujúcou cestou: 
Technické miesto → Funkcie → Aktívny˂-˃Neaktívny → Deaktivácia/Aktivácia 
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V prípade, že je potrebné deaktivovať technické miesto, ktoré má aj podradené technické miesto, v 

statusovom riadku sa objaví upozorňujúca hláška: 

 
 

Ak chce užívateľ pokračovať ďalej, stlačí klávesu ENTER. 

 

 

Podobne funguje zrušenie statusu INAK, v tomto prípade užívateľ klikne na Aktiváciu. 

 
 

 
 
 
Zmeny v Technickom mieste sa uložia kliknutím na ikonu  . 

2.4 Založenie vybavenia 
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Vybavenie sa v systéme zakladá štandardným spôsobom pomocou transakcie IE01 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Vybavenie → Založenie všeobecne 
 

 
 
Zobrazí sa vstupná obrazovka: 
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Na vstupnej obrazovke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Typ vybavenia Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Platí dňa Vyplní sa automaticky aktuálnym dátumom, je možné ho prepísať 
dátumom starším ako aktuálny dátum. 

 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu  alebo stlačením klávesy ENTER. 
 
Zobrazí sa obrazovka: 
 

 
Na hlavičke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Popis objektu Vyplní sa podľa špecifických vlastností objektu, ktoré užívateľ zaznamená 
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2.4.1 Záložka Všeobecne 

 

 
Na záložke sa evidujú dáta: 
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Pole Popis 

Druh objektu Druh objektu sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt, pole je povinné 

 
Ostatné polia jednoznačne identifikujú vybavenie a je na uvážení užívateľa, ktoré z nich vyplní. 

2.4.2 Záložka Lokalita 

 
 

 
 
Slúži na lokalizáciu vybavenia. 
Na záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Miestny závod Miestny závod sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Oblasť podniku Vypĺňa sa vždy hodnotou ‚001‘. 

 

2.4.3 Záložka Organizácia 
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Pri zmene Účtovného okruhu platí rovnaký postup, ako v kapitole Založenie technických miest - 
Záložka Organizácia. 
 
Na záložke sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Dlhodobý majet. 
Dlhodobý majetok, vypĺňa sa v prípade, že technické miesto ma priradené 
číslo majetku, vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Nákl.stredisko Nákladové stredisko, užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Plánovací závod Užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Zodp. pracovisko 
Pracovisko zodpovedné za údržbu, užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu 
hodnôt. 

Plánovacia skupina Vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt. 
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2.4.4 Záložka Štruktúra 

 
 
Ak vybavenie nie je nainštalované na technickom mieste, má vybavenie status VDIS - Voľne k dispozícii.  
Ak je vybavenie súčasťou Technického miesta, montáž poprípade demontáž vybavenia na/z 
technického miesta sa robí kliknutím na ikonu - Zmena miesta inštalácie. 

  
 
V okne sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Technické miesto 
Technické miesto, na ktorom je vybavenie nainštalované, výber zo 

zoznamu hodnôt 

Nadr.vybavenie Nadradené vybavenie, užívateľ vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Položka Pozícia vybavenia na technickom mieste  
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ČasInštal/demon Dátum a čas inštalácie/demontáže vybavenia 

 
Vyplní sa Technické miesto, prípadne Položka (ak je nainštalovaných viac rovnakých vybavení) a  
Čas inštalácie/demontáže a klikne sa na ikonu - Potvrdenie. 
 

 
Status vybavenia sa zmenil na VSTA- Vstavaný. 

 
Na záver sa vybavenie uloží kliknutím na ikonu . 

   
Po uložení sa v statusovom riadku zobrazí správa s číslom, pod ktorým sa vybavenie založilo. 
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2.5 Zmena vybavenia 

 
Vybavenie sa môže meniť štandardným spôsobom pomocou transakcie IE02 priamym vyvolaním 

v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Vybavenie → Zmena 
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Vyplní sa číslo vybavenia priamo alebo cez zoznam hodnôt (ikona na konci vstupného poľa) a 
pokračuje sa kliknutim na ikonku  alebo stlačením klávesy ENTER. 
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Podobne ako v technických miestach aj vybavenie má svoj ‚Status‘ a podrobnosti o ňom je možné si 
pozrieť kliknutím na ikonu  . 

 

 

  

2.5.1 Záložka Všeobecne    

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie vybavenia - Záložka Všeobecne 

2.5.2 Záložka Lokalita 

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie vybavenia - Záložka Lokalita 
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2.5.3 Záložka Organizácia 

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie vybavenia - Záložka Organizácia 

2.5.4 Záložka Štruktúra 

Pokračuje sa obdobne ako v kapitole Založenie vybavenia - Záložka Štruktúra 
 
Na záver sa zmeny uložia kliknutím na ikonu . 

2.6 Spracovanie bodu merania 

Bod merania sa použije v prípade, ak na fyzickom technickom objekte je umiestnený merač 
spotreby, prípadne ak sa v súvislosti s používaním technického objektu eviduje merateľný výkon 
celého objektu alebo jeho časti. 
 

2.6.1 Založenie bodu merania 

  
Bod merania sa zakladá štandardným spôsobom transakciou IL02 na technickom mieste alebo 

transakciou IE02 ak ide o bod merania na vybavení priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez 
Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov →Technické miesto → Zmena 
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V okne sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Technické miesto Technické miesto/vybavenie, na ktorom sa zakladá bod merania 

 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu  alebo stlačením klávesy ENTER. 
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Pokračuje sa kliknutím na ikonu   . 
 
V okne sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Poloha bodu 

merania 
Miesto kde sa nachádza bod merania 

Názov atribútu  Vyberá sa zo ponúkaného zoznamu atribútov 

Označenie bodu 

merania 
Popis bodu merania 
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Ak chce užívateľ niektorý z bodov merania zmeniť, klikne na ikonu  a údaje opraví. 
 

 
V okne sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Poloha bodu 

merania 
Miesto kde sa nachádza bod merania 
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Atribút Vyberá sa z ponúkaného zoznamu atribútov 

Desatinné miesta Na koľko desatinných miest sa eviduje hodnota bodu merania 

Bod merania je čítač Zaklikne sa, ak ide o bod merania, ktorý je napr. merač spotreby 

Cieľová hodnota Určí sa hraničná hodnota, ak je potrebné z nejakého dôvodu  

 

 Úprava bodov meraní sa ukončí kliknutím na ikonu   alebo stlačením klávesy F3. 
 

 
Body merania sa uložia kliknutím na ikonu . 

Transakciu opustíme kliknutím na ikonu  . 
 
Obdobne sa zakladajú body merania aj pre vybavenia a to transakciou IE02, postup je identický ako 
pri zakladaní technických miest. 
 

2.6.2 Zmena bodu merania                                                                                                    

Zmena bodu merania na technickom mieste alebo vybavení sa vykonáva pomocou štandardnej 
transakcie IL02/IE02. 
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Užívateľ klikne na ikonu  . 
 

 
 
Z obrázku je vidieť, že systém už bodu merania priradil aj číslo (v tomto prípade 32) a pod týmto číslom 
je daný bod merania evidovaný.  
Kliknutím na ikonu   sa užívateľ dostane na obrazovku, kde zmení potrebné údaje. 
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Kliknutím na ikonu   sa užívateľ vráti na zoznam bodov meraní. 
 

 

Opätovným kliknutím na ikonu   sa užívateľ vráti do zmeny technického miesta/vybavenia. 
Pre uloženie zmien v bodoch meraní je potrebné ukončiť transakciu uložením údajov, t.j. kliknutím na 
ikonu  . 
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2.7 Evidencia dokladov merania 

2.7.1 Založenie dokladu o meraní 

  
Proces zakladania dokladu o meraní sa použije vtedy, ak pre zvolený technický objekt je potrebné 

v systéme evidovať hodnoty jeho meračov (napr. pre budovu spotrebu vody, spotrebu elektriny a 
podobne). Predpokladom pre vykonanie procesu je existencia merača (tzv. bodu merania) pre 
príslušný technický objekt. 

Doklad o meraní sa zakladá štandardným spôsobom pomocou transakcie IK11 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Technické miesto → Doklady o meraní →  
Založenie 
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V okne sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Bod merania Číslo bodu merania. 

Čas merania 
Dátum a čas merania sa predvyplní aktuálnym dátumom zakladania 

dokladu, je možné ho zmeniť (za dátum starší). 

Odpočtár 
Predvyplní sa prihlasovacím menom užívateľa, ktorý údaj v systéme 

eviduje. Tento údaj je možné zmeniť. 

 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu  - Doklad o meraní (F5) . 
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V okne sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Nameraná hodnota Nameraná hodnota bodu merania 

Text Poznámka k meraniu 

 
Pokračuje sa kliknutím na ikonu  - Uloženie. 
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Po uložení  systém zobrazí v statusovom riadku pod akým číslom bol uložený doklad o meraní. 
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3 Evidencia hlásenia 

 

3.1 Založenie hlásenia 

 
Objekt hlásenie sa používa na evidenciu rôznych udalostí, ktoré sú významné z pohľadu údržby a 
opráv. Týmto je zabezpečená evidencia udalosti, ktorá nastala v súvislosti s údržbou technického 
objektu, ku ktorému sa táto udalosť vzťahuje. Ide napríklad o evidenciu požiadavky na údržbu vozidla, 
o evidenciu požiadavky na vykonanie periodickej kontroly a podobne. V prípade, že sa v systéme 
vykonávajú procesy periodickej plánovanej údržby môžu byť tieto hlásenia generované aj systémom 
pri splnení predpokladov pre realizáciu procesov periodickej plánovanej údržby. Ide napríklad o 
automatizované generovanie hlásení súvisiacich s vykonávaním kontrolných skúšok, pravidelných 
odborných prehliadok a podobne. V prípade hlásení, ktorých výskyt nemá periodický charakter, sa 
tieto hlásenia spracujú v systéme manuálnym spôsobom. Z hlásenia je možné založiť PM-zákazku, 
poprípade k hláseniu je možné pripojiť číslo PM-zákazky, ktorá s ním súvisí. Napríklad takto sa 
zabezpečí prepojenie požiadavky na údržbu objektu s tou PM-zákazkou, pomocou ktorej sa táto 
požiadavka realizuje. 

 
 

Hlásenie sa v systéme zakladá štandardným spôsobom pomocou transakcie IW21 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Hlásenie → Založenie všeobecne 
 

 
 
Zobrazí sa vstupná obrazovka: 
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Vyplní sa pole ‚Druh hlásenia‘ a to buď priamo, alebo z ponúkaného zoznamu. 
 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu  alebo stlačením klávesy ENTER. 
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3.1.1 Záložka Hlásenie 
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Na hlavičke sa vyplní  popis hlásenia a v prípade, že je potrebné podrobne opísať poruchu, užívateľ 

klikne na ikonu  - Založenie textu a popíše stav. 
 
Na záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Technické miesto 
Ide o Technické miesto, ktoré je predmetom údržby/opravy. Vyberá sa z 
ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Vybavenie 
Vybavenie, ktoré je predmetom údržby/opravy. Vyberá sa z ponúkaného 
zoznamu hodnôt. 

Plán.skupina 
Systém ju dotiahne z kmeňových údajov technického objektu, je možné ju 
zmeniť. 
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Pole Popis 

Zodp. pracovisko 
Systém ho dotiahne kmeňových údajov technického objektu, je možné ho 
zmeniť 

Zodpovedná osoba 
Kto zodpovedá za technický objekt. Vyberá sa z ponúkaného zoznamu 
hodnôt. 

Ohlasovateľ Kto poruchu ohlásil, zadá sa priamo alebo zo zoznamu hodnôt. 

Dátum hlásenia Systém vyplní aktuálny dátum, je možné ho zmeniť. 

Požadovaný začiatok Systém vyplní aktuálny dátum, je možné ho zmeniť. 

Požadovaný koniec Vyplní užívateľ podľa potreby. 

Priorita Vyplní sa podľa stavu technického miesta (vyberá sa zo zoznamu hodnôt) 

 
V prípade, že Priorita sa nastaví na hodnotu ‘Havarijný stav’, po uložení hlásenia systém automaticky 
odošle mail všetkým Zodpovedným osobám a Zodpovedným užívateľom. 
 

3.1.2 Záložka Porucha, výpadok 

 

 
 
Tu môže zadávateľ zmeniť polia : 
 

Pole Popis 

Začiatok poruchy Zadávateľ vyplní/zmení podľa skutočne zisteného času 
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Pole Popis 

Koniec poruchy 
Skutočný údaj vie užívateľ vyplniť až po oprave technického 
objektu 

 

3.1.3 Záložka Dáta stanovišťa 

 
 
Na záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Miestny závod Zadávateľ vyberá zo zoznamu hodnôt 

Oblasť podniku  Používa sa vždy hodnota ‘001’. 

Dlhodobý majetok 
Dotiahne sa automaticky hodnota z kmeňových dát vybavenia, možno 

vyplniť z ponúkaného zoznamu hodnôt 

Pracovný úsek 
Dotiahne sa automaticky hodnota z kmeňových dát vybavenia, možno 

vyplniť z ponúkaného zoznamu hodnôt 

Nákl.stredisko 
Dotiahne sa automaticky hodnota z kmeňových dát vybavenia, možno 

vyplniť z ponúkaného zoznamu hodnôt 
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3.1.4  Záložka Prehľad termínov 

 
Na tejto záložke je možné upravovať/korigovať  Termíny a Ohlasovateľa hlásenia. 
 

Kliknutím na ikonu - Odovzdanie na spracovanie, sa zmení status hlásenia na SPHL (Hlásenie sa 
spracúva) a je možné po jeho uložení založiť k nemu zákazku a ďalej s ním pracovať. 

Po ukončení prác na zákazke je možné hlásenie uzatvoriť kliknutím na ikonu - Uzavretie. Status 
hlásenia sa takto zmení na KOHL - hlásenie uzavreté a na hlásení už nie je možné vykonávať žiadne 
zmeny. 
Na záver sa hlásenie uloží kliknutím na ikonu - Uloženie. 
Po úspešnom uložení sa v stavovom riadku zobrazí správa o uložení hlásenia s číslom hlásenia. 

 
 
 

3.2 Zmena hlásenia 

Hlásenie sa v systéme mení štandardným spôsobom pomocou transakcie IW22 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Hlásenie → Zmena  
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Vyplníme číslo hlásenia a pokračujeme kliknutím na ikonu  alebo stlačením klávesy ENTER. 
 

 

3.2.1 Záložka Všeobecne    

Ak už medzičasom bola k hláseniu založená zákazka, v poli ‘Zákazka’ na hlavičke sa objaví číslo zákazky 
a v systémovom statuse pribudne nový status ‘PRZÁ’ - Zákazka priradená. 
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Kliknutím na ikonu - Zmena (za číslom zákazky) sa užívateľ dostane do zákazky. 
 
Ďalší postup je obdobný ako v kapitole Založenie hlásenia - Záložka Všeobecne 

3.2.2 Záložka Poruchy, výpadok    

Ďalší postup je obdobný ako v kapitole Založenie hlásenia - Záložka Poruchy, výpadok 

3.2.3 Záložka Dáta stanovišťa 

Ďalší postup je obdobný ako v kapitole Založenie hlásenia - Záložka Dáta stanovišťa 

3.2.4 Záložka Prehľad termínov   

Ďalší postup je obdobný ako v kapitole Založenie hlásenia - Záložka Prehľad termínov 
 

3.3 Zmena statusov 

 
Zmena statusu hlásenia sa vykoná pomocou transakcie IW22. Aktivita sa vykonáva napríklad pri 

potrebe ukončiť hlásenie a označiť ho ako realizované. Ak je k hláseniu pripojená aj zákazka, 
ukončením tejto zákazky sa ukončí aj samotné hlásenie.  

 

Kliknutím na ikonu  zmeníme status z OHLA (otvorené hlásenie) na status SPHL (hlásenie sa 
spracúva). 
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         Hlásenie sa v prípade odstránenia poruchy/vykonania údržby ukončí kliknutím na ikonu - 
Uzavretie, systém sa opýta na referenčný dátum hlásenia, ktorý sa automaticky vyplní aktuálnym 
dátumom a časom, je však možné ho zmeniť. Po kliknutí na ikonu - Ďalej, sa hlásenie uloží so 
systémovým statusom KOHL (hlásenie ukončené). 
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 Takéto hlásenie už nie je možné meniť bez toho, aby užívateľ hlásenie „reaktivoval“ kliknutím na ikonu 

.  
 

 
 
Hlásenie sa teraz uloží so statusom SPHL (hlásenie sa spracúva) a je možné opäť ho meniť. 

 
 
Hlásenie sa uloží kliknutím na ikonu - Uloženie. 
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4 Evidencia PM - zákazky 

 
Modul PM podporuje celú oblasť údržby a opráv od plánovania, realizáciu až po zúčtovanie 
vykonaných údržbárskych zásahov. Všetky zásahy údržby a opráv, ktoré majú byť vykonané, je možné 
v systéme evidovať, plánovať, kontrolovať, analyzovať. Činnosti môžu byť ako neplánované zásahy, 
poruchy na technických objektoch, periodické plánované činnosti, prehliadky, inšpekcie, zákonné 
kontroly. 
Pre tieto účely je v module PM určená zákazka na údržbu a opravy (ďalej len „PM-zákazka“). 
V PM-zákazke sa eviduje objekt údržby a opráv, dáta pracoviska, ktoré realizuje údržbu a opravy, 
činnosti, ktoré je potrebné vykonať, materiálové komponenty, náhradné diely, náklady spojené 
s údržbou a opravami, údaje o priradení a umiestnení daného technického objektu v rámci 
organizačnej štruktúry. 
 
Táto kapitola približuje prehľad o realizácii údržbárskych činnostiach v PM-zákazke, poskytuje prehľad 
o použití a funkciách zákazky na údržbu, zobrazuje štruktúru PM-zákazky. 
 
V jednotlivých podkapitolách je popis hlavných krokov realizácie zásahov údržby a opráv. A to: 

 Otvorenie PM-zákazky 

 Uvoľnenie PM-zákazky 

 Realizácia PM-zákazky 
 
V ďalších kapitolách bude uvedené: 

 Ukončenie zásahov a spätné hlásenie o realizácii činností (kapitola - Spätné hlásenia)  

 Evidencia technických informácií ( kapitola - Evidencia dokumentácie) 

 Uzavretie PM-zákazky (kapitola - Ukončenie PM-zákazky) 
 
Zákazka na údržbu a opravu sa člení na niekoľko skupín dát 

 Dáta v hlavičke 

 Dáta operácií 

 Dáta komponentov 

 Dáta objektov 

 Dáta stanovišťa a priradenia účtu 

 Zúčtovacie dáta 

 Dáta objektu 

 Plánovacie dáta 

 Riadiace údaje zákazky 
Tieto skupiny dát sa uvádzajú v záložkách, v ktorých sa zadávajú príslušné údaje. 
 
Pri evidencii, plánovaní, realizácii a zúčtovaní je k dispozícii množstvo plánovacích funkcií, 
vykonávacích funkcií a zúčtovacích funkcií.  

4.1 Založenie PM - zákazky  

 
V systéme sa PM-zákazka zakladá pomocou transakcie IW31 priamym vyvolaním v príkazovom poli 
alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Založenie všeobecne 
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Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre založenie PM-zákazky s názvom Založenie 
Zákazka. Vstup. 
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Na tejto obrazovke sa zadávajú vstupné údaje pre založenie PM-zákazky. Pre určenie druhu zákazky je 
podstatné identifikovať činnosť, ktorú budeme prostredníctvom PM-zákazky evidovať a technický 
objekt, ktorý je predmetom údržby a opráv. 
 

Pole Popis 

DrZák 
Druh zákazky sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 

- MatchCode. 

Priorita Priorita sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu  
Rozbaľovacieho menu 

Tech.miesto 
Technické miesto sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na 

ikonu - MatchCode. 

Vybavenie 

Vybavenie sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 
- MatchCode. Môže sa zadať ak údržbársky zásah sa dotýka objektu, ktorý 
je založený v systéme ako vybavenie a je nainštalovaný na danom 
technickom mieste. 

Plán.závod 
Plánovací závod sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na 

ikonu - MatchCode 

 
 

 
 

Po zadaní vstupných dát, kliknutím na ikonu - Dáta hlavičky, systém zobrazí obrazovku  
s názvom Založenie Oprava / Údržba objektu : Hlavička centrálne. 
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V identifikačnej časti obrazovky PM-zákazky sa evidujú údaje: 
 

Pole Popis 

DrZák 
Druh zákazky, pole je zobrazené, systém doplní zo vstupných údajov pre 
založenie PM-zákazky 

Číslo zákazky 
Číslo zákazky systém pridelí z určeného interného intervalu až po uložení 
PM-zákazky 

Krátky text  Uvedie sa krátky popis údržbárskeho zásahu (maximálny počet znakov je 40) 

Založenie textu Založenie dlhého textu, systém umožňuje kliknutím na ikonu -Založenie 
textu zadať viac ako 40 znakov pre popis krátkeho textu PM-zákazky 

Zobraz.okna dlhého 
textu  

Zobrazenie okna dlhého textu dosiahne sa klikom na ikonu - Zobraz. 
okna dlhého textu.  

St.Syst 
Systémový status, pole je zobrazené. Status je priradzovaný podľa fáz, 
v ktorej sa nachádza PM-zákazka. Tento status mení užívateľ svojou 
činnosťou pri správe PM-zákazky alebo priamo kliknutím na príslušné ikony.  
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Pre zobrazenie okna dlhého textu ku krátkemu textu PM zákazky sa kliknutím na ikonu zobrazí pole 
pre dlhý text. V tomto poli je možné doplniť detailnejší popis PM-zákazky. Uzatvorenie okna dlhého 

textu sa vykoná kliknutím na ikonu - Potlač.okna dlhého textu. 
 

 
 
Pri doplnení dlhého textu a potlačení okna dlhého textu, systém zobrazí vpravo vedľa poľa Krátky text 

zákazky ikonu - Text. Týmto systém vizuálne informuje, že existuje dlhý text ku krátkemu textu 
PM-zákazky. 
 

 
 
Pre identifikáciu systémových statusov PM-zákazky slúži ikona - Status. Kliknutím na túto ikonu 
systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena statusu.  
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V tomto zobrazení, v ľavej časti obrazovky, je popis systémových statusov, ktoré sú priradené k PM-

zákazke. Návrat na predchádzajúcu obrazovku je kliknutím na ikonu - Späť  (F3). 
 
Vyplnením krátkeho textu PM-zákazky, prípadne dlhého textu, sa pokračuje v zadávaní údajov 
v jednotlivých záložkách. 
 

4.1.1 Záložka DátaHlav. (Hlavička centrálne) 

 
Táto záložka obsahuje základné údaje potrebné pre identifikáciu pracoviska zodpovedného za 
realizáciu tejto zákazky, detailnejšiu špecifikáciu činnosti pomocou Druhu výkonu v údržbe. 
Ďalej záložka obsahuje termínové údaje plánovanej realizácie PM-zákazky a to Základný termín 
začiatku a ukončenia zákazky. Priorita určuje pri rozvrhovaní zákazky termínové závislosti a nastavuje 
plánované termíny ukončenia zákazky a začiatky a ukončenia operácií. Dôležitou súčasťou záložky je 
referenčný objekt technické miesto, vybavenie alebo technické miesto a vybavenie. Záložka obsahuje 
aj údaje prvej operácie zákazky. 
 
Na záložke sa evidujú nasledujúce dáta: 
 

Pole Popis 

Plán.skup. Plánovacia skupina, údaj sa vyberie z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

ZodpovPrac/Závod 
Zodpovedné pracovisko/Závod, údaje sa vyberú z ponúkaného zoznamu, 
Tieto údaje sú povinné polia. Systém ich predvyplní v prípade ak sú tieto 
uvedené v kmeňovom zázname technického miesta, vybavenia. 
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Pole Popis 

Zodpovedn... 
Zodpovedná osoba, údaj sa vyplní z ponúkaného zoznamu, Je to osoba, 
ktorá bude zodpovedná za správu danej PM-zákazky 

DrVýkÚdrž 
Druh výkonu v údržbe, údaj sa predvyplní pre určené druhy zákaziek. Inak 
sa údaj vyberie v ponúkaného zoznamu hodnôt. Je to povinné pole. Tento 
údaj bližšie určuje činnosti, ktoré sa budú evidovať na PM-zákazke  

Stav zariadenia Toto pole sa nepoužíva 

Adresa 

Zobrazenie adries. Klikom na ikonu - Zobrazenie adries, systém doplní 
obrazovku o zobrazenie adries organizácie a objektu. Potlačenie 

zobrazenia adries sa vykoná klikom na ikonu - Potlač.zobr.adries 

ZáklZačat 
Základný termín začatia, uvedie sa plánovaný dátum začatia činností na 
PM-zákazke. Dátumové pole je možné vyplniť aj v skrátenej forme 
DDMMRR, systém potom preformátuje tento údaj do DD.MM.RRRR. 

ZáklUkonč 

Základný termín ukončenia, uvedie sa plánovaný termín ukončenia PM-
zákazky. Tento môže systém upraviť zadaním nasledujúceho poľa Priorita. 
V prípade úpravy dátumu, systém v dialógovom riadku, oznámi zmenu 

dátumov.  

Priorita 
Priorita realizácie PM-zákazky. Určuje v akých časových lehotách má byť 
realizácia zákazky vykonaná.  

Revízia Toto pole sa nepoužíva 

Tech.mies. 
Technické miesto určuje technický objekt, na ktorom sa bude vykonávať 
údržbársky zásah. Údaj systém preberie zo zadávacej obrazovky pre 
založenie PM-zákazky  

Vybavenie 
Vybavenie, ako technický objekt, je možné doplniť, zadať pre potrebu 
adresnej evidencie zásahu.  

Operácia 
Krátky text operácie, systém údaj prevezme z krátkeho textu zákazky, ak je 
zadaný. Podľa potreby je možné ho zmeniť.  

Založenie textu Založenie dlhého textu, systém umožňuje kliknutím na ikonu -  
Založenie textu zadať viac ako 40 znakov pre popis operácie PM-zákazky 

KľVýpočtu 

Kľúč pre výpočet, tento údaj sa vyberá na základe ponúkaného zoznamu. 
Určuje ako sa bude vypočítavať trvanie operácie, práca. Pre operácie je 
prednastavená hodnota. Aj je hodnota Výpočet doby, musia byť zadané 
polia ZvýšHodPrá a Počet. Ak je hodnota Výpočet práce, musia byť zadané 
polia Počet a TrvanieOpe. Ak je hodnota Výpoč.počtu kapacít, musia byť 
zadané polia ZvýšHodPrá a TrvanieOpe. 

PracMi/Záv 

Pracovisko/Závod. Tento údaj systém preberie zo zodpovedného 
pracoviska. V prípade ak sa zodpovedné pracovisko, ktoré systém prevzal 
z kmeňového záznamu technického miesta, vybavenia zmení, je potrebné 
pracovisko operácie aktualizovať na zmenenú hodnotu.  

RiadKľúč 
Riadiaci kľúč operácie, systém prednastaví túto hodnotu, ak je potrebná 
zmena, vyberie sa údaj z ponúkaného zoznamu. Riadiaci kľúč určuje 
rozvrhovanie operácie, kalkuláciu nákladov operácie, tlač dokladov atď.  

Druh výkonu 
Tento údaj preberá systém z pracoviska operácie. Určuje akým 
plánovaným nákladom bude zaťažená činnosť na PM-zákazke pri uvedení 
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Pole Popis 

množstva plánovanej práce na operácii. Údaj sa vyberá z ponúkaného 
zoznamu hodnôt. 

ZvýšHodPrá 
Práca v operácii. Uvedie sa plánovaná práca. Na základe vyplneného poľa 
Kľúč výpočtu, systém vykoná výpočet súvisiaceho poľa. 

Jednotka práce 
Jednotka práce je údaj prevzatý z nastavenia systému pre operácie, je to 
časový údaj. Výber hodnoty je na základe ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Počet 
Počet potrebných kapacít je údaj, ktorý má vplyv na trvanie operácie -  
prácu. Závislosť je daná kľúčom výpočtu. Podľa tohto kľúča sa vypočíta 
súvisiace pole. 

TrvanieOpe 
Normálne trvanie operácie je údaj, ktorý systém buď vypočíta alebo ho 
zadáva užívateľ, je to dané kľúčom výpočtu. Podľa neho sa vypočíta 
súvisiace pole. 

 
 

 
Zobrazenie ďalších termínov PM-zákazky systém ponúkne klikom na ikonu - Zobrazenie 
ďal.termín.dát 
 

Pole Popis 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 67 z 258 

 

RozvrZačat Rozvrhnuté začatie, systém doplní dátumy po rozvrhnutí zákazky 

RozvrUkonč Rozvrhnuté ukončenie, systém doplní údaje po rozvrhnutí zákazky 

Dr.rozvrh. Druh rozvrhovania, pole je prednastavené systémom pre druh zákazky 

ViewNaO Kľúč: View na nadväzností operácií, systém prednastaví hodnotu poľa 

Verzia Verzia ponuky kapacít, toto pole sa nepoužíva 

SkutTermínZačat Skutočný termín začatia, systém doplní údaje zo spätných hlásení 

Skut.term.ukonč 
Spätne hlásené ukončenie zákazky, systém doplní údaje zo spätných 
hlásení 

Refer.dátum 
Zákazka na údržbu: Referenčný dátum, systém pod týmito údajmi ukladá 
ukončené hlásenia a zákazku údržby a opráv  

Začat.v minul. 
Maximálny počet dní, o koľko môže byť termín začatia v minulosti. 
Systémom prednastavený počet dní je 999. 

Prispôsob.term. 
Prispôsobenie termínov pri rozvrhovaní priebehu, hodnotu prednastavuje 
systém 

AutRozvr 
Znak: Automatické rozvrhovanie, zaškrtávacie políčko je prednastavené 
systémom 

Prestávky 
Znak: Rozvrhovanie s prestávkami, zaškrtávacie políčko prednastavuje 
systém 

PotrKap 
Znak: Stanovenie potreby kapacít, zaškrtávacie políčko prednastavuje 
systém 

 

 

Zbalenie ďalších termínov PM-zákazky sa vykoná klikom na ikonu - Zbalenie ďal.termín.dát. 
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Založenie textu pre operáciu, kliknutím na ikonu - Založenie textu, umožňuje systém zadať viac ako 
40 znakov pre popis operácie PM-zákazky. Systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Text 
operácie:Operácia 0010 Jazyk SK. 
 

 
 
Na tejto obrazovke dlhého textu sa uvedie detailnejší popis činnosti, potrebného zásahu alebo iné 

evidenčné údaje, doplnkové informácie. Návrat na záložku DátaHlav. je kliknutím na ikonu - Späť 
(F3).  Týmto krokom a návratom späť na záložku, sa ikona pri krátkom texte operácie zmení na 

 - Text. Je to vizuálna informácia, že existuje dlhý text pre operáciu.  
 

 
    

4.1.2 Záložka Operácie 

 
Záložka Operácie obsahuje základné informácie o plánovaných činnostiach, ktoré sa budú vykonávať 
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v rámci PM-zákazky. Miera detailu popisu je na užívateľovi, ktorý môže využiť prípadne aj dlhý text pre 
operáciu. Pre identifikáciu činnosti je potrebné uvádzať pracovisko operácie, ktoré bude realizovať 
danú činnosť, plánovanú prácu, počet kapacít a DrVýk (druh výkonu). 
 

 
 
 Na záložke sa evidujú nasledujúce dáta: 
 

Pole Popis 

Oper 

Číslo operácie systém automaticky prednastaví z nastavenie systému. 
Zmenou čísla operácie sa prečíslujú nasledujúce operácie o určený 
prírastok (napr. o 10, číslo operácie je 0003, nasledujúca bude 0013). Táto 
operácia vzhľadom k priradeniu materiálu sa nazýva aj ako hlavná 
operácia. Materiál je možné priradiť iba k hlavnej operácii.  

PPR Číslo podoperácie, toto pole sa nepoužíva. 

Pracovisko 
Pracovisko plánované pre realizáciu činnosti uvádzané v krátkom texte 
operácie. Systém preberá číslo pracoviska z prvej/hlavnej  operácie.   

Závod Systém automatizovane preberá číslo závodu z priradenia k pracovisku. 

Riadiaci kľúč Riadiaci kľúč preberá systém z nastavenia pre druh zákazky.  

Kľúč štandardného 
textu 

Toto pole sa nepoužíva. 

Stav zariadenia Toto pole sa nepoužíva. 

Krátky text operácie Krátky text operácie sa používa na popis plánovanej činnosti. 

Dlhý text 
Dlhý text sa použije pre rozsiahlejší popis plánovanej činnosti na danej 
operácii. 

Skutočná práca 
Pole je zobrazené, hodnoty systém sumárne zobrazuje na základe 
odhlásených spätných hlásení k danej operácii. 

Práca 
Práca je uvádzaná v určenej mernej jednotke výkonu, je to plánovaná 
práca pre činnosť uvedenú v operácii. 

JD Jednotka práce, systém prednastaví jednotku práce z nastavenia systému. 

Počet Počet kapacít určuje plánovaný počet zamestnancov pre danú operáciu. 

Trv. Normálne trvanie činnosti na operácii. 

JD Jednotka normálneho trvania. 

KľVýp 
Kľúč výpočtu, pravidlo platí ako pre prvú operáciu, popis uvádzaný pri 
záložke DátaHlav.,  v kapitole  Založenie zákazky. 

DrVýk 
Druh výkonu. Tento údaj preberá systém z pracoviska operácie. Určuje 
akým plánovaným nákladom bude zaťažená činnosť na PM-zákazke pri 
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Pole Popis 

uvedení množstva plánovanej práce na operácii. Údaj sa vyberá 
z ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Rez./POBJ Účinnosť rezervácie / generovanie POBJ. 

NajskDátum Začat 
Najskorší dátum začatia činnosti operácie, pole je len zobrazované, údaje 
sa preberajú a vypočítavajú sa zo základného termínu začatia 
zákazky, normálneho trvania operácie, nadväznosti operácií.  

NajskČasZačat 
Najskorší čas začatia operácie, pole je len zobrazované, údaje sa preberajú 
a vypočítavajú sa zo základného termínu začatia zákazky, normálneho 
trvania operácie, nadväznosti operácií. 

NajskUkončDát 
Najskorší dátum ukončenia operácie, pole je len zobrazované, údaje sa 
preberajú a vypočítavajú sa z termínu ukončenia predchádzajúcej operácie 
na základe nadväznosti operácií. 

NajskUkončČas 
Najskorší čas ukončenia operácie pole je len zobrazované, údaje sa 
preberajú a vypočítavajú sa z termínu ukončenia predchádzajúcej operácie 
na základe nadväznosti operácií. 

Príjemca Toto pole sa nepoužíva. 

Miesto vykládky Toto pole sa nepoužíva. 

 

 
 

 
 
Formát poradia stĺpcov sa určuje nastavením systému, môže sa líšiť. 
 
Detailný popis operácii je obsahom samostatných kapitol Spracovanie internej operácie PM - zákazky 
a Spracovanie externej operácie PM - zákazky 

4.1.3 Záložka Komponenty 
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Záložka Komponenty obsahuje základné informácie o materiálových komponentoch plánovaných pri 
operáciách, ktoré sa budú vykonávať v rámci PM-zákazky. Materiálový komponent sa musí vždy 
priradiť k hlavnej operácií. Po výbere čísla komponentu postupujeme v zadávaní údajov potrebného 
množstva, typu položky, skladu, závodu, čísla operácie prípadne vyplnenie šarže ( druhu ocenenia) 
materiálu.  
 
Z PM-zákazky sa nevytvára rezervácia materiálu a ani sa negeneruje POBJ ( požiadavka na objednávku) 
v module MM. 
 

 
 
Na záložke sa evidujú nasledujúce dáta: 
 

Pole Popis 

Položka 
Číslo položky kusovníka, prednastavený prírastok čísel položiek kusovníka 
je 10. Číslo je možné modifikovať, pre priradenie viac materiálov k jednej 
operácií musí byť číslo položky jednoznačné.  

Komponent 
Číslo materiálu, pole sa vypĺňa priamym zadaním čísla materiálu alebo sa 
použije matchcode (obmedzenie hodnôt výberu), výber je na základe 
štandardných kritérií.  

Popis 
Krátky text materiálu, toto pole sa nezadáva, systém po zadaní ostatných 
údajov, doplní z kmeňového záznamu materiálu. 

Dlhý text 
Dlhý text, slúži na doplnenie poznámok, detailných informácii podľa 
potreby užívateľa 

Potreb.množ. 
Potrebné množstvo, uvádza sa číselná hodnota v príslušnej mernej 
jednotke materiálu 

MJ 
Základná merná jednotka materiálu, systém preberá údaj z kmeňového 
záznamu materiálu 

PT 

Typ položky, sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 

- MatchCode alebo priamym zadaním hodnoty. (Pre materiál spravidla 
sa používa typ položky ako skladová položka „L“ , pre nákup služby sa 
používa typ položky „N“ neskladová položka). Zostávajúce možnosti sa 
nebudú používať. 

Zvláštna zásoba Znak zvláštnej zásoby pre zobrazenie dialógu, toto pole sa nepoužíva. 

Skl. 

Sklad, uvádza číslo skladu v príslušnom závode, vyberá sa z ponúkaného 

zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode alebo priamym 
zadaním čísla skladu. 

Záv. Závod, uvádza sa číslo závodu, systém preberá priradenie zo skladu. 
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Pole Popis 

Oper 
Číslo operácie, uvádza číslo operácie, v rámci ktorej bude daný komponent 
spotrebovaný, použitý. 

Šarža 
Číslo šarže, uvedie sa šarža komponentu, ak materiál je v systéme 
evidovaný cez šarže alebo druhy ocenenia (bližšie informácie modul MM). 

Typ obstarania Typ obstarania, údaj zobrazuje systém na základe nastavenia modulu MM. 

Ref.pol. 
Referenčná položka, údaj zobrazuje systém na základe nastavenia modulu 
MM. 

Príjemca Toto pole sa nepoužíva. 

Miesto vykládky Toto pole sa nepoužíva. 

Miesto príjemcu Toto pole sa nepoužíva. 

Vymazané 
Položka vymazaná, pole je len zobrazené, informuje užívateľa, že položka 
je označená na výmaz, zobrazí sa v prípade, že sa aktivuje zobrazenie 
vymazaných záznamov. 

Sypký materiál Sypký materiál, toto pole sa nepoužíva. 

Retrogr.odber 
Retrográdny odber, označuje položku, že podlieha retrográdnemu odberu, 
toto pole sa nepoužíva. 

Rez./POBJ 
Účinnosť rezervácie / generovanie POBJ, prednastavená hodnota je NIKDY, 
to znamená, že sa nevytvárajú rezervácie materiálu a negenerujú 
požiadavky na objednávku z PM-zákazky 

 
 

 
 
Detailný popis záložky Komponenty je obsahom samostatnej kapitoly Priradenie materiálu k operácii 
PM – zákazky. 
 

4.1.4 Záložka Náklady 

 
Záložka Náklady obsahuje informácie o nákladoch za jednotlivé nákladové kategórie napr. plánované 
interné výkony, ostatné náklady, služby. Skutočné náklady sa zobrazia po účtovných operáciách kde 
príjemca nákladov je práve PM-zákazka.  
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Táto záložka je aktualizovaná pri každom uložení zákazky. Informáciu o výpočte nákladov systém 
zobrazí v dialógovom riadku pri ukladaní PM-zákazky. Ak je potrebné vidieť náklady ešte pred 

samotným uložením, vykoná sa to prostredníctvom ikony - Stanovenie nákladov (Ctrl+F5). V 

dialógovom riadku systém oznámi . 

  
Systém zobrazí nákladové kategórie s vypočítanými hodnotami. 
V tomto okne je možnosť zobrazenia výkazu nákladov ako plánovaných tak aj skutočných. Kliknutím 

na ikonu - Výk.plán/Skut. V novej obrazovke s názvom Porovnanie skut./plán 
systém zobrazí prednastavený výkaz modulu CO a to výkaz plán/skutočnosť/odchýlka. 
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V prípade už existujúcich skutočných nákladov na zákazke, je možné dvojklikom na nákladový druh si 
zobraziť detaily nákladov. Viac informácií je opísaných v kapitole Evidencia skutočných nákladov. 

Návrat na pôvodnú záložku kliknutím na ikonu - Späť  (F3). 
 

4.1.5 Záložka Partner 

V tejto záložke je možné doplniť do stĺpca rola zodpovedného užívateľa a zodpovednú osobu. 
 

 
 
Doplnenie sa vykoná výberom príslušnej role a priradenie mena užívateľa v systéme do poľa Partner. 
Pre Zodpovedného užívateľa platí pravidlo, že musí byť evidovaný v systéme ako používateľ 
informačného systému SAP. Pre Zodpovednú osobu platí, že osoba je zamestnancom organizácie a je 
evidovaná v module HR. 
 

Pole Popis 

 Rola Rola je definovaná funkcia partnera v systéme.  

Partner 
Identifikátor partnera, vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím 

na ikonu - MatchCode  

Meno 
Meno partnera, vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na 

ikonu - MatchCode  
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Pre správu partnerov na záložke sa používajú ikony v dolnej časti obrazovky. 

 

Na zrušenie priradenia partnera sa použije ikona - Zruš.priradenia partnera. Označením záznamu 
vľavo klikom na tlačidlo vedľa poľa Rola a klikom na ikonu Zruš.priradenia partnera, systém v 
upozorňujúcom okne s názvom Výmaz partnera a kladnom stanovisku, vymaže priradenie a označenú 
rolu. 
 

 

4.1.6 Záložka Objekty 

 
Táto záložka sa používa v prípade založenia PM-zákazky z hlásenia. K jednej PM-zákazke systém 
umožňuje priradiť viac hlásení. Bližšie informácie sú popísané v kapitole Založenie PM-zákazky k 
hláseniu. 
 

 
V ostatných prípadoch sa záložka nepoužíva. 

4.1.7 Záložka Doplňujúce dáta 

Záložka Doplňujúce dáta obsahuje organizačné údaje PM-zákazky. Tieto sa dopĺňajú z dát 
zodpovedného pracoviska ( hlavné pracovisko pre opatrenia údržby). 
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Na tejto záložke sa evidujú nasledujúce dáta: 
 

Pole Popis 

Účtovný okruh 
Pole je zobrazené, priradzuje ho systém automaticky z organizačného 
priradenia k závodu plánujúceho údržbu. 

Pracovný úsek Pracovný úsek, toto pole sa nepoužíva a nevypĺňa sa. 

Nákladový okruh 
Pole je zobrazené, systém ho dopĺňa automaticky z organizačného 
priradenia účtovného okruhu. 

Zodp.nákl.stredisko 
Zodpovedné nákladové stredisko, pole dopĺňa systém automaticky z 
priradenia zodpovedného pracoviska. Na tomto nákladovom stredisku 
sú organizačne a nákladovo priradení interní zamestnanci.  

Ziskové stredisko 
Ziskové stredisko priradzuje systém z väzby na zodpovedné nákladové 
stredisko. V prípade inej činnosti (napr. Renovácia, modernizácia) je 
potrebné zmeniť ziskové stredisko zodpovedajúce danej činnosti. 

Trieda objektu Tento údaj prednastavuje systém na Režijné náklady. 

Funkčná oblasť Toto pole sa nepoužíva. 

Prvok ŠPP 
Prvok štruktúrovaného plánu projektu (prvok ŠPP), tento sa používa v 
prípade modernizačných zákaziek. 

Definícia projektu 
Definícia projektu, pole je len zobrazované z priradenia prvku ŠPP 
k projektu. 

Čiast.sieť. k/oper. Číslo sieťového diagramu nadradenej siete, toto pole sa nepoužíva. 

Refer.prvok PM/PM Referenčný prvok PM/PS, toto pole sa nepoužíva. 
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4.1.8 Záložka Stanovište 

 
Táto záložka obsahuje údaje o priradení  technického objektu  k stanovišti a dáta priradenia účtu 
daného technického objektu.  
 

 
Na tejto záložke sa evidujú dáta: 
 

Pole Popis 

Miestny závod 
Miestny závod = závod, systém preberá údaj automaticky z kmeňového 
záznamu technického objektu. 

Stanovište 
Stanovište, systém preberá údaj automaticky z kmeňového záznamu 
technického objektu. 

Miestnosť Miestnosť, tento údaj sa nepoužíva. 

Oblasť podniku 
Oblasť podniku,  Identifikátor partnera, vyberá sa z ponúkaného 

zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. 

Pracovisko 
Pracovisko,  vyberá sa z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na 

ikonu - MatchCode. 

Znak ABC Ukazovateľ analýzy ABC, nepoužíva sa. 

Tried.pole Triediace pole, údaj sa nepoužíva. 

Účtovný okruh 

Účtovný okruh, systém priradzuje údaj automaticky z kmeňového 
záznamu technického objektu,  je možný výber z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. 
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Dlhodobý majet. 
Hlavné číslo dlhodobý majetok, údaj preberá systém z kmeňového 
záznamu technického objektu 

Podčíslo 
Podčíslo IM, údaj preberá systém z kmeňového záznamu technického 
objektu 

Pracovný úsek Pracovný úsek, toto pole sa nepoužíva. 

Nákladové 
stredisko 

Nákladové stredisko, údaj preberá systém z kmeňového záznamu 
technického objektu 

Nákladový okruh 
Nákladový okruh, údaj preberá systém z kmeňového záznamu 
technického objektu 

Prvok ŠPP 
Prvok štruktúrovaného plánu projektu (prvok ŠPP), údaj preberá systém 
z kmeňového záznamu technického objektu. 

Zúčtov.zákazka 
Zúčtovacia zákazka, údaj preberá systém z kmeňového záznamu 
technického objektu 

 

4.1.9 Záložka Plánovanie 

Táto záložka identifikuje údaje v prípade generovania PM-zákazky z plánu údržby pre periodickú 
činnosť. 
 

 
Na tejto záložke sa evidujú dáta len v prípade generovania zákazky z plánu údržby a opráv: 
 

Pole Popis 

Plán údržby Plán údržby, číslo plánu, z ktorého bola generovaná PM-zákazka. 

PlÚdržČOdvol Číslo odvolávky údržby, číslo odvolávky, ktorá generovala PM-zákazku. 

Položka údržby Položka údržby, číslo položky údržby, priradenej k plánu údržby. 
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Dátum dokončeni Dátum vybavenia odvolávky. 

Posl.zákazka 
Posledná zákazka, číslo poslednej zákazky odvolanej z položky plánu 
údržby. 

Typ postupu 
Typ postupu, určuje, ktorý postup pri odvolávke bol zahrnutý do 
generovania PM-zákazky. 

Skup.postupov Kľúč skupiny postupov, systém preberá z položky plánu. 

Čítač skupín Čítač skupín, systém preberá z položky plánu. 

 

4.1.10 Záložka Riadenie 

Táto záložka obsahuje riadiace dáta PM-zákazky. 
 

 
  Na tejto záložke sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Zadávateľ Meno zadávateľa, systém doplní údaj po uložení PM-zákazky. 

Dátum zadania Dátum zadania, systém doplní systémový dátum uloženia PM-zákazky. 

Zmenil 
Poslednú zmenu vykonal, systém uvedie užívateľa, ktorý vykonal 
poslednú zmenu v PM-zákazke. 

Dátum zmeny 
Dátum zmeny kmeňového súboru zákazky, systémový dátum uloženia 
zákazky po vykonanej zmene. 
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Znak plánovania 
Znak  plánovania, identifikátor činnosti z pohľadu plánovacích proces 
údržby a opráv.  

Kalk.schéma 
Kalkulačná schéma je prednastavená pre druh zákazky,  je možný výber 

aj z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. 

Kľúč prirážky 
Kľúč prirážky, vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 

- MatchCode. 

Plán.var.kalkul. 
Variant kalkulácie pre plánované náklady je prednastavený pre druh 
zákazky. 

Variant kalkul. 
Variant kalkulácie pre skutočné náklady je prednastavený pre druh 
zákazky. 

Kľúč rozlíšenia Kľúč rozlíšenia, toto pole sa nepoužíva. 

Prírastok operácie 
Prírastok automatického číslovania operácie, hodnota je nastavené pre 
druh zákazky. Zmenou hodnoty sa prečíslujú operácie. Čísla už 
založených operácií sa nemenia.  

Schéma statusu Schéma statusu, toto pole sa nepoužíva. 

DrPriority Druh priority, pole je zobrazené, prednastavené pre druh zákazky. 

Kategória Znak kategórie zákazky na údržbu, toto pole sa nepoužíva. 

Profil PM 
Profil zákazky všeobecne, pole je len zobrazené a je prednastavené 
systémom pre druh zákazky. 

Profil externý 
Profil pre externé obstaranie, pole je len zobrazené a je prednastavené 
systémom pre daný druh zákazky. 

Profil mater. 
Profil pre externý materiál, pole je len zobrazené a je prednastavené 
systémom pre daný druh zákazky. 

Rez./POBJ 
Účinnosť rezervácie/generovanie POBJ, pole je len zobrazené a je 
prednastavené systémom pre daný druh zákazky. 

 
Po zadaní všetkých potrebných dát a povinných údajov v PM-zákazke je možné zákazku uložiť kliknutím 

na ikonu - Uloženie  (Ctrl+S). 
Systém zákazku uloží, na vstupnej obrazovke pre založenie PM-zákazky v dialógovom riadku podá 
informáciu o založení zákazky a uvedie číslo, ktoré priradil zákazke 

.  
Číslovanie PM-zákaziek je interné a sekvenčné. 

4.2 Založenie PM - zákazky k hláseniu 

V systéme sa PM-zákazka zakladá k hláseniu pomocou transakcie IW34 priamym vyvolaním v 
príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Špeciálne založenie → Zákazka k hláseniu 
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Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre založenie PM-zákazky s názvom Založenie 
Zákazky k hláseniu: Vstup. 
 

 
Na tejto obrazovke sa zadávajú vstupné údaje pre založenie PM-zákazky k hláseniu. Pre určenie druhu 
zákazky je podstatné identifikovať činnosť, ktorú budeme prostredníctvom PM-zákazky evidovať a 
číslo hlásenia, ktoré sa využije pri založení zákazky. 
 

Pole Popis 

Druh zákazky 
Druh zákazky sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 

- MatchCode. 

Priorita Priorita sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu  
Rozbaľovacieho menu. 

Hlásenie 

Číslo hlásenia sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 

- MatchCode. Vytvorenie zoznamu hodnôt je detailne uvedený v kapitole 
Oblasť vykazovania - Hlásenia. 

Plánovací závod 
Závod plánujúci údržbu, hodnota sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt 

kliknutím na ikonu - MatchCode. 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 82 z 258 

 

Pracovný úsek Pracovný úsek, toto pole sa nepoužíva 

 

 
Po vyplnení vstupných dát kliknutím na ikonu - Dáta hlavičky (Shift+F4), systém zobrazí 
obrazovku s názvom  Založenie Oprava/Údržba objektu : Hlavička centrálne 
 

 
Systém prevezme z krátkeho textu hlásenia údaje do krátkeho textu PM-zákazky.  
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Systém v dialógom riadku oznámi “ “ úpravu 
základných dátumov na základe priority prevzatej z hlásenia. 
 
Ďalej systém z hlásenia preberá dáta do záložky Hlavička centrálne.   
 

4.2.1 Záložka DátaHlav. ( hlavička centrálne ) 

Na tejto záložke sa evidujú nasledujúce dáta: 
 

Pole Popis 

Plán.skup. Plánovacia skupina, údaj sa automaticky prevezme z hlásenia. 

ZodpovPrac/Závod Zodpovedné pracovisko/Závod, údaj sa preberá z hlásenia. 

Zodpovedn... Partner (zodpovedná osoba), údaj preberá systém z hlásenia. 

Hlásenie 
Číslo hlásenia systém preberá zo vstupnej zadávacej obrazovky, pole sa 
len zobrazuje. 

Náklady Odhadované celkové náklady zákazky, toto pole sa nepoužíva. 

DrVýkÚdrž 

Druh výkonu v údržbe, údaj sa predvyplní pre určené druhy zákaziek. Inak 
sa údaj vyberie v ponúkaného zoznamu hodnôt. Je to povinné pole pre 
vyplnenie. Tento údaj bližšie špecifikuje činnosti, ktoré sa budú evidovať 
na PM-zákazke . 

Stav zariadenia Toto pole sa nepoužíva. 

Adresa Zobrazenie adries. Klikom na ikonu - Zobrazenie adries, systém doplní 
obrazovku o zobrazenie adries zákazníka a  objektu. 

ZáklZačat 
Základný termín začatia, systém prevezme plánovaný dátum začatia 
činností na PM-zákazke z hlásenia  z požadovaného začiatku. 

ZáklUkonč 

Základný termín ukončenia, uvedie sa plánovaný termín ukončenia PM-
zákazky. Tento môže systém upraviť zadaním nasledujúceho poľa Priorita. 
V prípade úpravy dátumu, systém v dialógovom riadku, oznámi zmenu 

dátumov.  

Priorita 
Priorita realizácie PM-zákazky, tento údaj preberá systém z hlásenia. 
Určuje v akých časových lehotách má byť realizácia zákazky vykonaná.  

Tech.mies. 
Technické miesto určuje technický objekt, na ktorom sa bude vykonávať 
údržbársky zásah/výkon. Údaj systém preberie z hlásenia.  

Vybavenie 
Vybavenie, ako technický objekt, je možné doplniť, zadať pre potrebu 
adresnej evidencie zásahu/výkonu. Ak je vyplnené v hlásení, systém 
preberá aj tento údaj. 

Operácia 
Krátky text operácie, systém údaj prevezme z krátkeho textu zákazky, ak 
je zadaný. Podľa potreby je možné ho zmeniť.  

Založenie textu Založenie dlhého textu, systém umožňuje kliknutím na ikonu - 
Založenie textu zadať viac ako 40 znakov pre popis operácie PM-zákazky. 

KľVýpočtu 

Kľúč pre výpočet, tento údaj sa vyberá na základe ponúkaného zoznamu. 
Určuje ako sa bude vypočítavať trvanie operácie - práca. Pre operácie je 
prednastavená hodnota. Ak je hodnota Výpočet doby, musia byť zadané 
polia ZvýšHodPrá a Počet. Ak je hodnota Výpočet práce, musia byť zadané 
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polia Počet a TrvanieOpe. Ak je hodnota Výpoč.počtu kapacít, musia byť 
zadané polia ZvýšHodPrá a TrvanieOpe. 

PracMi/Záv 
Pracovisko/Závod. Tento údaj systém preberie zo zodpovedného 
pracoviska.   

RiadKľúč 

Riadiaci kľúč operácie, systém prednastaví túto hodnotu, ak je potrebná 
zmena, vyberie sa údaj z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 

- MatchCode. Riadiaci kľúč určuje rozvrhovanie operácie, kalkuláciu 
nákladov operácie, tlač dokladov atď.  

Druh výkonu 

Tento údaj preberá systém automaticky z pracoviska operácie. Údaj sa 
vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu  

- MatchCode. 

ZvýšHodPrá 
Práca v operácii. Uvedie sa plánovaná práca. Na základe vyplneného poľa 
Kľúč výpočtu, systém vykoná výpočet súvisiaceho poľa. 

Jednotka práce 
Jednotka práce je údaj prevzatý z nastavenia systému pre operácie, je to 
časový údaj. Výber hodnoty je na základe ponúkaného zoznamu hodnôt. 

Počet 
Počet potrebných kapacít je údaj, ktorý má vplyv na trvanie operácie - 
prácu. Závislosť je daná kľúčom výpočtu. Podľa tohto kľúča sa vypočíta 
súvisiace pole. 

TrvanieOpe 

Normálne trvanie operácie je údaj, ktorý systém buď vypočíta alebo sa 
zadáva, je to dané kľúčom výpočtu. Podľa neho sa vypočíta súvisiace pole 
Počet alebo ZvýšHodPrá. Popis, ktoré pole sa vypočítavá je uvedený pri 
poli KľVýpočtu. 

 

4.2.2 Záložka Objekty 

Údaje z hlavičky zákazky (hlásenie) sa preberú aj do záložky Objekty.  
 

 
V prípade, ak na jeden technický objekt je súčasne viac vytvorených hlásení o poruche a odstránenie 
sa plánuje vykonať v rámci jednej PM-zákazky, systém umožňuje takúto situáciu evidovať práve na 
tejto jednej zákazke.  Evidovanie sa vykoná uvedením čísla hlásenia v záložke Objekty, v stĺpci Hlásenie. 
V takýchto prípadoch, ak je viac hlásení v jednej zákazke, musí byť definované jedno hlásenie na 
záložke Dáta hlavičky.   
 
Ostatné záložky týmto postupom založenia zákazky z hlásenia nie sú dotknuté. 
V zakladaní zákazky sa postupuje ako v prípade uvedenom v kapitole Založenie PM-zákazky. 
Po uložení zákazky systém v dialógovom riadku oznámi uloženie zákazky a hlásenia informáciou 

. 
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4.3 Zmena PM - zákazky 

 
V systéme sa zmena PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie IW32 priamym vyvolaním v 
príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zmena 

 

 

 

Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 

 

 

Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky. 
 

Pole Popis 
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Zákazka 

Číslo zákazky, zadá sa číslo PM-zákazky alebo sa číslo vyberá z ponúkaného 

zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. Výber pomocou 
MatchCode je detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola 
Zákazky údržby a opráv.  

 

Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej alebo klikom na ikonu - Dáta hlavičky 
(Shift+F4), systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava/Údržba objektu ...číslo zákazky... : 
Hlavička centrálne 

 

 

Podľa zvolenej ikony pod názvom obrazovky (predstavujú jednotlivé záložky zákazky), systém po 
vstupe do zákazky otvorí príslušnú záložku. 

 

 

4.3.1 Záložka DátaHlav. (hlavička centrálne) 

V zmenovom režime PM-zákazky systém umožňuje aktualizovať dáta na záložke štandardným 
spôsobom.  
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Na tejto záložke systém umožňuje aktualizovať pripojené hlásenie k PM - zákazke 

. Klikom na ikonu - Zmena, systém zobrazí príslušné hlásenie, v  

zmenovom režime. Po aktualizácii hlásenia, návrat do PM-zákazky je klikom na ikonu - Späť  (F3). 
Zmeny v hlásení sa uložia následne spolu s uložením zmien v PM-zákazke. 
 

 
Zrušenie spojenia hlásenia s hlavičkou zákazky je možné klikom na ikonu - Zrušenie spojenia. Po 

tomto úkone, systém odpojí hlásenie a v dialógovom riadku oznámi , 
že hlásenie bolo odpojené od hlavičky zákazky.  
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Na záložke Hlavička centrálne potom systém ponúka založenie nového hlásenia. Ak k danému 
technickému objektu už existuje ďalšie hlásenie, pripojenie hlásenia k PM-zákazke sa realizuje na 
záložke Objekty.  
 

4.3.2 Záložka Operácie 

 
Na tejto záložke sa v režime zmeny aktualizujú údaje o operáciách, pridávajú sa nové operácie.  
Detailnejšie možnosti aktualizácie operácií je v kapitole Spracovanie internej operácie PM-zákazky a  
Spracovanie externej operácie PM-zákazky. 
 

4.3.3 Záložka Komponenty 

 
N tejto záložke sa v režime zmeny aktualizujú údaje o materiálových komponentoch potrebných pri 
realizácii operácií. Komponenty sa musia vždy priradiť k hlavnej operácii. Detailnejšie možnosti 
aktualizácie komponentov sú v kapitole Priradenie materiálu k operácií PM-zákazky. 
 

4.3.4 Záložka Náklady 

 
Aktualizáciou údajov, pridávaním činností v operáciách, doplnením potrebných materiálov pri 
realizácií zákazky sa menia nákladové položky na PM-zákazke. Náklady na tejto zákazke je možné 

prekalkulovať ešte pred uložením zákazky a to kliknutím na ikonu pod názvom obrazovky - 
Stanovenie nákladov (Ctrl+F5). Po výpočte nových nákladov systém v dialógovom riadku oznámi  

ukončenie výpočtu nových nákladov formou  . 
V prípade systémového hlásenia/informácie, odkazujúceho sa na protokol je možné detailnejšie overiť 
dôvod vzniku týchto systémových hlásení.  
 

 
 

Klikom na ikonu v okne - Ďalej  (Enter), pokračujeme v identifikácii systémového hlásenia. Klikom 
vo vodorovnom menu  Prejsť  na → Protokoly → Stanovenie nákladov. 
 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 89 z 258 

 

 
Po tomto kroku systém zobrazí  obrazovku s Zmena Oprava / Údržba objektu ...číslo PM-zákazky:  XYZ. 
Podľa toho, z ktorej záložky vstupuje systém do protokolov, aj názov XYZ je názov záložky.  
 

 

Z tejto obrazovky návrat na príslušnú záložku je klikom na ikonu   - Späť  (F3). 
Náklady na PM-zákazke sa aktualizujú pri každom uložení zákazky. Informáciu o výpočte nákladov 
systém zobrazí v dialógovom riadku pri ukladaní PM-zákazky.  

4.3.5 Záložka Partner 

 
V tejto záložke je možné aktualizovať partnerské role, priradenie jednotlivých  partnerov. 
Zvolenému partnerovi umožňuje systém zaslať krátku správu. 
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Tlačidlom, vedľa roly, označíme záznam partnera, ktorému má byť adresovaná krátka správa. V dolnej 

časti obrazovky klikom na ikonu  -  Krátka správa, systém zobrazí  nové okno s názvom  Komunikácia 

pre technika. Po uvedení krátkej správy sa pokračuje klikom na ikonu vpravo dole v okne - Ďalej  

(Enter).  Systém zobrazí informáciu o zaslaní správy v dialógovom riadku . 
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4.3.6 Záložka Objekty 

Na tejto záložke systém umožňuje pridávať  objekty k PM-zákazke. Pridanie ďalšieho hlásenia k zákazke 
sa vykoná nasledovne. 
 

 
V stĺpci s názvom Hlásenie uvedieme číslo hlásenia, ktoré je potrebné pripojiť k PM-zákazke. V prípade, 

že číslo hlásenia nie je známe, vyhľadanie je klikom v stĺpci Hlásenie. Týmto krokom systém ponúka 
- MatchCode. Klikom na túto ikonu, systém zobrazí výberovú obrazovku s názvom Zobrazenie hlásení: 
Výber hlásení. 
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Detailný popis spracovanie zobrazenie hlásení je v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola Hlásenia. 
 

 
Po spracovaní zoznamu hlásení a identifikácii hlásenia, označíme záznam tlačidlom vľavo. Číslo 

hlásenia prevezme systém klikom na ikonu - Výber (Ctrl+Shift+F11). 
 

 
Klikom, na ikonu - Ďalej, alebo stlačením klávesy ENTER, systém prevezme dáta z hlásenia a uvedie 
ich v záložke. 
 

 
Ak je potrebné takto novo priradené hlásenie priradiť k hlavičke zákazky, vykoná sa nasledujúcimi 
krokmi.  



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 93 z 258 

 

 

 
Klikom na tlačidlo vľavo vedľa záznamu daného hlásenia, označíme záznam, ktorý je potrebné pripojiť 

k hlavičke zákazky. Následne klikom na ikonu, v dolnej časti obrazovky, - Defin.hlásenia hlav.  
systém priradí  nové hlásenia k hlavičke zákazky. O zmene priradenia hlásenia systém podá informáciu 

v dialógovom riadku  .  
 

 
Zmena priradenia hlásenia k hlavičke zákazky je vykonaná.  
Úpravy, aktualizácie hlásení priradených k PM-zákazke je možné vykonať v záložke Objekty, prípadne 

hlásenia na hlavičke zákazky priamo zo záložky DátaHlav. Klikom na ikonu - Zmena hlásenia. 
Založenie hlásenia z PM-zákazky je možné aj priamo zo záložky Objekty. V dolnej časti záložky sú ikony 

na prácu s objektami  . Klikom na ikonu  
- Založ.hlásenia, systém zobrazí okno s názvom Druh hlásenia.  
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Výberom druhu hlásenia a klikom na ikonu - Pokračovať (Enter), systém zobrazí obrazovku s 
názvom Založenie hlásenia údržby: Požiadavka na údržbu. 
 

 
Pri zadávaní údajov je postup bližšie opísaný v kapitole Založenie hlásenia. 
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Návrat do PM-zákazky je klikom na ikonu - Späť  (F3). 
 

 
Nové číslo hlásenia systém priradí až po uložení PM-zákazky. Uloženie sa vykoná klikom na ikonu - 
Uloženie  (Ctrl+S). 
 Po uložení systém v dialógovom riadku oznámi uloženie zákazky a hlásenia  

. 
 

4.3.7 Záložka Doplňujúce dáta 

 
Na tejto záložke je možná aktualizácia sprístupnených polí systémom.  Táto aktualizácia sa týka hlavne 
poľa Ziskové stredisko, ktoré určuje charakter činnosti. Iné ziskové stredisko je nutné uviesť pre 
renováciu náhradných dielov, iné pre modernizáciu. 
 

4.3.8 Záložka Stanovište 

 
Záložka Stanovište je bez zmeny. Pri založení PM-zákazky systém doplní informácie do príslušných polí. 
 

4.3.9 Záložka Plánovanie 

 
V tejto záložke sa zmena nevykonáva. 
 

4.3.10 Záložka Riadenie 

 
V tejto záložke je možné aktualizovať sprístupnené polia. V časti obrazovky Administratívne dáta 
systém doplnil údaje zadávania a zmeny kmeňového súboru zákazky. 
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4.4 Spracovanie internej operácie PM - zákazky 

 
V systéme sa spracovanie internej operácie PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie IW32 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zmena 
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Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 

 

 

Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Číslo zákazky, zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného 

zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. Výber pomocou 
MatchCode je detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola 
Zákazky údržby a opráv.  

 

 

 

Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej systém PM-zákazku so záložkou  DátaHlav. (hlavička 
centrálne). Klikom na záložku Operácie systém zobrazí operácie v PM-zákazke. K záložke Operácie 

systém umožňuje prístup priamo zo zadávacej obrazovky klikom na ikonu - Operácie 
(Shift+F5). Následne systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava/Údržba objektu ...číslo 
zákazky... : Prehľad operácií. 
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4.4.1 Záložka DátaHlav. (hlavička centrálne) 

 
Na tejto záložke sú možné aktualizácie dát podľa potreby. 
 

4.4.2 Záložka Operácie 

 
Na tejto záložke v zmenovom režime PM-zákazky systém umožňuje aktualizovať dáta operácií 
štandardným spôsobom. 
 

 
Podľa potreby sa aktualizujú krátke texty operácii, prípadne sa doplnia ďalšie činnosti, ktoré budú 
vykonávané v rámci tejto PM-zákazky na danom technickom mieste. 
V rámci tejto záložky systém ponúka detailnejšie uviesť plánované činnosti prostredníctvom dlhého 

textu. Klikom na ikonu - Založenie textu, systém zobrazí okno s názvom Zmena Text operácie: 
Operácia....číslo operácie.... Jazyk SK. 
 

 

Po doplnení textu, návrat na záložku Operácie je klikom na ikonu  -Späť  (F3). Po tomto kroku systém 

vpravo pri krátkom texte operácie  na záložke Operácie, zmení ikonu na - Text. 
Pre potreby termínovania jednotlivých operácií systém ponúka termínové vymedzenie začatia 
operácie a jej ukončenie. Zmena termínov začatia, ukončenia operácie sa vykoná klikom na tlačidlo 
vľavo vedľa čísla operácie. Systém označí riadok operácie. Nad hlavičkou operácií klikom na ikonu 

- Termíny oper., systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava /Údržba objektu....číslo 
PM-zákazky....:Termíny operácie. 
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4.4.2.1 Záložka Termíny 

Táto záložka v rámci operácií umožňuje  pevne stanoviť  termínové obmedzenia začiatku a ukončenia 
operácie . 
 

 
Termínové obmedzenie sa vykoná v časti obrazovky Obmedzenie.  
 

Pole Popis 

 Začiatok 
Termínové obmedzenie pre začiatok operácie, v tomto poli cez 
rozbaľovacie menu sa vymedzí začiatok. Možnosti sú Musí začať dňa,  
Nesmie začať skôr, Nesmie začať neskôr,  Začiat. Z plánovania použití. 

Dátum Obmedzenie začiatku (hranič.) pre operáciu. 

 Čas Obmedzenie času začatia (zákl.) pre operáciu. 

Koniec 

Termínové obmedzenie pre koniec operácie, v tomto poli sa obmedzí  
koniec operácie. Obmedzenie sa vykoná z rozbaľovacieho menu, ktoré má 
možnosti Musí končiť dňa, Nesmie končiť skôr, Nesmie končiť neskôr,  
koniec zo spät.hlásenia. 
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Dátum Obmedzenie ukončenia (hranič.)pre operáciu. 

Čas Zákl. čas ukončenia operácie. 

 
 

 
Týmto obmedzením začiatku a konca operácie systém pri rozvrhovaní PM-zákazky upraví dátumy a 
časy operácie a operácií nasledujúcich za touto operáciou. 
 

4.4.2.2 Záložka Všeobecne  

Klikom na záložku Všeobecne, systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava/Údržba 
objektu....číslo PM-zákazky....: Všeob.dáta operácie 
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Na tejto záložke sa nevykonávajú zmeny. 
 

4.4.2.3 Záložka Interné 

Klikom na záložku Interné, systém zobrazí  obrazovku s názvom Zmena Oprava /Údržba objektu....číslo 
PM-zákazky....: Operácia - interné spracova. 
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Na tejto záložke systém okrem údajov uvedených na záložke Operácie, umožňuje priradiť  aj osobné 
číslo zamestnanca zodpovedného za danú operáciu. 
 

4.4.2.4 Záložka Externé 

 
V tejto záložke sa nezadávajú dáta. 
 

4.4.2.5 Záložka Skut.dáta 

Klikom na záložku Skut.dáta, systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava /Údržba 
objektu....číslo PM-zákazky....: Všeob.dáta operácie. 
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Údaje na tejto záložke systém aktualizuje po zadaní spätných hlásení k danej operácií. Pri uložení PM-
zákazky, systém priradí číslo spätného hlásenia k novozadanej operácii. 
 

4.4.2.6 Záložka Rozšír. 

Táto záložka sa nevyužíva pre zadávanie údajov. 
 

4.4.2.7 Záložka Komponenty 

V rámci označenej operácie je možné v záložke Komponenty priradiť materiál priamo k danej operácii.  
Systémovou podmienkou je priradenie materiálu k hlavnej operácií. K podoperácií nie je možné 
priradzovanie materiálu. 
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Na tejto záložke sa zadajú tieto údaje: 
 

Pole Popis 

Komponent 

Číslo materiálu, zadá sa číslo materiálu potrebný pre danú operáciu.  V 
prípade , že nie je k dispozícii číslo materiálu systém umožňuje klikom na 

ikonu - Obmedzenie hodnôt výberu  identifikovať číslo materiálu. 
Identifikácia je štandardnými postupmi ako pri match kóde.   

Popis 
Krátky text materiálu, tento údaj doplní systém po vyplnení ostatných dát 
a následným klikom na klávesu ENTER. 

Potreb.množ. Potrebné množstvo komponentu. 

MJ 
Základná merná jednotka, tento údaj doplní systém z kmeňového záznamu 
materiálu 

TP 
Typ položky (kusovník), uvedie sa skladová položka “L”. Pre službu je typ 
položky “N” - Neskladová položka. 

Zvláštna zásoba Znak zvláštnej zásoby pre zobrazenie dialógu, pole sa nepoužíva. 

Skl. Sklad, uvádza sa identifikátor skladu priradený k závodu. 

Záv. Závod, uvedie sa identifikátor závodu. 

Šarža 
Číslo šarže, ak materiál je evidovaný oddeleným druhom ocenenia, pole je 

povinné na vyplnenie prostredníctvom  ikony - Match Code. 

Príjemca Príjemca materiálu, pole sa nepoužíva. 

Miesto vykládky Miesto vykládky, pole sa nepoužíva. 

Miesto príjemcu Kód miesta príjemcu, pole sa nepoužíva. 

Rez./POBJ Účinnosť rezervácie/generovanie POBJ, pole  je prednastavené, nemení sa. 

 
Po zadaní údajov stlačením klávesy ENTER, systém doplní údaje pre materiálový komponent.  
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Týmto úkonom systém priradí komponent k príslušnej operácii PM-zákazky. 
Výdaj materiálu na PM-zákazku sa zabezpečuje procesmi v module MM. 
 

4.4.2.8 Záložka Nadväznosti operácií 

 
Nadväznosť operácie určuje časovú závislosť medzi dvomi operáciami. Stanovuje napríklad, že 
operácia sa začína vtedy keď druhá operácia sa ukončí, alebo že operácia  môže byť ukončená najskôr 
po ukončení inej. Pri určovaní nadväznosti operácií sa používa druh nadväznosti - sekvencie. Druhy 
nadväznosti operácií: 
Normálna sekvencia - ukončenie jednej operácie je prepojené so začiatkom nasledujúcej operácie. 
Počiatočná sekvencie - zahájenie jednej operácie je prepojené so začiatkom nasledujúcej operácie. 
Koncová sekvencia - ukončenie jednej operácie je prepojené s ukončením nasledujúcej operácie. 
Skoková sekvencia - začiatok jednej operácie je prepojený s ukončením nasledujúcej operácie. 
 

 
Na tejto záložke sa môžu zadať tieto údaje: 
 

Pole Popis 

 Oper Číslo operácie, uvádza sa operácia, na ktorú je vytváraná väzba. 
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Časový interval NaO Časový interval nadväznosti operácií, časová jednotka odsunutia operácie 

Jed Jednotka časového odstupu nadväznosti operácií. 

Dr. 

Druh nadväznosti operácií, pole je povinné na vyplnenie prostredníctvom  

ikony - Match Code. 

Normálna sekvencia - ukončenie jednej operácie je prepojené so 
začiatkom nasledujúcej operácie. 

Počiatočná sekvencie - zahájenie jednej operácie je prepojené so 
začiatkom nasledujúcej operácie. 

Koncová sekvencia - ukončenie jednej operácie je prepojené s 
ukončením nasledujúcej operácie. 

Skoková sekvencia - začiatok jednej operácie je prepojený s ukončením 
nasledujúcej operácie. 

Zn.nasl.oper. Znak: Operácia je nasl. Operáciou. 

Zákazka Číslo sieťového diagramu, je číslo PM-zákazky. 

 
Po zadaní údajov stlačením klávesy ENTER, systém informuje o zmene rozvrhovania, klikom na ikonu 

 Ďalej, doplní údaje. 
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Týmto spôsobom je možné vytvoriť v PM-zákazke nadväzujúce operácie. Termíny systém rozvrhne po 
uložení zákazky. Ak je pre prácu potrebné rozvrhnúť takto navrhnuté väzby ešte pred uložením 
zákazky, je to možné klikom  v MENU → Zákazka → Funkcie → Termíny → Rozvrhovanie. Systém v 

dialógovom riadku informuje o rozvrhnutí. 

Protokol je možné zobraziť návratom na záložku Dáta hlavičky, klikom v MENU → Prejsť na → 
Protokoly → Rozvrhovanie. Systém zobrazí obrazovku Zmena Oprava/Údržba objektu....číslo PM-
zákazky... : Hlavička centrálne. 
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Klikom na ikonu História vľavo vedľa poľa Varovné hlásenie, systém zobrazí detail protokolu. 

 

 
 
V texte hlásenia systém zobrazí varovnú informáciu. Podľa nej je možné upraviť údaje pre rozvrhovanie 

operácií PM-zákazky. Návrat je pomocou kliku na ikonu  Späť.  

Uloženie zmien v PM-zákazke sa vykoná klikom na ikonu - Uloženie  (Ctrl+S). 
 Po uložení systém v dialógovom riadku oznámi uloženie zákazky a hlásenia  

. 
 

4.5 Spracovanie externej operácie PM - zákazky  

V systéme sa spracovanie externej operácie PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie IW32 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zmena 
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Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 

 

 

Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. Výber pomocou MatchCode je 
detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola Zákazky 
údržby a opráv.  
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Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej, systém zobrazí v zmenovom režime PM-zákazku 
so záložkou DátaHlav. (hlavička centrálne). Následne klikom na záložku Operácie, systém zobrazí 
operácie v PM-zákazke.  
K záložke Operácie, systém umožňuje prístup priamo zo zadávacej obrazovky klikom na ikonu 

- Operácie (Shift+F5). Následne systém zobrazí  obrazovku s názvom  Zmena Oprava/Údržba 
objektu ...číslo zákazky... : Prehľad operácií. 

 

4.5.1 Záložka DátaHlav. (hlavička centrálne) 

 
Na tejto záložke sú možné aktualizácie dát podľa potreby. 
 

4.5.2 Záložka Operácie 

 
Na tejto záložke v zmenovom režime PM-zákazky, systém umožňuje aktualizovať dáta operácií 
štandardným spôsobom. Pre nákup externej služby sa v systéme používa materiálový komponent ako 
neskladová položka. Ako riadiaci kľúč operácie sa používa PM01 Údržba a opravy - interné.  
 

 
Po vyplnení dát pre novú operáciu nákup služby a jej označením vľavo vedľa poľa Oper, klikom na 

ikonu   Oper.:Exter.spracovanie, v hornej časti záložky Operácie, systém zobrazí obrazovku 
s názvom Zmena/Oprava a údržba objektu ...číslo PM-zákazky... :Operácia - externé spracovanie.  
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Na tejto obrazovke vyplníme údaje:  
 

Pole Popis 

Komponent 

Zadá sa číslo materiálu ako služba.  V prípade , že nie je k dispozícii číslo 

materiálu ako služba systém umožňuje klikom na ikonu - Obmedzenie 
hodnôt výberu identifikovať číslo materiálu ako službu. Identifikácia je 
štandardnými postupmi.   

Popis 
Krátky text materiálu, tento údaj doplní systém po vyplnení ostatných dát 
a následným klikom na klávesu ENTER. 

Potreb.množ. Potrebné množstvo komponentu, pre službu sa používa vždy jednotka “1”. 

MJ 
Základná merná jednotka, tento údaj pre nákup služby je “JV” - Jednotka 
výkonu. 

TP Typ položky (kusovník), uvedie sa neskladová položka “N”. 

Zvláštna zásoba Znak zvláštnej zásoby, pole sa nevypĺňa. 

Skl. Sklad, pole sa nevypĺňa. 

Záv. Závod, pole sa nevypĺňa. Doplní systém po aktualizácii záznamu. 

Šarža Číslo šarže, pole sa nevypĺňa. 

Príjemca Príjemca mater., pole sa nepoužíva. 

Miesto vykládky Miesto vykládky, pole sa nepoužíva. 

Miesto príjemcu Kód miesta príjemcu, pole sa nepoužíva. 

Rez./POBJ Účinnosť rezervácie/generovanie POBJ, pole  je prednastavené, nemení sa. 

 
Po zadaní údajov, klikom na klávesu ENTER, systém zobrazí informačné okno s názvom Informácia.  
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Klikom na ikonu v okne - Ďalej, systém kontroluje prednastavené údaje pre určené polia. 
 

 
 

Klikom na ikonu v okne - Ďalej systém zobrazí okno s názvom Zmena Oprava/Údržba objektu ...číslo 
PM-zákazky...: Detail komponentu - dáta ná. 
 

 
 
Na tejto obrazovke sa zadávajú údaje: 
 

Pole Popis 

Potreb.množstvo 
Potrebné množstvo komponentu, pre nákup služby sa používa potrebné 
množstvo “1”.   

MJ Základná merná jednotka pre nákup služby je “JV”. 

Cena Cena v mene komponentu, pole sa nevypĺňa. 

Mena Kľúč meny, prednastavená mena je EUR 
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Skup.mater. Skupina materiálu, systém doplní údaj z kmeňového záznamu služby. 

Skupina nákupu 
Skupina nákupu/Nákupná organizácia, na vyplnenie polí sa použije ikona 
- Match Code. 

Zmluva Číslo nadradenej zmluvy, pole sa nevypĺňa. 

Príjemca mater. Príjemca materiálu, pole sa nevypĺňa. 

Žiadateľ Meno žiadateľa, je možné zadať meno žiadateľa, pre identifikáciu. 

Plán.dod.lehota Dodacia lehota v dňoch, pole sa nevypĺňa. 

Č.mat.dodávat. Číslo materiálu používané dodávateľom, pole sa nevypĺňa. 

Triediaci pojem Triediaci pojem, pole sa nevypĺňa. 

na Cenová jednotka 

Účet hl.knihy Číslo účtu hlavnej knihy, systém doplní údaj z kmeňového záznamu služby 

Dodávateľ Číslo účtu dodávateľa, pole sa nevypĺňa. 

Infozáznam  Číslo nákupného informačného záznamu, pole sa nevypĺňa. 

Miesto vykládky Miesto vykládky, pole sa nevypĺňa. 

Miesto príjemcu Kód miesta príjemcu, pole sa nepoužíva 

Doba sprac.PM Doba spracovania pre príjem materiálu v dňoch, pole sa nevypĺňa. 

Číslo potreby Číslo potreby, pole sa nevypĺňa. 

 
Po zadaní údajov, klikom na klávesu ENTER, systém doplní dáta z kmeňového záznamu služby.  
 

 

Označením záznamu a klikom na ikonu Dáta nákupu, systém zobrazí detail dát nákupu. 
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Klikom na ikonu Späť (F3), a klikom na ikonu Komponenty (F8) umiestnenú pod 
názvom obrazovky, systém zobrazí záložku Komponenty s doplnenou službou. 
 

 
O priradení externej služby ako materiálového komponentu, systém v záložke ponúka vizuálnu 
kontrolu v poli Komponenty zaškrtnutým políčkom  Znak: Komponenty priradené. 
 

 
Uloženie zmien v PM-zákazke sa vykoná klikom na ikonu - Uloženie  (Ctrl+S).  
 Po uložení systém v dialógovom riadku oznámi uloženie zákazky a hlásenia  

. 
 

4.6 Priradenie materiálu k operácii PM - zákazky 
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V systéme sa priradenie materiálu k operácií PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie IW32 
priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: Údržba a opravy → Realizácia 
údržby → Zákazka → Zmena. 
 

 
 
Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 
 

 
Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. Výber pomocou MatchCode je 
detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola Zákazky 
údržby a opráv. 

 
 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 116 z 258 

 

 
Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej, systém zobrazí v zmenovom režime PM-zákazku so 
záložkou  DátaHlav.(hlavička centrálne). Následne klikom na záložku Komponenty, systém zobrazí 
komponenty v PM-zákazke.  
K záložke Komponenty, systém umožňuje prístup priamo zo zadávacej obrazovky klikom na ikonu 

- Komponenty (Shift+F6). Následne systém zobrazí  obrazovku s názvom  Zmena 
Oprava/Údržba objektu ...číslo zákazky... : Prehľad komponentov. 
 

4.6.1 Záložka Komponenty 

 
Určujúcou systémovou zásadou pri priradzovaní komponentu v PM-zákazke je jeho priradenie k 
hlavnej operácií. K podoperáciám systém neumožňuje priradzovanie materiálu. 
 

 
Na tejto záložke sa postupne vyplnia údaje: 
 

Pole Popis 

Komponent 

Číslo materiálu, zadá sa číslo materiálu potrebný pre danú operáciu. V 
prípade, že nie je k dispozícii číslo materiálu systém umožňuje klikom na 

ikonu - Obmedzenie hodnôt výberu identifikovať číslo materiálu. 
Identifikácia je štandardnými postupmi ako pri matchkóde.   

Popis 
Krátky text materiálu, tento údaj doplní systém po vyplnení ostatných dát 
a následným klikom na klávesu ENTER. 

Potreb.množ. Potrebné množstvo komponentu, zadá sa množstvo daného materiálu. 

MJ 
Základná merná jednotka, tento údaj doplní systém z kmeňového záznamu 
materiálu. 
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TP 
Typ položky (kusovník), uvedie sa skladová položka “L”. Pre službu je typ 
položky “N” - Neskladová položka. 

Zvláštna zásoba Znak zvláštnej zásoby pre zobrazenie dialógu, pole sa nepoužíva. 

Skl. Sklad, uvádza sa identifikátor skladu priradený k príslušnému závodu. 

Záv. Závod, uvedie sa identifikátor závodu. 

Oper Číslo operácie, zadá sa číslo operácie, ku ktorej je potrebný materiál. 

Šarža 
Číslo šarže, ak materiál je evidovaný oddeleným druhom ocenenia, pole je 

povinné na vyplnenie prostredníctvom  ikony - MatchCode. 

Rez./POBJ Účinnosť rezervácie/generovanie POBJ, pole je prednastavené, nemení sa. 

Príjemca Príjemca mater., pole sa nepoužíva. 

Miesto vykládky Miesto vykládky, pole sa nepoužíva. 

Miesto príjemcu Kód miesta príjemcu, pole sa nepoužíva. 

 
Pri obmedzení výberu hodnôt pre pole Komponent  je vhodné zvoliť nápoveď Materiál závodu podľa 
popisu.   
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Pri zadávaní komponentu je možné postupovať aj spôsobom, že po zadaní čísla materiálu a klikom na 
klávesu ENTER, sa zadávajú postupne údaje, ktoré si vyžaduje systém uvedením v dialógovom riadku 

napríklad: . 
 

 
Detaily komponentu je možné si zobraziť označením položky v záložke Komponenty klikom na tlačidlo 

Všeobecné dáta. Po tomto kroku systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava / 
Údržba objektu ....číslo zákazky...: Detail komponentu - všeob.dáta.  
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Na tejto obrazovke je možné upraviť Termín potreby, ktorý systém určil na základe termínových dát 
operácie, ku ktorej je komponent priradený.  
 

Pole Popis 

Termín potreby 
Termín potreby komponentu, určuje systém na základe rozvrhovania 
termínov v operáciách a ich nadväzností vychádzajúc pritom zo základných 
termínov určených na hlavičke zákazky. 

Časový interval 
Doba dobehu pre operáciu/ Jednotka pre dobu dobehu v závislosti na 
operácii, uvedením počtu a jednotky dobehu, je možné posunúť termín 
potreby komponentu pre danú operáciu.  
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Uloženie zmien v PM-zákazke sa vykoná klikom na ikonu - Uloženie  (Ctrl + S).  Po uložení systém v 
dialógovom riadku oznámi uloženie zákazky a priradeného hlásenia  

. 

4.7 Nastavenie statusu PM - zákazky  

 
Jednotlivé stavy PM-zákazky od založenia, cez spracovanie až po jej ukončenie, sú určované 
systémovými a užívateľskými statusmi. Priradzovanie jednotlivých statusov je buď automatizovane 
podmienené určitými procesmi v PM-zákazke alebo manuálnym priradením. Medzi významné 
systémové statusy patria nasledujúce: 
OTVO - zákazka je otvorená (v štádiu prípravy na realizáciu), 
UVOĽ - zákazka je uvoľnená (zákazka sa realizuje), 
TEUZ - zákazka je technicky uzavretá (zákazka je ukončená z pohľadu technickej realizácie) 
UZAV - zákazka je obchodne uzavretá (všetky práce na zákazke sú vykonané vecne aj finančne). 
 
Zmenu systémového statusu z OTVO na UVOĽ je možné vykonať v režime založenia zákazky aj v režime 
zmeny zákazky.  
Zmena systémového statusu UVOĽ na TEUZ, UZAV je možné v režime zmeny zákazky. 
 
Pri založení PM-zákazky  postup opísaný v kapitole Založenie PM-zákazky) je možné pred uložením 
zákazky vykonať zmenu systémového statusu OTVO na UVOĽ. Táto zmena statusu umožňuje 
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vykonávať určité prevádzkovo-ekonomické operácie so zákazkou. Túto zmenu je nutné vykonať 
manuálne.  
 

 

Klikom na ikonu  Uvoľnenie  (Ctrl+F1), systém zmení priradený status OTVO na UVOĽ.  
 

 

Systém v dialógovom riadku oznámi . Po uložení PM-
zákazky systém zmení a uloží systémový status UVOĽ. 

Obdobný proces s uvoľnením zákazky je možné aj klikom na ikonu Odovz.na sprac.....(Ctrl+F2). 
 

 

V okne s názvom Odovzdanie Zákazka na spracovanie, označením voľby Bez tlače a klikom na ikonu 
Ďalej (Enter), systém uloží PM-zákazku a v dialógovom riadku zobrazí správu 

. 
 
Pri zmene PM-zákazky ( postup opísaný v kapitole Zmena PM-zákazky) je možné v procese spracovania 

zákazky vykonať zmenu systémového statusu OTVO na UVOĽ. Postup uvoľnenia, odovzdania na 

spracovanie je ten istý ako je uvedený v prechádzajúcej stati. 

 

 
Zmena systémového statusu sa vykoná po uložení zákazky. 
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V režime zmeny zákazky, po ukončení realizácie prác uvedených v PM-zákazke, zmena systémového 

statusu UVOĽ na TEUZ sa vykoná manuálne klikom na ikonu Technické uzavretie (Ctrl+F12). 

Systémovou podmienkou pred zmenou systémového statusu UVOĽ na TEUZ je vytvorený zúčtovací 

predpis. Po vytvorení zúčtovacieho predpisu systém doplní statusy PM-zákazky o status ZÚPV    

(Zúčtovací predpis vytvorený). 

 

 

Klikom na ikonu Technické uzavretie (Ctrl+F12), systém zobrazí okno s názvom Uzavretie. V tomto 
okne systém zobrazuje referenčný dátum uzavretia PM-zákazky. Podľa potreby sa aktualizuje. Zároveň 
je možné spolu s uzavretím zákazky uzatvoriť aj pripojené hlásenie (hlásenia).  
 

 

Klikom na ikonu v okne Ďalej  (Enter), systém uloží zmenu systémového statusu PM-zákazky.  Na  
vstupnej obrazovke zmeny zákazky, systém zobrazí v dialógovom riadku      

. 
 
Pre zmenu systémového statusu TEUZ na UZAV, systémovou podmienkou je, že všetky náklady na PM-
zákazke, musia byť zúčtované na príjemcu nákladov uvedeného v zúčtovacom predpise  
(zostatok nákladov na zákazke musí byť nulový). 
 

 
Klikom na ikonu  Obchodné uzavretie  Ctrl+Shift+F12), systém obchodne uzavrie 
PM-zákazku. Tento status blokuje všetky prevádzkové a obchodné operácie so zákazkou. 
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Pre zobrazenie významu jednotlivých systémových statusov na hlavičke zákazky je k dispozícií ikona 

Status. Kliknutím na túto ikonu, systém zobrazí  obrazovku s názvom Zmena statusu s aktívnou 
záložkou Status. 

4.7.1 Záložka Status 

V tejto záložke systém uvádza všetky aktívne statusy PM-zákazky v časti záložky Status syst. (status 
systému). 
 

 
 

4.7.2 Záložka Prev.- ekon.operácie 

Záložka prevádzkovo-ekonomické operácie obsahuje zoznam činností, ktoré je možné vykonať s PM-
zákazkou.  
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Návrat z tejto obrazovky je klikom na ikonu Späť (F3), ak boli vykonané zmeny v zákazke, tak 

uloženie sa vykoná už známym spôsobom alebo sa použije ikona Späť (F3). Po kliknutí, systém 
zobrazí opytovacie okno. 
 

 
 

Klikom na ikonu Áno, systém uloží zmeny v zákazke a na vstupnej obrazovke pre zmenu 

zákazky v dialógovom riadku zobrazí správu . 
 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 126 z 258 

 

5 Evidencia skutočných termínov 

 
Realizáciou procesu evidencie skutočných termínov sa v systéme zabezpečujú časové závislosti za 

interne realizované výkony vlastných zamestnancov. Tieto výkony je možné evidovať na konkrétneho 
zamestnanca pomocou osobného čísla, na skupinu zamestnancov prípadne len konkrétne pracovisko 
vykonávajúce danú činnosť. Skutočnosť realizovaných výkonov, skutočný začiatok a skutočné 
ukončenie, je následne zohľadnená pri rozvrhovaní termínov PM-zákazky pre ďalšie činnosti, operácie 
v zákazke. V prípade chybne zadaných údajov do spätného hlásenia a následne jeho uložením, nie je 
možná oprava v režime zmeny spätného hlásenia. Vykonanie opravy sa vykoná stornovaním 
pôvodného spätného hlásenia a následne zadaním nového so správnymi údajmi. 

5.1 Spätné hlásenia 

 
Skutočné termíny sú evidované v PM-zákazke pre jednotlivé operácie prostredníctvom spätného 

hlásenia.  
 
Spätné hlásenie sa zakladá štandardným spôsobom transakciou IW41 priamym vyvolaním v 

príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Spätné hlásenie → Zadávanie → Jednotlivé spätné hlásenie 
času 
 

 
 
Na vstupnej obrazovke stačí vyplniť číslo zákazky a pokračovať stlačením klávesy ENTER. 
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Zobrazí sa zoznam operácií pre vybranú zákazku. 

 
 
Označením operácií (kliknutím myši na začiatok vybraného riadku), pre ktoré sa spätné hlásenia budú 

zadávať a následným  kliknutím na ikonu - Skutočné dáta, sa otvorí obrazovka založenia spätného 
hlásenia. 
 
 

 
 
V okne sa evidujú dáta: 

Pole Popis 

Osobné číslo Číslo zamestnanca, ktorý vykonával činnosť, nepovinný údaj. 
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Skutočná práca 
Čas odpracovaný na danej činnosti (primárne v merných jednotkách HOD, 

je možné meniť), povinné pole. 

Druh výkonu Dotiahne sa z operácie zákazky. 

Dátum účtovania  
Dátum účtovania spätného hlásenia, povinné pole, dotiahne sa aktuálny 

dátum, je možné ho meniť na skorší (skutočný) dátum. 

Začiatok práce Dátum začiatku činnosti je povinné pole. 

Koniec práce Dátum ukončenia činnosti je povinné pole. 

Text spätného 

hlásenia 
Poznámka k vykonaniu operácie. 

 
 
 
V prípade, že sme si na začiatku označili viac ako jednu operáciu na založenie spätných hlásení, na 

ďalšiu operáciu sa posunieme kliknutím na ikonu - Nasledujúca operácia (Shift+F11), pod názvom 

obrazovky. Ikona - Predchádzajúca operácia (Ctrl-Shift-0) slúži na návrat na predchádzajúcu 

operáciu, ikona - Posledná operácia (Shift+F12) slúži na presun na poslednú operáciu, ikona - 
Prvá operácia (Shift+F9) na presun na prvú operáciu. Medzi jednotlivými operáciami je možné sa 
presúvať iba v prípade, že na jednotlivých obrazovkách sú vyplnené všetky povinné polia. 
 

 
 

Na záver sa spätné hlásenia uložia kliknutím na ikonu  - Uložiť (Ctrl+S), ktorá sa nachádza nad 
názvom obrazovky. 
 
V prípade, že užívateľ nechce spätné hlásenia uložiť a chce transakciu ukončiť, je možné to urobiť 

kliknutím na ikonu -Ukončiť (Shift+F3) alebo ikonu -Stornovať (F12). Tieto sa nachádzajú nad 
názvom obrazovky. 
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Po uložení sa v systémovom riadku objaví informácia o počte uložených spätných hlásení pre uvedenú 
zákazku. 
 

 
 
 

Stornovanie spätného hlásenia 
 

V prípade chybne zadaných údajov do spätného hlásenia nie je možná oprava v režime zmeny 
spätného hlásenia. Vykonanie opravy sa vykoná stornovaním pôvodného spätného hlásenia a 
následne zadaním nového spätného hlásenia so správnymi údajmi. 
 

Stornovanie spätného hlásenia sa zakladá štandardným spôsobom transakciou IW45 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby →Spätné hlásenie → Stornovanie 
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Na vstupnej obrazovke stačí opäť vyplniť iba číslo zákazky a pokračovať stlačením klávesy ENTER. 
 

 
 
Zobrazí sa zoznam spätných hlásení k zadanej zákazke (v prípade, že vo výberovej obrazovke užívateľ 
uvedie aj číslo operácie, zobrazí sa zoznam spätných hlásení pre konkrétnu operáciu). 
V zozname je vždy na prvom mieste riadok s operáciou (modrá farba) a za ňou nasledujú riadky so 
spätnými hláseniami pre danú operáciu. 
Užívateľ si zo zobrazeného zoznamu spätných hlásení vyberie a označí to spätné hlásenie (resp. 
viaceré), ktoré chce stornovať. 
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Pokračuje sa kliknutím na ikonu   -Skutočné dáta (F8) (v ľavom rohu pod názvom obrazovky). 

 

Zobrazí sa spätné hlásenie. 

 
 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu - Uložiť (Ctrl+S). 

Systém žiada o vyplnenie dôvodu stornovania (textové pole, nie je povinné vyplniť). 
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Pokračuje sa kliknutím na ikonu -Späť (F3). 

 

Systém spätné hlásenie vystornoval a ak všetko prebehlo korektne, v dialógovom riadku, na spodku 

obrazovky vľavo,  systém zobrazí správu o stornovaní spätného hlásenia. 
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6 Evidencia skutočných nákladov 

 
Evidencia skutočných nákladov je zabezpečená štandardnými procesmi a transakciami systému. PM-
zákazka je následne zaťažená skutočnými nákladmi za výkony vlastných zamestnancov, za 
spotrebovaný materiál, prípadne za dodané služby z externého prostredia. 
 

6.1 Spätné hlásenie  

Tento proces je zabezpečený štandardnou transakciou IW41. V spätných hláseniach sa eviduje 
skutočná práca na danej operácii. Systém umožňuje evidovať aj zamestnanca, ktorý vykonal danú 
prácu. V spätnom hlásení sa uvedie popis skutočne vykonanej činnosti. Evidovaním skutočne 
vykonanej práce systém zaťaží predmetnú PM-zákazku nákladmi za interné výkony zamestnancov.  V 
procese uloženie spätného hlásenia systém na pozadí vytvára doklady nákladového a finančného 
účtovníctva. V prípade chybne zadaného spätného hlásenia, zmenový režim nie je možný. Oprava 
chybne zadaného spätného hlásenia je možná len jeho stornovaním. Storno sa vykoná štandardnou 
transakciou IW45. Touto transakciou  sa náklady za interné výkony na PM-zákazke, pri splnení 
určených podmienok, stornujú a odťažia PM-zákazku. 
Celý postup založenia spätného hlásenia, stornovanie je opísaný v kapitole Evidencia skutočných 
termínov.  
 
Zaťaženie PM-zákazky nákladmi za interné výkony zamestnancov je možné zobraziť v režime zmeny 
zákazky alebo zobrazení. 
 
Pri režime zmeny zákazky sa použije transakcia IW32 priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez 
Užívateľské menu SAP: Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zmena 
 

 
 
Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 
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Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode.  Výber pomocou MatchCode je 
detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola  Zákazky 
údržby a opráv. 

 

 

Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej alebo klikom na ikonu Náklady (F8), 
systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava/Údržba objektu ...číslo zákazky... : Prehľad 
nákladov. 
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Skutočný náklad za interné výkony zamestnancov je zobrazený v záložke Náklady v časti záložky 
Prehľad. Pre detail zobrazenia nákladov za interné výkony systém umožňuje prostredníctvom výkazu 
nákladov zobraziť jednotlivé nákladové položky zaťažujúce PM-zákazku. 

Klikom na ikonu v záložke Náklady  Výk.plán/skut., systém zobrazí obrazovku s 
názvom Porovnanie skut./plán 
 

 
Tento výkaz zobrazuje nákladové položky PM-zákazky podľa nákladového druhu. Pre náklad za interné 
výkony zamestnancov je nákladový druh napr. 8730030043. Dvojklikom na nákladový druh systém 
zobrazí obrazovku s názvom Zobraz.jednotl.položiek skut.nákladov pre zákazky. 
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V tomto zobrazení je uvedená práca v stĺpci Celk.obstar.množstvo (Celkové obstarané množstvo), 
náklad za tento výkon je v stĺpci Hodn/MeVýk (Celková hodnota v mene výkazu).  
Dvojklikom na príslušný riadok - položku - systém zobrazí doklad, v tomto prípade je to spätné 
hlásenie, ktoré vytvorilo náklad za interný výkon zamestnancov. 
 

 
 

Návrat je klikom na ikonu Späť (F3). Pri návrate na zoznam systém pri opätovnom kliknutí na ikonu 

Späť (F3), zobrazí potvrdzovacie okno pre opustenie zoznamu. 
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Klikom na ikonu   Áno, systém sa vráti na zobrazenie výkazu nákladov cez nákladové 

druhy. Klikom na ikonu  Späť (F3), systém zobrazí PM-zákazku s aktívnou záložkou Náklady. 

Pre opustenie PM-zákazky klikom na ikonu Späť (F3), systém zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu 
zákazky. 

6.2 Výdaj materiálu  

 
Výdaj materiálu, ktorý je uvedený v PM-zákazke, sa vykonáva v module MM.  Výdaj je realizovaný 
konkrétne procesom M09.040.Správa materiálového dokladu. Proces zabezpečí zaťaženie PM-zákazky 
skutočným nákladom za odobratý materiál zo skladu a následne spotrebovaný pri realizácii činností 
uvedených v operáciách PM-zákazky. Zobrazenie nákladu za odobratý materiál je možné v režime 
zmeny, prípadne zobrazenia zákazky. 
 
Pri režime zmeny zákazky sa použije transakcia IW32 priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez 
Užívateľské menu SAP: Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zmena 
 

 
 
Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 
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Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode.  Výber pomocou MatchCode je 
detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola Zákazky 
údržby a opráv. 

 

 

Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej alebo klikom na ikonu Náklady (F8), 
systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava/Údržba objektu ...číslo zákazky... : Prehľad 
nákladov. 
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Skutočný náklad za odobratý materiál je zobrazený v záložke Náklady v časti záložky Prehľad. Pre detail 
zobrazenia nákladov za odobratý materiál systém umožňuje prostredníctvom výkazu nákladov 
zobraziť jednotlivé nákladové položky zaťažujúce PM-zákazku. 

Klikom na ikonu v záložke Náklady  Výk.plán/skut., systém zobrazí obrazovku s 
názvom Porovnanie skut./plán 
 

 
Tento výkaz zobrazuje nákladové položky PM-zákazky podľa nákladového druhu. Pre náklad za 
odobratý materiál je nákladový druh napr. 5011310001.  Dvojklikom na nákladový druh systém zobrazí 
obrazovku s názvom Zobraz.jednotl.položiek skut.nákladov pre zákazky. 
 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 140 z 258 

 

 
Dvojklikom na nákladovú položku alebo položku ikonu Pôvodný doklad (Shift+F2), systém 
zobrazí pôvodný doklad, ktorým bola zaťažená PM-zákazka nákladom za odobratý materiál. 
 

 
Návrat z tejto obrazovky je klikom na ikonu Späť (F3). Pri návrate na zoznam systém pri opätovnom 

kliknutí na ikonu Späť (F3), zobrazí potvrdzovacie okno pre opustenie zoznamu. 
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Klikom na ikonu   Áno, systém sa vráti na zobrazenie výkazu nákladov cez nákladové 

druhy. Klikom na ikonu  Späť (F3),  systém zobrazí PM-zákazku s aktívnou záložkou Náklady. 

Pre opustenie PM-zákazky klikom na ikonu Späť (F3), systém zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu 
zákazky. 

6.3 Účtovanie dodávateľskej faktúry  

 
Nákup externých služieb pre PM-zákazku, je realizovaný modulom MM. Účtovanie zabezpečuje proces 
M09.110.Likvidácia faktúr. Týmto procesom je zabezpečené zaťaženie PM-zákazky skutočným 
nákladom za nákup externých služieb. 
Zobrazenie nákladov za dodanú službu je možné v režime zmene zákazky, prípadne v režime 
zobrazenia. 
Celý postup zobrazenia je rovnaký ako v prípade nákladov za interný výkon zamestnancov, prípadne 
nákladov za odobratý materiál.  
Pre identifikáciu nákladu za dodanú službu je nákladový druh napríklad: 
5111000001 ......... Servis, údržba, opravy a výdavky s tým s  
 

 
Ukončenie zobrazenia nákladov za dodávateľskú faktúru je štandardným spôsobom opísaný v 
predchádzajúcich kapitolách (odkaz na ne). 
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7 Evidencia dokumentácie 

 
K technickým objektom (technické miesta, vybavenia), k hláseniam a zákazkám je možné pripájať 

potrebnú dokumentáciu. 

7.1 Evidencia dokumentácie technických objektov 

 
Pripájanie príloh v prípade technického miesta sa robí prostredníctvom transakcie na založenie 

(IL01) alebo zmenu (IL02) technického miesta. Prílohy k vybaveniu sa robia prostredníctvom transakcie 
na zmenu vybavenia (IE02). 
 
Príklad je uvedený pre technické miesto. 
V uvedenom príklade sa použije transakcia na zmenu technického miesta IL02. 
 

 
 
Vyplní sa technické miesto a pokračuje sa kliknutím na ikonu - Ďalej alebo stlačením klávesy ENTER. 
 
 

 
 

Pokračuje sa kliknutím na ikonu  -Služby pre objekt.  
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Na túto ikonu sa dá kliknúť na mieste, kde je obrázok (žltá dialógová bublina), alebo na mieste, kde je 
v pravom rohu malý čierny trojuholník. 
 
Rozdiel je iba v zobrazení ďalšieho menu, v prvom prípade sa zobrazí okno s ikonami: 
 

 
 
V druhom prípade sa rozbalí menu vo forme zoznamu: 
 

 
 
 

 
 
Voľba - Založenie. 
Prvá voľba - Založenie prílohy, umožňuje importovať súbor z počítača do kmeňového záznamu 
technického miesta. 
 
 
Klikne sa na ikonu Otvoriť a vybraný súbor sa pripojí k technickému miestu. 
V dolnej časti obrazovky sa v statusovom riadku objaví správa: 

 
 
Prvá voľba: Založenie poznámky. 
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Po kliknutí na tento riadok sa na obrazovke otvorí nové okno, kde užívateľ vyplní Titulok poznámky a 
pokračuje vyplnením okna, v ktorom rozpíše danú poznámku. 
 

 
 
Poznámka sa uloží kliknutím na ikonu - Prevzatie. 
 
Kliknutie na riadok Archivácia dokumentu Business umožňuje importovať súbor z počítača do 
kmeňového záznamu technického miesta. 
Môže to byť napríklad technický výkres, technická dokumentácia, doklad o revízii a podobne. 
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Otvorí sa okno s názvom Archív z frontendu a užívateľ urobí dvojklik na riadok na ľavej strane s názvom  

. 

 

 
 
Otvorí sa okno, užívateľ vyhľadá súbor, ktorý chce k technickému miestu pripojiť, označí ho a klikne na 

ikonu . 

 

 
 
Otvorí sa okno  s názvom Súbor -popis, kde sa dotiahol Názov súboru a užívateľ môže vyplniť pole 
Popis. 
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Klikne sa na ikonu - Ďalej (ENTER) a vybraný súbor sa objaví v prvom okne (Archív z frontendu) na 

pravej strane. 

  
 

Užívateľ klikne na ikonu - Ďalej  a súbor sa teraz pripojí k technickému miestu. 

 

 
Zobrazenie príloh 
 
Prílohy je možné zobraziť výberom z menu – Zoznam príloh. 
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Dvojklikom na názov prílohy sa príloha zobrazí. 

 
 
 
Prílohy možno vymazať a to označením konkrétneho riadku (postavením sa na prílohu) a kliknutím na 
ikonu - Výmaz. 
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Pokračuje sa kliknutím na ikonu - Ďalej. 
 
Ak chceme prílohy v technickom mieste uložiť, je potrebné uložiť technické miesto. 
To isté platí aj pre prílohy vo vybaveniach, zákazkách a hláseniach. 

7.2 Evidencia dokumentácie hlásenia 

 
Pripájanie príloh v prípade hlásenia sa robí prostredníctvom transakcie na zmenu vybavenia – IW22. 

 

Po vyplnení čísla hlásenia a kliknutím na ikonu - Ďalej sa pokračuje rovnako, ako v kapitole 

Evidencia dokumentácie technických objektov-príloha k technickému miestu. 

 

7.3 Evidencia dokumentácie PM – zákazky  

 
Pripájanie príloh v prípade zákazky sa robí prostredníctvom transakcie na zmenu zákazky – IW32. 

 

Po vyplnení čísla zákazky a kliknutím na ikonu - Ďalej sa pokračuje rovnako, ako v kapitole Evidencia 

dokumentácie technických objektov-príloha k technickému miestu. 
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8 Zúčtovanie 

 
Proces zúčtovania nákladov PM-zákazky sa vykonáva periodicky (mesačne) alebo podľa potreby vždy 
tak, aby po ukončení zákazky bola hodnota skutočných nákladov na hodnote nula a všetky jej náklady, 
aby boli zúčtované na skutočného nositeľa nákladov (zvyčajne nákladové stredisko, majetok a 
podobne). Spôsob ako sa náklady zúčtujú na svojho prijímateľa, sa určuje pomocou “zúčtovacieho 
predpisu”. Je nutné poznamenať, že náklady PM-zákazky môžu byť v prípade potreby zúčtované na 
viacerých príjemcov, napríklad kapitálové náklady sa zúčtujú na majetok a bežné náklady na nákladové 
stredisko. Samotný proces zúčtovania sa vykoná na základe tzv. parametrov a schémy zúčtovania. 
Tieto určuje modul CO. 

8.1 Spracovanie zúčtovacieho predpisu 

 
Zúčtovací predpis určuje pravidlá procesu zúčtovania. V ňom sa určia tak jednotliví príjemcovia 
nákladov, ako aj ich množstvo týchto nákladov, ktoré sú smerované na jednotlivých príjemcov. Toto 
množstvo je možné určiť buď hodnotou alebo percentuálne. Zúčtovací predpis sa definuje pri 
spracovaní PM-zákazky. 
Spracovanie, tvorba zúčtovacieho predpisu sa realizuje v režime zmeny zákazky. 
V systéme sa zmena PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie IW32 priamym vyvolaním v 
príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zmena 

 

 

 

Systém po tomto kroku zobrazí vstupnú obrazovku pre zmenu PM-zákazky s názvom Zmena Zákazka: 
Vstup. 
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Na tejto obrazovke sa zadá číslo PM-zákazky: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. Výber pomocou MatchCode je 
detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola Zákazky 
údržby a opráv.  

 

 

Zadaním čísla zákazky a klikom na ikonu - Ďalej alebo klikom na ikonu - Zúčtovací predpis 
Ctrl+F6), systém zobrazí obrazovku s názvom Zmena Oprava/Údržba objektu ...číslo zákazky... : 
Hlavička centrálne. Zároveň zobrazí okno s názvom Údržba zúčtovacieho predpisu: 
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V tomto okne klikom na ikonu , systém zobrazí obrazovku s názvom Údržba 
zúčtovacieho predpisu: Prehľad 
 

 
Na tejto obrazovke sa zadajú údaje: 
 

Pole Popis 

Typ 

Typ priradenia účtu, typ je určený modulom CO, doplní sa typ priradenia 

účtu alebo sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu 
- MatchCode. Zoznam môže byť napríklad: 

BUD - Správa nehnuteľností - budovy 

HJ -  Správa nehnuteľností-hospodárska jednotka 

IM - Dlhodobý majetok 

NO - Správa nehnuteľností - nájomná jednotka 

NST - Nákladové stredisko 

NZM - Zmluva 

POZ  - Správa nehnuteľností - pozemok 

ZJ - Správa nehnuteľností - zberač nákladov ZJ 

ZÁK - Zákazka 

ZúJ - Správa nehnuteľností - zúčtovacia jednotka 

ŠPP - Prvok ŠPP 

Príjemca zúčtovania 

Všeobecný príjemca zúčtovania,  podľa typu priradenia účtu sa doplní  
príjemca nákladov alebo sa vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt 

kliknutím na ikonu - MatchCode.  
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Krátky text-príjemca 
Krátky text - príjemca, systém doplní podľa príjemcu zúčtovania jeho 
označenie, krátky text. 

% 

Percentuálna sadzba zúčtovania, percentuálny podiel rozúčtovania 
nákladov zo zákazky, v prípade jedného príjemcu, systém doplní 100%, v 
prípade viacerých príjemcov je nutné uviesť percentuálny podiel pre 
každého príjemcu. 

Ekvivalentné číslo 
Zúčtovanie zákazky - ekvivalentné číslo, čiastka vo firemnej mene (EUR), 
ktorou má byť zaťažený príjemca nákladov. 

Druh zúčtovania 

Druh zúčtovania určuje, či náklady zo zákazky sa zúčtovávajú na príjemcu, 
príjemcov periodicky napríklad v mesačnom cykle alebo až po realizácii 
všetkých činností na zákazke, ak táto trvá viac mesiacov. 

Druh zúčtovania môže byť: 

CEL - Celkové zúčtovanie 

OBD - Periodické zúčtovanie 

Č. Číslo pravidla pre rozdelenie, poradové číslo záznamu. 

Stratégia Stratégia pre automatické generovanie zúčt.predpisu - nepoužíva sa. 

Od obdobia Platné od obdobia, určuje pre ktoré obdobia je platné pravidlo rozdelenia. 

Od FRoka Platné od roku, určuje pre ktorý fiškálny rok je pravidlo rozdelenia platné. 

Do obdobia 
Platné do obdobia, určuje do ktorého obdobia je platné pravidlo 
rozdelenia. 

Do FRoka Platné do roku, určuje do ktorého fiškálneho roka je pravidlo rozdelenia 
platné. 

Prvé použitie 
Obdobie/rok určuje, kedy pravidlo rozdelenia bolo prvýkrát použité pre 
daného príjemcu  (prvýkrát naúčtovaný náklad na daného príjemcu). 

PoslednéPoužitie 
Obdobie/rok určuje, kedy bolo pravidlo rozdelenia naposledy použité 
daného príjemcu (posledný krát naúčtovaný náklad na daného príjemcu). 

 

 
V prípade nutnosti zmeny parametrov zúčtovania, sa táto zmena vykoná prostredníctvom 
vodorovného menu Skok → Parametre zúčtovania  F8. 
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Systém zobrazí obrazovku s názvom Údržba zúčtovacieho predpisu: Parametre 
 

 
Na tejto obrazovke sa v prípade potreby menia dáta: 
 

Pole Popis 

Profil zúčtovania 
Profil zúčtovania je určený modulom CO. V prípade zmeny sa profil  vyberá 

z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. 

Schéma zúčtovania 

Schéma zúčtovania pre zúčtovanie/rozúčtovanie. V prípade zmeny sa 

vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - 
MatchCode. 

 

Po zmene údajov, návrat na hlavičkové dáta je klikom na ikonu  Späť (F3).  
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Pre opustenie PM-zákazky klikom na ikonu Späť (F3), systém zobrazí okno s názvom Koniec zákazky 
na údržbu. Po potvrdení zmeny dát v zákazke, systém uloží vykonané zmeny. 
  

8.2 Zúčtovanie nákladov 

Samotný proces zúčtovania nákladov PM-zákazky sa vykoná štandardnou transakciou. Vtedy systém 
zúčtuje náklady PM-zákazky na jednotlivých príjemcov v súlade s pravidlami určenými v zúčtovacom 
predpise. Parametre a schémy zúčtovania, ktoré sú potrebné pre jeho vykonanie, určuje modul CO. 
 
V systéme sa zúčtovanie nákladov z PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie KO88 priamym 
vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP:  

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Závierka → Jednotlivé spracovanie → Zúčtovanie. 
 

 
Po tomto kroku systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka 
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Na tejto obrazovke sa zadajú údaje: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky alebo číslo sa vyberá z ponúkaného zoznamu 

hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. Výber pomocou MatchCode je 
detailne uvedený v kapitole Oblasť vykazovania, podkapitola Zákazky 
údržby a opráv. 

Zúčtovacie obdobie 
Zúčtovacie obdobie, z ktorého je potrebné zúčtovať náklady zo zákazky na 
príjemcov v prípade periodické druhu zúčtovania.  

Fiškálny rok Fiškálny rok, obdobie spravidla 12 mesiacov, totožný s kalendárnym rokom. 

Druh spracovania 
Zúčtovanie CO: Druh spracovania, prednastavený druh spracovania je 
automatický. 

Účtovné obdobie 

Účtovné obdobie, náklady sa zaúčtujú na príjemcov v účtovnom období. 
Obdobie účtovania môže byť neskoršie alebo rovnaké ako zúčtovacie 
obdobie, ale musí byť v rámci určeného fiškálneho roka. Obdobie 
zúčtovania je rovnaké ako obdobie účtovania, pokiaľ sa neuvedie inak. 
Napríklad: zúčtovacie obdobie: 09, účtovné obdobie:11. To znamená, že 
náklady z obdobia 09 sa zúčtujú do obdobia 11 pri druhu zúčtovania OBD - 
Periodické zúčtovanie. 

Refer.dátum Referenčný dátum, nezadáva sa. 

Test.chod 
Vykonanie testovacieho chodu, indikátor pre spustenie simulácie 
zúčtovania nákladov zo zákazky. 

Kontr.pohybových 
dát 

Kontrola pohybových dát, indikátor pre kontrolu transakčných údajov 
jednotlivých objektov v zúčtovaní. 
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Po vyplnení hodnôt na obrazovke klikom na ikonu Vykonanie (F8) a zakliknutom riadení chodu -
testovací chod,  systém simuluje zúčtovanie nákladov zo zákazky (odosielateľ nákladov)  na príjemcu. 
Týmto krokom systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Zákl.zost. 
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Na tejto obrazovke systém zobrazí všetky dáta potrebné pre zúčtovanie nákladov z odosielateľa na 

príjemcu. Účtovné obdobie systém doplní automatizovane ak je zhodné s otvoreným obdobím pre 

zúčtovanie nákladov. 

Klikom na ikonu pod názvom obrazovky Detailné zostavy (Ctrl+Shift+F3), systém zobrazí obrazovku 

s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Det.zoznam. 

 

 
Na tejto obrazovke je uvádzaný odosielateľ-PM zákazka -krátky text odosielateľa, príjemca, hodnota v 
mene nákladového okruhu. 

Klikom na ikonu Výber detailu (Ctrl9Shift+F4), systém zobrazí okno s názvom Detaily.   
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V tomto okne systém zobrazí informácie o účtovaní nákladov zo zákazky v inom formáte. 

Zatvorením okna, klikom na ikonu Zatvorenie okna (Enter) a klikom na ikonu  
 Účt.na ťarchu odosielateľa (F7), systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Úč.na 
ťar.odosiel. 
 

 
Na tejto obrazovke systém zobrazuje podľa nastavenia zobrazenia polí, údaje spojené s odosielateľom 

nákladov-PM zákazky. Návrat je klikom na ikonu Späť (F3). Systém zobrazí obrazovku so 

zúčtovanými hodnotami (v testovacom režime). 

  
Klikom na ikonu Účt.na ťarchu príjemcu, systém zobrazí obrazovku s názvom 
Skut.zúčtovanie: Zákazka Účt.na ťar.príjemcu. 
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Na tejto obrazovke systém zobrazuje v testovacom režime zúčtované hodnoty podľa nastavenia 

zobrazenia dát. Nastavenie je pomocou ikony Variant zobrazenia, štandardnými postupmi. 

Návrat na vstupnú obrazovku účtovania je klikom na ikonu  Späť.  
 
Reálny chod zúčtovania sa vykoná zmenou v časti obrazovky Riadenie chodu a to zrušením 
testovacieho chodu. 
 

  

Reálne zúčtovania sa vykoná klikom na ikonu Vykonanie (F8). Po tomto kroku systém zobrazí 
obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Zákl.zost. 
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Zmena oproti testovaciemu chodu, je v časti obrazovky Riadenia chodu v parametri Režim 
spracovania, na Reálny chod. 
Týmto krokom systém vykonal zúčtovanie nákladov z PM-zákazky (odosielateľ nákladov) na príjemcu 
nákladov uvedeného v zúčtovacom predpise. 
Prehľady o zúčtovaní, zobrazovanie chodu, príjemcov, odosielateľa, atď. sú popísané pri testovacom 
chode. 

Doplnok detailného zoznamu oproti testovaciemu chodu je ikona Účtovné doklady 
(Ctrl+Shift+F9).  
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Klikom na ikonu Účtovné doklady (Ctrl+Shift+F9), systém zobrazí okno s názvom 
Zoznam dokladov v účtovníctve. 
 

 
 
Dvojklikom na príslušný doklad, systém zobrazí v novom okne vybratý doklad. Pre čítanie dokladov sa 
predpokladá základná znalosť nákladového účtovníctva. 
Kontrola zúčtovania je prostredníctvom transakcie IW32 alebo IW33 v záložke Náklady. 
 

 
V prípade zúčtovania všetkých nákladov z PM-zákazky na príjemcu, je vo výkaze nákladov celkový 
skutočný náklad  v sumárnom riadku 0,00. 
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8.3 Stornovanie zúčtovania nákladov 

 
V prípade nesprávneho zúčtovania nákladov z PM-zákazky (chybne vytvorený zúčtovací predpis, 
nekorektný príjemca nákladov atď.)sa oprava vykoná stornovaním zúčtovaných nákladov.  
Samotný proces stornovania zúčtovaných nákladov PM-zákazky sa vykoná štandardnou transakciou. 
Systém stornuje zúčtované náklady PM-zákazky od jednotlivých príjemcov v súlade s pravidlami 
určenými v zúčtovacom predpise. 
 
V systéme sa stornovanie zúčtovaných nákladov z PM-zákazky vykonáva pomocou transakcie KO88 
priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP:  

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Závierka → Jednotlivé spracovanie → Zúčtovanie. 
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Na tejto obrazovke sa zadajú údaje: 
 

Pole Popis 

Zákazka 

Zadá sa číslo PM-zákazky z ktorej sa majú stornovať náklady alebo sa číslo 

vyberá z ponúkaného zoznamu hodnôt kliknutím na ikonu - MatchCode. 
Výber pomocou MatchCode je detailne uvedený v kapitole Oblasť 
vykazovania, podkapitola Zákazky údržby a opráv. 

Zúčtovacie obdobie 
Zúčtovacie obdobie, obdobie, z ktorého je potrebné stornovať náklady od 
príjemcov na PM-zákazku v prípade periodické druhu zúčtovania.  

Fiškálny rok 
Fiškálny rok je obdobie spravidla 12 mesiacov, totožný s kalendárnym 
rokom. 

Druh spracovania 
Zúčtovanie CO: Druh spracovania, prednastavený druh spracovania je 
automatický. 

Účtovné obdobie 

Účtovné obdobie, náklady sa stornujú od príjemcov do účtovného obdobia. 
Obdobie účtovania môže byť neskoršie alebo rovnaké ako zúčtovacie 
obdobie, ale musí byť v rámci určeného fiškálneho roka. Obdobie 
zúčtovania je rovnaké ako obdobie účtovania, pokiaľ sa neuvedie inak. 
Napríklad: zúčtovacie obdobie: 09, účtovné obdobie:11. To znamená, že 
náklady z obdobia 09 sa stornujú do  obdobia 11 pri druhu zúčtovania OBD 
- Periodické zúčtovanie. Náklady ak sú zúčtované vo viacerých účtovných 
obdobiach, je možné ich stornovať len postupne. Najskôr sa stornuje 
posledné zúčtovanie, následne systém umožní stornovať náklad z 
predchádzajúceho obdobia. To znamená, že ak sú náklady zúčtované do 
účtovného obdobia 09, 10, 11 a je nutné stornovať náklad za 09, najskôr sa 
musí stornovať náklad za účtovné obdobie 11, 10 následne je možné storno 
09. Ak je účtovné obdobie 09 uzavreté na operáciu storna, náklad sa 
stornuje do otvoreného účtovného obdobia 11. Zúčtovacie obdobie sa zadá 
09, Účtovné obdobie 11. 

Refer.dátum Referenčný dátum sa nezadáva. 

Test.chod 
Vykonanie testovacieho chodu, indikátor pre spustenie simulácie 
stornovania zúčtovaných nákladov. 

Kontr.pohybových 
dát 

Kontrola pohybových dát je indikátor pre kontrolu transakčných údajov 
jednotlivých objektov v zúčtovaní. 

 
Po vyplnení údajov na vstupnej obrazovke, stornovanie zúčtovaných nákladov vykonáme cez 

Užívateľské menu SAP:  Údržba a opravy → Realizácia údržby → Závierka → Jednotlivé spracovanie → 

Zúčtovanie →Stornovanie. 
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Po tomto úkone, systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Zákl.zost. 
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V časti obrazovky Výber zobrazí všetky zadané údaje/parametre pre stornovanie nákladov. 
V časti obrazovky Riadenie chodu, parameter Druh vykonania, systém zobrazí informáciu Zúčtovanie 
stornované, pre parameter Režim spracovania - Testovací chod. 

Klikom na ikonu pod názvom obrazovky Detailné zostavy (Ctrl+Shift+F3), systém zobrazí obrazovku 

s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Det.zoznam. 

 

 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 166 z 258 

 

To, že náklad pri simulácii stornovania nákladov bude stornovaný, je daný znamienkom mínus (-) v 
stĺpci Hodn/MenNO. 
Zobrazovanie ostatných údajov je ako pri zúčtovaní nákladov. 

Návrat na vstupnú obrazovku z účtovania je kliknutím na ikonu  Späť.  
 
Reálny chod stornovania zúčtovaných nákladov sa vykoná zmenou v časti obrazovky Riadenie chodu a 
to zrušením testovacieho chodu. 
 

 
Po tomto kroku systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka Zákl.zost. 
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Na tejto obrazovke v časti Riadenie chodu, systém v parametroch zobrazuje informáciu o reálnom 

stornovaní zúčtovania na základe výberových parametrov. Klikom na ikonu pod názvom obrazovky 

Detailné zostavy (Ctrl+Shift+F3), systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazka 

Det.zoznam.  

 

 
V tomto zobrazení systém uvádza stornované zúčtovanie nákladov z príjemcu na odosielateľa. 
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To, že náklad pri reálnom chode stornovania nákladov je stornovaný, systém zobrazuje znamienkom 
mínus (-) v stĺpci Hodn/MenNO. 
Zobrazovanie ostatných údajov je ako pri zúčtovaní nákladov. 

Návrat na vstupnú obrazovku zúčtovania je klikaním na ikonu  Späť. 
 
Overenie stornovania zúčtovania nákladov v PM-zákazke je možné prostredníctvom transakcie IW32 
alebo IW33 v záložke Náklady. 
 

 
Systém zobrazí záložku PM-zákazky Náklady.  
 

 
Klikom na ikonu Výk.plán/skut. systém zobrazí náklady zákazky. V stĺpci  
Celk.skut.nákl.  výsledok v riadku Zúčtovanie je menší ako v riadku Účtovanie na ťarchu. Stornovaný 
náklad je zobrazený v sumárnom riadku výkazu.  
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Návrat na vstupnú obrazovku transakcie IW32 alebo IW 33 jeprostredníctvom ikony  Späť. . 
 

V prípade, ak je potrebné stornovať náklad za predchádzajúce mesiace (napr. 09), musia byť 
zúčtovania nasledujúcich už zúčtovaných mesiacov vystornované (napr. 10, 11). Ak zúčtovanie nie je 
stornované systém pri testovacom chode oznámi chybu v okne s názvom Zúčtovanie: Zobrazenie 
hlásení. 

Typ hlásenia je Chyba, Text hlásenia je Storno nie je možné: posledné zúčtovanie bolo v období 
010 2022. V tomto prípade je nevyhnutné stornovanie zúčtovania mesiaca 10. Následne je systémom 
umožnené stornovanie zúčtovania za mesiac 09. Všetky tieto stornovania sa realizujú v otvorenom 
účtovnom období. 
 

 
 

8.4 Hromadné spracovanie - zúčtovanie 
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V prípade väčšieho počtu PM-zákaziek, systém umožňuje zúčtovanie nákladov aj hromadným 
spracovaním. Pri tomto spôsobe hromadného spracovania je potrebné najskôr vytvoriť variant výberu 
PM-zákaziek, ktoré majú byť takto zúčtované.  
 
Samotný proces hromadným spracovaním zúčtovania nákladov PM-zákazky sa vykoná štandardnou 
transakciou. Systém zúčtuje náklady PM-zákazky na jednotlivých príjemcov v súlade s pravidlami 
určenými v zúčtovacom predpise. Parametre a schémy zúčtovania, ktoré sú potrebné pre jeho 
vykonanie definuje modul CO. 
 
V systéme sa zúčtovanie nákladov PM-zákaziek hromadným spracovaním vykonáva pomocou 
transakcie KO8G priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP:  

Údržba a opravy → Realizácia údržby → Závierka → Hromadné spracovanie → Zúčtovanie. 
 

 
Po tomto kroku systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazky 
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Na tejto obrazovke sa zadajú údaje: 
 

Pole Popis 

Metóda výberu Metóda výberu je prednastavená systémom na štandardný výber zákaziek. 

Variant výberu 
Variant výberu, vyberá sa príslušný variant z ponúkaného zoznamu hodnôt 

kliknutím na ikonu - MatchCode.  

Zúčtovacie obdobie 
Zúčtovacie obdobie, obdobie, z ktorého je potrebné zúčtovať náklady zo 
zákazky na príjemcov v prípade periodické druhu zúčtovania.  

Fiškálny rok Fiškálny rok, obdobie spravidla 12 mesiacov, totožný s kalendárnym rokom 

Druh spracovania 
Zúčtovanie CO: Druh spracovania, prednastavený druh spracovania je 
automatický. 

Účtovné obdobie 

Účtovné obdobie, náklady sa zaúčtujú na príjemcov v účtovnom období. 
Obdobie účtovania môže byť neskoršie alebo rovnaké ako zúčtovacie 
obdobie, ale musí byť v rámci určeného fiškálneho roka. Obdobie 
zúčtovania je rovnaké ako obdobie účtovania, pokiaľ sa neuvedie inak. 
Napríklad: zúčtovacie obdobie: 09, účtovné obdobie:11. To znamená, že 
náklady z obdobia 09 sa zúčtujú do  obdobia 11 pri druhu zúčtovania OBD - 
Periodické zúčtovanie. 

Refer.dátum Referenčný dátum sa nezadáva. 

Spracovanie na 
pozadí 

Spracovanie na pozadí, určuje spracovanie zúčtovania na pozadí, aby sa 
predišlo preťaženiu systému v časoch uzávierkových prác, je možné použiť 
spracovanie na pozadí výberom funkcie Spracovanie na pozadí. 

Test.chod 
Vykonanie testovacieho chodu, indikátor pre spustenie simulácie 
zúčtovania nákladov zo zákaziek. 

Detailná zostava Znak: Generovanie detailnej zostavy, systém vytvorí protokol z účtovania. 
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Kontr.pohybových 
dát 

Kontrola pohybových dát, indikátor pre kontrolu transakčných údajov 
jednotlivých objektov v zúčtovaní. 

 
 

 

Po vyplnení hodnôt na obrazovke klikom na ikonu Vykonanie  (F8) a zakliknutom riadení chodu -
testovací chod, systém simuluje zúčtovanie nákladov zo zákaziek určených variantom výberu. Po 
tomto kroku systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazky Zákl.zost. 
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Na tejto obrazovke v jednotlivých častiach obrazovky systém zobrazuje údaje pre výberové parametre, 
pre riadenie chodu a štatistiku. 
V časti obrazovky Štatistika systém zobrazuje v jednotlivých kategóriách spracovania počty PM-
zákaziek. 
V prípade kategórie spracovania Chyba, je možná detailná identifikácia. Klikom na ikonu pod názvom 

obrazovky  Hlásenia  ( Ctrl+Shift+F5), systém zobrazí okno s názvom Hlásenia: Zobrazenie hlásení. 
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V tomto zobrazovacom okne je možné identifikovať problémy so zúčtovaním jednotlivých PM-

zákaziek. Export zoznamu je možný aj napríklad do excelu. Klikom na ikonu Export, systém zobrazí 
ponuku exportu napríklad do tzv. Tabuľkovej kalkulácie. 
 

 
 
Po voľbe Tabuľ.kalkulácia, systém zobrazí okno s názvom Výber tabuľkovej kalkulácie. 
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Klikom na ikonu Ďalej (Enter), systém zobrazí okno s názvom Uložiť ako. 
 

 
 

Po zadaní názvu súboru a klikom na ikonu , systém uloží daný súbor do určeného adresára 
a zároveň otvorí daný súbor. 
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Uzavretím okien systém zobrazí obrazovku základnej zostavy. Pod názvom obrazovky klikom na ikonu  

Nápoveď k protokolu, systém zobrazí okno s názvom Nápoveď k protokolu. 
 

 
V tomto okne sú vysvetlené jednotlivé kategórie spracovania. Bočným posuvníkom je možné zobraziť 
informácie o ostatných kategóriách spracovania. 
 

 
 
Ukončenie zobrazenia nápovede je uzavretím okna. 
 

Klikom na ikonu pod názvom obrazovky Detailné zostavy (Ctrl+Shift+F3), systém zobrazí obrazovku 

s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazky Det.zoznam. 
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Na tejto obrazovke systém zobrazuje zostavu zúčtovaných hodnôt. Zobrazovanie ostatných objektov 
je obdobné ako pri jednotlivom zúčtovaní. 

Návrat na vstupnú obrazovku účtovania je klikaním na ikonu  Späť.  
 
Reálny chod zúčtovania sa vykoná zmenou v časti obrazovky Riadenie chodu a to zrušením 
testovacieho chodu. 
 

 

Reálne zúčtovania sa vykoná klikom na ikonu Vykonanie  (F8). Po tomto kroku systém zobrazí 
obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazky Zákl.zost. 
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V časti obrazovky Riadenie chodu pri parametri výberu Druh vykonania systém informuje o 
vykonanom zúčtovaní. 
Zobrazenie detailnej zostavy, objektov zúčtovacieho procesu je identická ako pri jednotlivom 
zúčtovaní.  

8.5 Hromadné spracovanie – stornovanie zúčtovania 

 
V prípade nesprávneho zúčtovania nákladov z PM-zákaziek (chybne vytvorené zúčtovacie predpisy, 
nekorektní príjemcovia nákladov atď.) sa oprava vykoná stornovaním zúčtovaných nákladov PM-
zákaziek.  
Samotný proces hromadného spracovania stornovania zúčtovaných nákladov PM-zákaziek sa vykoná 
štandardnou transakciou. Systém stornuje zúčtované náklady PM-zákazky od jednotlivých príjemcov 
v súlade s pravidlami určenými v zúčtovacom predpise. 
 
V systéme sa hromadné spracovanie stornovanie zúčtovaných nákladov z PM-zákaziek vykonáva 
pomocou transakcie KO8G priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP:  
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Údržba a opravy → Realizácia údržby → Závierka → Jednotlivé spracovanie → Zúčtovanie. 
 

 
Po tomto kroku systém zobrazí obrazovku s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazky 
 

 
Na tejto obrazovke sa zadajú údaje: 
 

Pole Popis 

Metóda výberu Metóda výberu, prednastavená systémom na štandardný výber zákaziek 

Variant výberu 
Variant výberu, vyberá sa príslušný variant z ponúkaného zoznamu hodnôt 

kliknutím na ikonu - MatchCode.  
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Zúčtovacie obdobie 
Zúčtovacie obdobie, z ktorého je potrebné zúčtovať náklady zo zákazky na 
príjemcov v prípade periodické druhu zúčtovania.  

Fiškálny rok Fiškálny rok, obdobie spravidla 12 mesiacov, totožný s kalendárnym rokom. 

Druh spracovania 
Zúčtovanie CO: Druh spracovania, prednastavený druh spracovania je 
automatický. 

Účtovné obdobie 

Účtovné obdobie, náklady sa zaúčtujú na príjemcov v účtovnom období. 
Obdobie účtovania môže byť neskoršie alebo rovnaké ako zúčtovacie 
obdobie, ale musí byť v rámci určeného fiškálneho roka. Obdobie 
zúčtovania je rovnaké ako obdobie účtovania, pokiaľ sa neuvedie inak. 
Napríklad: zúčtovacie obdobie: 09, účtovné obdobie:11. To znamená, že 
náklady z obdobia 09 sa zúčtujú do  obdobia 11 pri druhu zúčtovania OBD - 
Periodické zúčtovanie. 

Refer.dátum Referenčný dátum, nezadáva sa. 

Spracovanie na 
pozadí 

Spracovanie na pozadí, určuje spracovanie zúčtovania na pozadí, aby sa 
predišlo preťaženiu systému v časoch uzávierkových prác, je možné použiť 
spracovanie na pozadí výberom funkcie Spracovanie na pozadí. 

Test.chod 
Vykonanie testovacieho chodu, indikátor pre spustenie simulácie 
zúčtovania nákladov zo zákaziek. 

Detailná zostava Znak: Generovanie detailnej zostavy, vytvára protokol účtovných operácií. 

Kontr.pohybových 
dát 

Kontrola pohybových dát je indikátor pre kontrolu transakčných údajov 
jednotlivých objektov v zúčtovaní. 

 
Po vyplnení údajov na vstupnej obrazovke, hromadné spracovanie stornovania zúčtovaných nákladov 

vykonáme cez Užívateľské menu SAP:  Údržba a opravy → Realizácia údržby → Závierka → Jednotlivé 

spracovanie → Zúčtovanie →Stornovanie. 
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Po tomto úkone systém zobrazí okno s názvom Skut.zúčtovanie: Zákazky Zákl.zost. 
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Zobrazovanie objektov účtovnej operácie stornovanie je obdobné ako pri procese hromadného 
spracovania zúčtovania. Stornované náklady majú znamienko mínus (-). 
 

 
Tvorba variantov výberu pre PM-zákazky môže byť odlišne určená jednotlivými organizáciami.  
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9 Ukončenie PM – zákazky 

 
Ukončenie PM-zákazky je zabezpečené štandardnou transakciou IW32 a vykonáva sa v dvoch fázach. 
Prvá fáza je technické uzavretie zákazky (TEUZ). V tejto fáze sú na PM-zákazke ukončené všetky 
činnosti uvedené v operáciách, to znamená, že zákazka je po technickej stránke realizovaná. Druhá 
fáza je obchodné uzavretie PM-zákazky (UZAV). Pred obchodným uzavretím musia byť splnené 
nasledujúce predpoklady. 

 Na zákazke sú už naúčtované všetky náklady za interné výkony zamestnancov. 

 Náklady za materiálové komponenty sú evidované. 

 Náklady za externé služby sú evidované. 

 Náklady z iných zákaziek sú preúčtované a zaťažili PM-zákazku. 

 Skutočné náklady z PM-zákazky sú zúčtované na konečného príjemcu určeného zúčtovacím 
predpisom. 

  
Pre priradenie systémového statusu technicky uzavreté (TEUZ) je systémová podmienka vytvorenia 
zúčtovacieho predpisu (PM-zákazka má priradený systémový status ZÚPV-zúčtovací predpis 
vytvorený). Na základe vytvoreného zúčtovacieho predpisu systém umožňuje pokračovať v 
ukončovaní zákazky.  
Ak na PM-zákazke je nulový náklad, je možné ukončiť PM-zákazku manuálnym priradením 
systémového statusu obchodné uzavretie (UZAV). Týmto je zákazka aj procesne ukončená.  
V prípade potreby doúčtovania oneskorených nákladov na PM-zákazku, systém umožňuje anulovať 
obchodné uzavretie. Náklady na zákazku sa doúčtujú a znova je potrebné vykonať už vyššie uvedené 
kroky smerujúce k obchodnému uzavretiu PM-zákazky. 

9.1 Nastavenie statusu PM - zákazky 

 
Jednotlivé statusy PM-zákazky od založenia, cez spracovanie až po jej ukončenie, sú určované 
systémovými a užívateľskými statusmi. Priradzovanie jednotlivých statusov je buď automatizovane 
podmienené určitými procesmi v PM-zákazke alebo manuálnym priradením. Medzi najvýznamnejšie  
systémové statusy patria: 
OTVO - zákazka je otvorená (v štádiu prípravy na realizáciu), 
UVOĽ - zákazka je uvoľnená (zákazke sa realizuje), 
TEUZ - zákazka je technicky uzavretá (zákazka je ukončená z pohľadu technickej realizácie) 
UZAV - zákazka je obchodne uzavretá (všetky práce na zákazke sú vykonané vecne aj finančne). 
 
Zmeny nastavenia systémových statusov sa vykonávajú v režime zmena PM-zákazky. 

Po ukončení realizácie prác uvedených v PM-zákazke, zmena systémového statusu UVOĽ na TEUZ sa 

vykoná manuálne klikom na ikonu Technické uzavretie (Ctrl+F12). Systémovou podmienkou pred 

zmenou systémového statusu UVOĽ na TEUZ je vytvorený zúčtovací predpis. Po vytvorení 

zúčtovacieho predpisu systém doplní statusy PM-zákazky o status ZÚPV (Zúčtovací predpis vytvorený). 
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Klikom na ikonu Technické uzavretie (Ctrl+F12), systém zobrazí okno s názvom Uzavretie. V tomto 
okne systém zobrazuje referenčný dátum uzavretia PM-zákazky. Podľa potreby sa aktualizuje. Zároveň 
je možné spolu s uzavretím zákazky uzatvoriť aj pripojené hlásenie (hlásenia).  
 

 
V tomto okne sa aktualizujú dáta hlásenia v záložke Dáta poruchy, potrebné pre uzavretie hlásenia. 
 

Pole Popis 

Zač.Poruchy  Začiatok poruchy (dátum), uvedie sa dátum začiatku poruchy. 

Začiatok poruchy 
(čas) 

Začiatok poruchy (čas). 

KoniecPoru Koniec poruchy (dátum), uvedie sa reálny dátum odstránenia poruchy. 

Koniec poruchy (čas) Koniec poruchy (čas). 

Výpadok Znak : Výpadok, pri zakliknutí systém vypočíta dobu výpadku objektu. 

Doba výpadku Doba výpadku, systém vypočíta dobu výpadku objektu. 
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MJ Jednotka doby výpadku. 

 
Po zadaní údajov a prekliknutím na záložku Obraz.škody a späť, systém pri zakliknutom Výpadku 
vypočíta dobu výpadku objektu. 
 

 

Klikom na ikonu Ďalej (Enter), systém vykonanú zmenu uloží a na vstupnej obrazovke zmenového 
režimu zákazky v dialógovom riadku zobrazí informáciu o uložení zákazky s hlásením. 

. 
 
V prípade zmeny systémového statusu TEUZ späť na UVOĽ, táto sa vykoná v zmenovom režime PM-

zákazky. Zmena statusu sa vykoná cez Užívateľské menu SAP:  Zákazka → Funkcie → Uzavretie → 

Anulácia techn.uzavretia. 
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Po tomto úkone systém zmení systémový status TEUZ na UVOĽ. 
 

 

Táto zmena sa uloží štandardne klikom na ikonu Uloženie (Ctrl+S). 
 
Pre zmenu systémového statusu TEUZ na UZAV, systémovou podmienkou je, že všetky náklady na PM-
zákazke, musia byť zúčtované na príjemcu nákladov uvedeného v zúčtovacom predpise  
(zostatok nákladov na zákazke musí byť nulový). Overenie nulového zostatku na PM-zákazke je 
prostredníctvom výkazu nákladov v záložke Náklady. 
 

  
Klikom na ikonu  Obchodné uzavretie (Ctrl+Shift+F12), systém obchodne uzavrie 
PM-zákazku. Tento status blokuje všetky prevádzkové a obchodné operácie s PM-zákazkou. 
Systém uloží zmenu systémového statusu PM-zákazky.  Na  vstupnej obrazovke zmeny zákazky, systém 
zobrazí v dialógovom riadku informáciu o uložení PM-zákazky aj s hlásením.  

. 
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Pre zobrazenie významu jednotlivých systémových statusov na hlavičke zákazky je k dispozícii ikona

Status. Kliknutím na túto ikonu, systém zobrazí  obrazovku s názvom Zmena statusu s aktívnou 
záložkou Status. Detailný popis je v kapitole Nastavenia statusu PM-zákazky. 
 
V prípade zmeny systémového statusu UZAV späť na TEUZ, táto sa vykoná v zmenovom režime PM-

zákazky. Zmena statusu sa vykoná cez Užívateľské menu SAP:  Zákazka → Funkcie → Uzavretie → 

Anulácia obchod.uzavretia. 
 

 
Pred zmenou systémového statusu: 
 

 
Po anulácií systémového statusu UZAV: 
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Túto zmenu statusu je nutné uložiť klikom na ikonu Uloženie (Ctrl+S). 
Systém po uložení zmeny v PM-zákazke na vstupnej obrazovke v dialógovom riadku zobrazí správu o 
uložení zákazky a hlásenia.  
 
Systém umožňuje vykonať súčasne technické aj obchodné uzavretie v jednom kroku pri splnení 
podmienok pre priradenie TEUZ aj UZAV. 

Klikom na ikonu Obchodné uzavretie (Ctrl+Shift+F12), systém zobrazí okno pre 
uzavretie zákazky. 
 

 
Po tomto kroku, systém zobrazí okno s názvom Uzavretie. Postup pri doplnení údajov potrebných pre 
uzavretie hlásenia je opísaný vyššie pri technickom uzavretí zákazky.  
 

 

Po vyplnení údajov v záložke Dáta poruchy a klikom vpravo dole v okne na ikonu  Ďalej (Enter), 
systém vykoná technické a následne obchodné uzavretie PM-zákazky. Túto zmenu uloží a na vstupnej 
obrazovke zmenového režimu zákazky v dialógovom riadku zobrazí informáciu o uložení zákazky s 

hlásením. . 
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10 Spracovanie plánu periodickej údržby 

10.1 Spracovanie stratégie údržby 

Stratégia údržby sa v procese periodickej plánovanej údržby použije vtedy, ak je potrebné na objekte 
vykonávať túto údržbu pomocou viacerých cyklov závislých na jednej základnej mernej jednotke. 
Spracovanie stratégie sa vykoná pomocou transakcie IP11 alebo vykonaním akcie z menu ako je 
naznačené na nasledujúcej obrazovke. 

 
Ak existujú v systéme aspoň dve stratégie, zobrazí sa ich zoznam. V opačnom prípade sa zobrazí 
obrazovka pre založenie novej alebo pre aktualizáciu jednej existujúcej stratégie. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Meno 
Určí sa identifikátor stratégie údržby. Odporúča sa, aby bol jednoznačný 
z pohľadu celého systému. 

Popis Určí sa vysvetľujúci popis stratégie. 
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Znak rozvrhovania 

Hodnota sa určí výberom zo zoznamu pomocou nápovede podľa toho či 
sa stratégia vzťahuje na časovú jednotku (čas, presný deň, čas podľa 
podnikového kalendára t. j. pracovný deň) , jednotke výkonu (napríklad 
počet najazdených km ) 

Jednotka stratégie 
Určí sa základná časová jednotka stratégie, ktorá sa vzťahuje na čas alebo 
výkonová jednotka technického objektu (napr. km, kWh, m³ a podobne) 

Horizont otvorenia 
Určuje kedy systém vygeneruje odvolávku, určuje odchýlku termínu 
generovania odvolávky od plánovaného termínu odvolávky v percentách 
dĺžky cyklu. 

Koef.posunu pri 
oneskorenom 
vybavení 

Ak je odvolávka vybavená po termíne, koeficient určuje posun 
v generovaní nasledujúcej odvolávky od termínu vybavenia, posun sa 
zadáva v percentách dĺžky cyklu 

Tolerancia pri 
oneskorenom 
vybavení 

Ak je odvolávka vybavená v tolerancii voči termínu odvolávky, systém 
nevykonáva posun v generovaní nasledujúcej odvolávky, ale generuje 
v súlade s cyklom. 

Koeficient posunu 
pri predčasnom 
vybavení 

 Ak je odvolávka vybavená pred termínom, koeficient určuje posun 
v generovaní nasledujúcej odvolávky od termínu vybavenia, posun sa 
zadáva v percentách dĺžky cyklu 

Tolerancia pri 
predčasnom 
vybavení 

Ak je odvolávka vybavená v tolerancii voči termínu odvolávky, systém 
nevykonáva posun v generovaní nasledujúcej odvolávky, ale generuje 
v súlade s cyklom. 

Podnikový kalendár Zadá sa podnikový kalendár, zvyčajne sa použije hodnota „SK“. 

ˇAk sú určené základné údaje stratégie alebo je vybraná už založená stratégia, určia sa jednotlivé 

pakety stratégie dvojklikom na tlačidlo . 

 
Ak je potrebné určiť nový paket, vykoná sa zmena režimu spracovania zo zobrazenie na zmenu klikom 

na ikonu -Zobrazenie->Zmena a potom sa vykoná klik na tlačidlo . Zobrazí sa nasledujúca 
obrazovka, kde je možné definovať nové pakety stratégie. 
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Číslo paketu Poradové číslo paketu 

Dĺžka cyklu Určí sa dĺžka cyklu v mernej jednotke paketu 

Jednotka 

Určí sa merná jednotka paketu odvoditeľní zo základnej jednotky stratégie 

(napríklad jednotka paketu je km a pričom základná jednotka je m, alebo 
MWH a KWH) 

Text cyklu údržby Zadá sa text cyklu údržby 

Kr.text cyklu Zadá sa skratka textu cyklu 

Hierarchia paketov Určuje prioritu paketu voči ostatným paketom 

Kr.text hierarchie Krátky text hierarchie 

Offset Určuje čas po uplynutí ktorého sa paket vykoná prvý krát. 

Kr.text offsetu Zadá sa krátky text offsetu 

PočChod 
Určuje počet dní pred plánovaným termínom paktu, kedy je možné začať 
vykonávať jeho činnosti 

Dobeh 
Určuje počet dní po plánovanom termíne paketu, kedy je možné skončiť 
vykonávanie jeho činností 

Po určení hodnôt paketu sa buď definuje ďalší paket alebo sa vykoná uloženie novo vytvorených 

paketov stratégie klikom na ikonu -Uložiť. Po kliku na ikonu -Späť systém zobrazí aktuálne pakety 
stratégie. Pakety stratégie môžu byť určené napríklad takto: 
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Po vykonaní kliku na tlačidlo -Sekvencia paketov sa zobrazí postupnosť vykonávania 
jednotlivých paketov pri rozvrhovaní plánu.  

 
 

Opätovným klikaním na ikonu -Späť sa systém vráti do menu používateľa (alebo štandardného 
menu SAP). 
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10.2 Sady cyklov 

Sady cyklov sa použijú vtedy, keď je potrebné riadiť plán periodickej plánovanej údržby súčasne 
pomocou čas a výkonu. Napríklad prehliadka agregátu sa má vykonať raz ročne alebo po uplynutí 5000 
motohodín. Sady cyklov sa spracovávajú pomocou transakcie IP11Z alebo z menu používateľa takto: 

 
Analogicky ako pri stratégiách sa zobrazí sa obrazovka so zoznamom už existujúcich stratégií. 
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Nová sada cyklov sa založí kliknutím na tlačidlo - Nové záznamy. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Meno 
Určí sa identifikátor sady cyklov. Odporúča sa tieto udržiavať centrálne za 
celý systém. 

Popis Určí sa popis sady cyklov 

Aby bolo možné definovať jednotlivé cykly sady, je potrebné vykonať dvojklik na - Cykly 

a následne na na tlačidlo - Nové záznamy. Zobrazí sa obrazovka, v ktorej je umožnené určiť 
jednotlivé cykly sady napríklad takto: 
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Čís.paketu Číslo paketu 

Dĺžka cyklu Dlýka cyklu v mernej jednotke 

Jednotka Merná jednotka cyklu 

Text cyklu údržby Text  

Kr.text cyklu Krátky text 

Ofset Hodnota ofsetu 

Kr.text offsetu Text ofsetu 

Po určení všetkých potrebných cyklov sady sa vykoná jej uloženie klikom na ikonu  -Uložiť. 
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Systém zobrazí správu u uložení a opätovným klikaním na ikonu -Späť sa systém vráti do menu 
používateľa (alebo štandardného menu SAP). 
 
 
 
 

10.3 Spracovanie plánu 

Plán periodickej plánovanej údržby je objekt na základe ktorého systém pri jeho rozvrhovaní 
automatizovane generuje tzv. odvolávky, teda hlásenia údržby a opráv, ktoré v sebe majú obsiahnutú 
informáciu čo a kedy treba vykonať v súvislosti s periodickou plánovanou údržbou technického 
objektu. Existujú nasledujúce typy plánov: 

a. Plán jednotlivého cyklu – plán riadený výlučne buď jednoduchým časovým alebo výkonovým 
cyklom (závislým na stave vybraného merača) , 

b. Plán stratégie- plán riadený stratégiou, 
c. Plán s viacnásobným počítaním , plán riadený sadou cyklov. 

V nasledujúcom sa popisuje založenie jednotlivých typov plánov. Zmena ľubovoľného plánu sa 
vykonáva pomocou transakcie IP02-Zmena pričom sa postupuje analogicky ako pri založení plánu 
s tým rozdielom, aktualizovať sa môžu iba hodnoty tých polí, ktoré systém meniť dovoľuje. 

10.3.1 Plán jednotlivého cyklu 

Plán jednoduchého cyklu sa vytvorí pomocou transakcie IP41 alebo z menu používateľa takto: 

 
Zobrazí sa úvodná obrazovka pre spracovanie plánu. 
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Typ plánu údržby Určí sa typ plánu údržby výberom zo zoznamu 

Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Zobrazí sa obrazovka s atribútmi plánu údržby. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty plánu. 

Pole Popis 

 Plán údržby 
Určí sa popis plánu údržby s možnosťou rozšírenia popisu pomocou dlhého 
textu. 

 Cyklus/ jednotka Určí sa dĺžka plánovacieho cyklu v príslušnej mernej jednotke 

Text cyklu Určí sa popis cyklu  
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Ofset/jednotka 
Ak je potrebné ,určí sa ofset plánu t.j. po akom období sa vykoná 
periodická údržba prvý krát od začiatku plánovania. 

Čítač 
Buď je cyklus údržby založený na časovom cykle alebo na základe 
nameranej hodnoty čítača definovaného na danom technickom objekte 

Určia sa hodnoty položky plánu: 

Pole Popis 

Položka údržby Zadá sa popis položky údržby 

Tech.miesto 
Určí sa technické miesto ako ten technický objekt, na ktorý sa plán údržby 
vzťahuje 

Vybavenie 
Určí sa vybavenie ako ten technický objekt, na ktorý sa plán údržby 
vzťahuje 

Plánovací závod Použije sa plánovací závod údržby pre organizáciu 

Druh hlásenia Použije sa vhodný druh hlásenia 

Plánovacia 
skupina 

Použije sa hodnota „001“. 

Priorita Ak je treba, určí sa priorita 

Zodp.pracovisko Pracovisko údržby organizácie zodpovedné za vybavenie odvolávok 

V prípade potreby je možné vytvoriť viacero položiek plánu údržby za predpokladu, že z pohľadu 
periodickej plánovanej údržby sa tieto správajú rovnakým spôsobom. 
 

10.3.1.1 Záložka Cykly plánu údržby 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty plánu. 

Pole Popis 

 Plán údržby 
Určí sa popis plánu údržby s možnosťou rozšírenia popisu pomocou dlhého 
textu. 
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 Cyklus/ jednotka 
 Určí sa dĺžka cyklu v časovej mernej jednotke alebo v jednotke výkonu 
merača ak sa jedná cyklus založený na výkone merača. 

Text cyklu Zadá sa popis cyklu 

Ofset/jednotka 
Ak je potrebné ,určí sa ofset plánu t.j. po akom období sa vykoná 
periodická údržba prvý krát od začiatku plánovania. 

Čítač 
Buď je cyklus údržby založený na časovom cykle alebo na základe 
nameranej hodnoty čítača definovaného na danom technickom objekte 

 
 

10.3.1.2 Záložka Parametre rozvrhovania plánu údržby 

 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Koef.posunu-
onesk.vybav. 

 Ak je odvolávka vybavená po termíne, koeficient určuje posun 
v generovaní nasledujúcej odvolávky od termínu vybavenia, posun sa 
zadáva v percentách dĺžky cyklu 

Toleranz(+) 
Ak je odvolávka vybavená v tolerancii voči termínu odvolávky, systém 
nevykonáva posun v generovaní nasledujúcej odvolávky, ale generuje ju 
v súlade s cyklom. 

Koef.posunu-
predč.vyb. 

Ak je odvolávka vybavená pred termínom, koeficient určuje posun 
v generovaní nasledujúcej odvolávky od termínu vybavenia, posun sa 
zadáva v percentách dĺžky cyklu 

Tolerancia (-) 
Ak je odvolávka vybavená v tolerancii voči termínu odvolávky, systém 
nevykonáva posun v generovaní nasledujúcej odvolávky, ale generuje ju 
v súlade s cyklom. 

ČasKoefCyk údržby 
Časový koeficient cyklu sa použije ak je potrebné zmeniť dĺžku trvania  
cyklu (vzťahuje sa aj na cykly stratégie) údržby individuálne pre každý plán 
údržby. Časy cyklov, ktoré sú platné podľa stratégie, sa zvyšujú s faktorom 
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úpravy cyklu väčším ako 1 a znižujú sa s faktorom úpravy cyklu menším 
ako 1. 

Podnikový kalendár Určuje podnikový kalendár, zvyčajne sa použije hodnota „SK“ 

Horizont otvorenia 
Určuje kedy systém vygeneruje odvolávku, určuje odchýlku termínu 
generovania odvolávky od plánovaného termínu odvolávky v percentách 
dĺžky cyklu. 

Interval odvolávok Určuje na aké obdobie systém vygeneruje odvolávky pri rozvrhovaní 

Povinnosť vybavenia 
Ak je príznak zakliknutý, tak nový objekt odvolávky systém vygeneruje až 
keď je objekt predchádzajúcej odvolávky bol uzavretý 

Čas 
 Vzťahuje sa na časové cykly.  Termín nasledujúcej odvolávky je určený po 
uplynutí času trvania cyklu . 

Čas presne 
k rozh.dňu 

Vzťahuje sa na časové cykly.  Termín nasledujúcej odvolávky je určený 
presne na deň voči predchádzajúcemu termínu odvolávky. 

Čas- podnik.kalendár 
Vzťahuje sa na časové cykly.  Termín nasledujúcej odvolávky je určený po 
uplynutí času trvania cyklu podľa pracovné kalendára napr. po uplynutí 
príslušného počtu pracovných dní. 

Začiatok cyklu Určuje dátum začiatku rozvrhovania plánu. 

 
 
 
 
 

10.3.1.3 Záložka Doplnkové dáta plánu údržby 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

 Triediace pole 
Pokiaľ sú definované triediace polia vyberie sa vhodné pomocou nápovede 
zo zoznamu 
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10.3.1.4 Záložka Položka 

 

 
Určia sa hodnoty položky plánu: 

Pole Popis 

Položka údržby Zadá sa popis položky údržby 

Tech.miesto 
Určí sa technické miesto ako ten technický objekt, na ktorý sa plán údržby 
vzťahuje 

Vybavenie 
Určí sa vybavenie ako ten technický objekt, na ktorý sa plán údržby 
vzťahuje 

Plánovací závod Použije sa plánovací závod údržby pre organizáciu 

Druh hlásenia Použije sa vhodný druh hlásenia 

Plánovacia 
skupina 

Použije sa hodnota „001“. 

Priorita Ak je treba, určí sa priorita 

Zodp.pracovisko Pracovisko údržby organizácie zodpovedné za vybavenie odvolávok 

V prípade potreby je možné vytvoriť viacero položiek plánu údržby za predpokladu, že z pohľadu 
periodickej plánovanej údržby sa tieto správajú rovnakým spôsobom. Ďalšia položka sa založí 
analogicky  kliknutím na ikonu  - Založ.ďalších položiek. 
 
 
 

10.3.1.5 Záložka Stanovište položky 

V záložke sú zobrazené ďalšie údaje o položke, ktoré sú evidované na technickom objekte položky. 
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Po určení a zadaní hodnôt uvedených atribútov sa vykoná uloženie plánu pomocou klik na ikonu  -
Uložiť. Systém sa opýta, či sa určí začiatok cyklu. Ak áno určí sa počiatočný dátum pre začiatok 
rozvrhovania plánu. V opačnom prípade sa vyberie možnosť „Nie“. 

 
Ak áno určí sa počiatočný dátum pre začiatok rozvrhovania plánu. V opačnom prípade sa vyberie 

možnosť „Nie“. Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Systém oznámi založenie plánu periodickej 
plánovanej údržby spolu s jeho číslom. 
 
 

10.3.2 Plán stratégie 

Plán stratégie sa založí analogicky ako plán jednotlivého cyklu a to pomocou transakcie IP42 ako je 
naznačené na nasledujúcej obrazovke. 
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Zobrazí sa nasledujúca obrazovka: 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Typ plánu údržby Určí sa výberom zo zoznamu 

Stratégia Určí sa výberom zo zoznamu pomocou nápovede. 

Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER, zobrazí sa obrazovka pre zadávanie hodnôt atribútov plánu, 
určenie položky údržby a určenie bodu merania pre tech. objekt položky. Položka sa spracuje 
analogicky ako pri pláne jednotlivého cyklu. 

 

10.3.2.1 Záložka Cykly plánu údržby 
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Čítač Hodnota čítača technického objektu sa určí pomocou kliku na ikonu -
Návrh čítača z objektu výberom zo zoznamu 

Stratégia Určí sa výberom zo zoznamu pomocou nápovede. 

Klik na ikonu -informácie o čítači zobrazí aktuálne údaje o zadanom čítači. 

 
  
 

10.3.2.2 Záložka Parametre rozvrhovania plánu údržby 
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Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Koef.posunu-
onesk.vybav. 

 Ak je odvolávka vybavená po termíne, koeficient určuje posun 
v generovaní nasledujúcej odvolávky od termínu vybavenia, posun sa 
zadáva v percentách dĺžky cyklu 

Toleranz(+) 
Ak je odvolávka vybavená v tolerancii voči termínu odvolávky, systém 
nevykonáva posun v generovaní nasledujúcej odvolávky, ale generuje ju 
v súlade s cyklom. 

Koef.posunu-
predč.vyb. 

Ak je odvolávka vybavená pred termínom, koeficient určuje posun 
v generovaní nasledujúcej odvolávky od termínu vybavenia, posun sa 
zadáva v percentách dĺžky cyklu 

Tolerancia (-) 
Ak je odvolávka vybavená v tolerancii voči termínu odvolávky, systém 
nevykonáva posun v generovaní nasledujúcej odvolávky, ale generuje ju 
v súlade s cyklom. 

ČasKoefCyk údržby 

Časový koeficient cyklu sa použije ak je potrebné zmeniť dĺžku trvania  
cyklu (vzťahuje sa aj na cykly stratégie) údržby individuálne pre každý plán 
údržby. Časy cyklov, ktoré sú platné podľa stratégie, sa zvyšujú s faktorom 
úpravy cyklu väčším ako 1 a znižujú sa s faktorom úpravy cyklu menším 
ako 1. 

Horizont otvorenia 
Určuje kedy systém vygeneruje odvolávku, určuje odchýlku termínu 
generovania odvolávky od plánovaného termínu odvolávky v percentách 
dĺžky cyklu. 

Interval odvolávok Určuje na aké obdobie systém vygeneruje odvolávky pri rozvrhovaní 

Povinnosť vybavenia 
Ak je príznak zakliknutý, tak nový objekt odvolávky systém vygeneruje až 
keď je objekt predchádzajúcej odvolávky bol uzavretý 

Počiat.stav čítača Určuje stav dokladu merania, od ktorého sa bude plán rozvrhovať. 
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10.3.2.3 Záložka Doplnkové dáta plánu údržby 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Triediace pole Ak sa používajú triediace polia, vhoné sa určí výberom zo zoznamu 

 
Údaje o položkách sa spracujú analogicky ako pri pláne jednotlivého cyklu. 
 
Ak sú zadané potrebné údaje o pláne, tento sa uloží klikom na ikonu  -Uložiť. 
V prípade , že nebol určený počiatočný stav čítača systém vyzve na jeho určenie. 

 
Určia sa nasledujúce hodnoty: 

Pole Popis 

Poč.stav čítača 
Zadá sa počiatočný stav evidovaný pomocou dokladu merania. Ak taký 
neexistuje systém použije najbližší taký voči zadanej hodnote. 

Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Systém uloží plán a výsledok oznámi. 
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10.3.3 Plán s viacnásobným počítaním 

Plán s viacnásobným počítaním sa použije v tom prípade, keď je potrebné zabezpečiť periodickú 
plánovanú údržbu podľa cyklov vzťahujúcich sa na rôzne merné jednotky. Plán s viacnásobným 
počítaním sa v systéme vytvorí pomocou transakcie IP43 alebo vykonaním akcie z menu ako je 
znázornené na nasledujúcom obrázku. 

 
Po vykonaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka. 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich polí: 

Pole Popis 

Typ plánu údržby Vyberie sa zo zoznamu 

Sada cyklov Pomocou nápovede sa vyberie zo zoznamu 

Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí: 

Pole Popis 

Tech.miesto Určí sa tech. miesto, pre ktoré sa plán vytvára. 

Vybavenie 
Alebo sa určí vybavenie, pre ktoré sa plán vytvára. Ak je vybavenie 
priradené k technickému miestu, to sa priradí automatizovane. 

Druh hlásenia Určí sa pomocou nápovede zo zoznamu. 
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Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Ak technický objekt má čítač, ktorého merná jednotka súvisí so 
zadanou sadou cyklov tento sa priradí k príslušnému cyklu v záložke Cykly plánu údržby. Ak taký 
neexistuje priradí sa bod merania manuálne. 
 

10.3.3.1 Záložka Cykly plánu údržby 

 
Ak sada cyklov obsahuje cykly, ktoré v konkrétnom pláne nie sú potrebné, tieto sa označia a odstránia 
klikom na ikonu -Výmaz cyklu. 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí: 

Pole Popis 

Sekvencia Určí sa číslo sekvencie cyklu. 

Sekvencia cyklu má rôzne úlohy v pláne s viacnásobným počítaním. 
•Zoskupenie viacerých cyklov do jedného celku, 
•Určuje nastavenej postupnosti v plánovaní, 
•Určuje položku údržby a dátum, pre ktorý sa generuje objekt volania (odvolávka). 
 

10.3.3.2 Záložka Parametre rozvrhovania plánu údržby 
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Určia sa hodnoty nasledujúcich polí: 

Pole Popis 

ČasKoefCykluÚdržby 
Určuje modifikáciu dĺžky cyklu o koeficient. Výsledná dĺžka cyklu pri 
rozvrhovaní je určená ako súčin dĺžky cyklu v sade a koeficienta cyklu 
údržby. Ak sa dĺžka cyklu nemá meniť, koeficient má hodnotu 1. 

Počiat. čas. rezerva Určuje počet dní kedy generuje odvolávka pred plánovaným termínom.  

Interv.odvol. 

Určuje obdobie na ktoré systém vygeneruje odvolávky pri rozvrhovaní. 

Napríklad generovanie zákonných prehliadok objektu na dva roky 
dopredu. 

Druh prepojenia 
Určuje vzťah medzi cyklami. Hodnota „Alebo“ znamená, že odvolávka sa 
generuje ak je splnená podmienka aspoň jedného cyklu, hodnota 
„A“ znamená, že sú splnené podmienky všetkých cyklov. 

Povinnosť vybavenia 
Ak je pole označené, systéme vygeneruje ďalší objekt údržby až vtedy, keď 
ten predchádzajúci je vybavený.  

Dátum začatia Dátum začatia určuje dátum, od ktorého začína rozvrhovanie plánu. 

Čas začatia Čas začatia určuje čas, od ktorého začína rozvrhovanie plánu. 

10.3.3.3 Záložka Doplnkové dáta plánu údržby 

Záložka Doplnkové dáta plánu údržby je rovnaká ako v prípade plánu stratégie alebo plánu 
jednotlivého cyklu. 
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10.3.3.4 Záložka Položka 

Pomocou položky sa určuje technický objekt, na ktorý sa plán periodickej plánovanej údržby vzťahuje. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí: 

Pole Popis 

Sekvencia 
Určuje sekvenciu uvedenú v záložke Cykly plánu údržby, podľa ktorej sa 
vykonáva rozvrhovanie plánu pre technický objekt danej položky. 

Ostatné údaje sa určia analogicky ako pri iných typoch plánu. 

10.3.3.5 Záložka Stanovište položky 
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Systéme zobrazí údaje súvisiace so stanoviskom technického objektu položky. 
Po spracovaní údajov sa vykoná uloženie plánu kliknutím na ikonu  -Uložiť.  Systém vyzve na zadanie 
dátumu a času začiatku plánu. Navrhnutý dátum a čas je možné v prípade potreby aktualizovať. 

 
Kliknutím na ikonu  -ENTER systém plán uloží a zobrazí správu o uložení. 
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10.4 Rozvrhovanie plánu 

Rozvrhovanie plánu sa vykonáva pomocou transakcie IP10 alebo vykonaním akcie z menu. 
V nasledujúcom návode je rozvrhovaný plán s viacnásobným počítaním. Plán jednotlivého cyklu alebo 
plán stratégie sa rozvrhuje analogicky. 

 
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. 

 
Určia sa hodnoty nasledujúcich polí: 

Pole Popis 

Plán údržby Pomocou nápovede sa určí číslo plánu údržby, ktorý sa bude rozvrhovať.  

Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Zobrazí sa centrálna obrazovka pre vykonávanie činností súvisiacich 
s rozvrhovaním plánu. 
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Aktivity pri prvom rozvrhnutí plánu: 

 Začiatok (tlačidlo  ) – Kliknutím na tlačidlo sa začne rozvrhovanie plánu od určeného 
dátumu začiatku rozvrhovania. 

 Spustenie v cykle (tlačidlo ) – Kliknutím na tlačidlo sa začne rozvrhovanie plánu podľa 
určeného cyklu. 

Aktivity sa odlišujú tým, podľa ktorého cyklu sa rozvrhovanie vykoná. V prvom prípade sa rozvrhovanie 
začína prvým cyklom a v druhom prípade sa rozvrhovanie začína podľa určeného cyklu. 
Ďalej sa vykoná rozvrhovania podľa začiatku takto. Vykoná sa klik na tlačidlo . Systém zobrazí 
nasledujúcu obrazovku s návrhom termínu začiatku, ktorý je možné v prípade potreby zmeniť. 

 
Vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Systém môže zobraziť upozornenie vzťahujúce sa na rozvrhovanie 
napríklad takto: 

 
Ak také zobrazí, odporúča sa vykonať klik na ikonu - existuje dlhý text a uvedomiť si význam 
upozornenia, prípadne prerušiť rozvrhovanie a vykonať aktivity, ktoré dané upozornenie eliminujú. Po 
kliku na uvedenú ikonu systém zobrazí detail správy. 
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V tomto prípade sa berie do úvahy, že neexistuje pre deň začiatku doklad o meraní a že systém pre 
potreby rozvrhovania akceptuje posledný doklad o meraní s dátumom pred termínom začiatku 

rozvrhovania. Zobrazené okno sa zruší klikom na  a správa sa potvrdí klikom na ikonu  -ENTER. 
Systém vykoná rozvrhovanie a vytvorí plánované termíny odvolávok ako je uvedené na nasledujúcej 
obrazovke. 

 
Nasleduje popis hodnôt v jednotlivých stĺpcoch. 

Stĺpec Popis 

Plán.dátum Plánovaný dátum odvolávky, ktorý systém určil podľa cyklu a určených 
parametrov plánu. 

Dátum odvolávky   
Dátum, kedy systém vytvorí objekt odvolávky v tomto prípade hlásenie 
údržby  



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 216 z 258 

 

  

Plán.dátum 
Plánovaný dátum odvolávky, ktorý systém určil podľa cyklu a určených 
parametrov plánu. 

 

Dátum vybavenia 
Dátum vybavenia odvolávky, tento dátum berie systém do úvahy pri 
ďalšom rozvrhovaní plánu 

Sekvencia Sekvencia plánu, ktorú systém bral do úvahy pri danej odvolávke 

Druh rozvr./status   

Druh rozvrhovania môže nadobúdať hodnoty: 

 Reštart 

 Rozvrhované 

 Manuálna odvolávka 

 Začiatok v cykle 

Status odvolávky môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: 

 Odvolávka uložením 

 Odvolaná 

 Blokovaná 

 Uvoľnená 

 Preskočená 

 Čaká 

 Vybavená 

 

Skut.odchýlka  

Jedn.  

Po rozvrhnutí plánu sa vykoná uloženie rozvrhnutia klikom na ikonu  -Uložiť. Systém vygeneruje 
objekty odvolávky (v tomto prípade hlásenia), ktoré sú indikované statusom „Odvolávka uložením“. 
Systém uloží výsledky rozvrhovania a zobrazí o tom správu. 
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10.5 Spracovanie plánu 

Opakovaným vykonaní transakcie IP10 je možné: 
 buď vykonať opakované rozvrhnutie plánu  
 alebo ak plán nie je treba rozvrhovať je možné vykonať jednotlivé akcie súvisiace s aktuálnym 

rozvrhom,  
 prípadne ak je treba vytvoriť manuálnu odvolávku (len v prípade plánu jednotlivého cyklu 

alebo v prípade plánu stratégie), ktorá nesúvisí s rozvrhom,  
 či vykonať niektorú z nasledujúcich akcií vzťahujúcich sa na konkrétnu odvolávku. 
  

Akcie, ktoré je možné vykonať sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

Ikona akcie Popis 

 
Uvoľnenie odvolávky – Ak sa odvolávka uvoľní, pri uložení sa vytvorí objekt 
odvolávky t.j. hlásenie údržby a opráv 

 

Fixácia odvolávky – fixovať je možné iba odvolávky, ktoré sú vytvorené na 
základe časového cyklu. Fixovať odvolávku na zvolený termín je možné iba 
vtedy, ak je predchádzajúca odvolávka uvoľnená. 

 

 

Preskočenie odvolávky – v prípade potreby je možné rozvrhnutú odvolávku  

preskočiť a realizovať až ďalšiu v poradí. Predchádzajúce odvolávka nesmie  
byť v stave „čaká“. 

   Aktualizácia rozvrhovania 

 Dátum výberu – systém nastaví odvolávky na pozíciu zvoleného dátumu 

 
Algoritmus odvolávky – zobrazia sa informácie o cykle, podľa ktorého bola 
daná odvolávka rozvrhnutá 
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Zobrazenie objektu odvolávky – systém zobrazí objekt odvolávky ak 
existuje. 

 
Vybavenie odvolávky – vykoná sa vybavenie (ukončenie) najbližšej 
nevybavenej odvolávky. 

 
Ak napríklad je potreba uvoľniť ďalšiu odvolávku, toto sa vykoná jej označením a následným 

vykonaním klik na ikonu  -Uvoľ.odvolávky tak ako je naznačené na nasledujúcej obrazovke. 

 
Po vykonaní akcie sa zobrazí nasledujúce obrazovka. 

 
Ak sa vykoná uloženie plánu, systém vygeneruje pre vybranú odvolávku objekt odvolávky, t.j. hlásenie. 
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Opätovným vykonaním IP10 je možné napr. označením príslušnej odvolávky a vykonaním akcie  -
Zobraz.obj.odvolávky zobraziť vygenerované hlásenie. 
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Vykonaním klik na ikonu -Späť sa vykoná návrat do prostredia transakcie IP10. 
Analogicky sa vykonávajú ďalšie možné akcie. 

10.5.1 Záložka Manuálne odvolávky 

Manuálne odvolávky je možné generovať iba pre plány jednotlivého cyklu alebo pre plány stratégie. 
Pri plánoch s viacnásobným počítaním manuálne odvolávky nie je možné vytvárať. Ak sa transakcia 
IP10 vykoná napríklad pre plán jednotlivého cyklu s manuálnymi odvolávkami sa pracuje tak, ako je 
uvedené ďalej.  

 

Vykoná sa klik na tlačidlo . Systém sa opýta na dátum vytvorenia tejto odvolávky. 
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Určí sa dátum manuálnej odvolávky a vykoná sa klik na ikonu  -ENTER. Vytvorí sa manuálne 
odvolávka a po uložení plánu sa vytvorí aj objekt tejto odvolávky. 

 
Vykoná sa uloženie. 

 
Po opätovnom vykonaní IP10 prehľad manuálnych odvolávok je zobrazený v záložke Manuálne 

odvolávky. Analogicky ako predtým je možné objekt odvolávky zobraziť pomocou ikony -
Zobraz.objektu odvolávky. 
 

10.5.2 Záložka Parametre rozvrhovania plánu údržby 

V záložke systém zobrazí parametre rozvrhovania určené pri spracovaní plánu údržby. 
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Je potrebné poznamenať, že obsah obrazovky je určený typom spracovávaného plánu. 
 

10.5.3 Záložka Doplnkové dáta plánu údržby 

Rovnako v tejto záložke systém zobrazí údaje určené pri spracovaní plánu údržby. 

10.5.4 Zostava prehľadu termínov 

Ak sa vykoná transakcia IP10 a následne sa vykoná klik na tlačidlo , systém zobrazí 
zoznam rozvrhnutých termínov vrátane manuálnych odvolávok, ak také existujú. 
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10.5.5 Zostava plánov údržby 

 Na zobrazovanie zostavy plánov údržby štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia 
IP15  - Zmena a transakcia IP16 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom 
poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Plánovaná údržba → Plánovanie údržby → Plány údržby → Spracovanie zostavy →  

Zmena/Zobrazenie 

 

 

 
 

Na vstupnej obrazovke užívateľ vyplní vhodné vstupné parametre a klikne na ikonu  - Vykonanie 
(nachádza sa pod názvom obrazovky). Možnosti vypĺňania vstupných parametrov sú vysvetlené v 
kapitole Oblasť vykazovania-Technické miesta 
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Výsledkom je zostava, s ktorou sa pracuje analogicky ako s ostatnými výkazmi uvedenými v kapitole 

Oblasť vykazovania-Technické miesta 

 

 
 

Dvojklikom na plán údržby sa zobrazí konkrétny plán údržby a v závislosti od toho, v akej transakcii sa 

užívateľ nachádza (zmena/zobrazenie), je možné plán údržby meniť alebo ho iba prezerať. 
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10.5.6 Zostava prehľadu a simulácie termínov 

 
Na zobrazovanie zostavy prehľadu a simulácie termínov slúži transakcia IP19  - Prehľad a 

simulácia termínov. Transakciu spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské 
menu SAP: 
Údržba a opravy → Plánovaná údržba → Plánovanie údržby → Plánovanie termínov pre plány  údržby 

→ Prehľad termínov údržby → Prehľad a simulácia termínov 

 
 
Vo vstupnej obrazovke užívateľ vyplní vhodné vstupné parametre a klikne na ikonu  - Vykonanie 
(nachádza sa pod názvom obrazovky). Možnosti vypĺňania vstupných parametrov sú vysvetlené v 
kapitole Oblasť vykazovania-Technické miesta. 
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Medzi vykonaním zostavy a jej zobrazením sa na obrazovke zobrazí protokol s hláseniami, užívateľ 
pokračuje stačením klávesy ENTER. 
 

 
 
Výsledkom je zostava, ktorej zobrazenie je modifikovateľné (viď. Kapitola Oblasť vykazovania-

Technické miesta). 

 

 
 

 

 

10.5.7 Zostava prehľadu termínov údržby 

Na zobrazovanie zostavy prehľadu termínov údržby štandardným spôsobom slúži transakcia  IP24  
- Zobrazenie zoznamu. Transakciu spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez 
Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Plánovaná údržba → Plánovanie údržby → Plánovanie termínov pre plány  údržby 

→ Prehľad termínov údržby → Zobrazenie zoznamu 
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 Vo vstupnej obrazovke užívateľ vyplní vhodné vstupné parametre a klikne na ikonu  - Vykonanie   

 
 
Výsledkom je nasledujúca zostava. 
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11 Vyhodnocovanie 

Pre vyhodnocovanie procesov v údržbe a opravách sú v systéme k dispozícií štandardné transakcie 
umožňujúce vytvárať  zoznamy objektov modulu PM. Objektami modulu PM sa rozumejú technické 
objekty  a to technické miesta a vybavenia.  K týmto technickým objektom sú priradené body merania 
a na nich evidované doklady o meraní. K technickým objektom sú zakladané požiadavky na údržbu a 
opravy, PM-zákazky. K operáciám PM-zákaziek sú odhlasované výkony interných zamestnancov. Pre 
nákladovú stránku údržby a opráv sú k dispozícii zoznamy PM-zákaziek s nákladovými položkami. 
Detailnejšie rozbory nákladov sú k dispozícii  vo výkazoch modulu CO. 

11.1 Oblasť vykazovania 

 

11.1.1 Technické miesta 

Na zobrazovanie zostavy technických miest štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. 
Transakcia IL05  - Zmena a transakcia IH06 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v 
príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Technické miesto → Spracovanie zostavy → 

Zmena/Zobrazenie 
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Pod názvom obrazovky sa nachádzajú 3 ikony, ich význam je nasledovný: 
 

Ikona Význam 

 - Vykonanie (F8) 
Kliknutím sa spustí spracovanie zostavy podľa zadaných vstupných 

parametrov. 

 - Vyvolanie 
variantu (Shift+F5) 

Ak existujú uložené varianty pre túto transakciu, kliknutím na túto ikonu 

si užívateľ môže zvoliť, ktorú variantu chce použiť. 

 - Programová 
dokumentácia 
(Shift+F1) 

Zobrazí informácie, ak sú k dispozícii. 

 
Na vstupnej obrazovke užívateľ vyplní vhodné vstupné parametre.  
Na obrázku vyššie je príklad, ako sa používa pri vyhľadávaní znak ‘*’.  
Tento znak sa používa pri vyhľadávaní akéhokoľvek reťazca v mieste, kde je použitý. 
Pre spustenie zostavy klikneme na ikonu  - Vykonanie. 
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Systém vyhľadal všetky technické miesta, ktoré spĺňali dané kritérium (medzi 100009 a KAN sú všetky 
použité hodnoty z uložených kmeňových údajov TM). 
 

Ďalšia možnosť na vyplnenie vstupných parametrov je ikona   - Viacnásobný výber. 
Nachádza sa na konci riadku za vstupnými poliami. 
 

 
  
Táto ikona sa nachádza na konci riadka výberu parametra. Kliknutím na túto ikonku sa nám otvorí 
nasledujúce podokno, ktoré slúži na zadanie zvolených vymedzení. 
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Sú v ňom nasledujúce 4 záložky: 
 
Záložka Výber jednotlivých hodnôt. 
Slúži na zadanie konkrétnych TM alebo sa môže taktiež použiť aj hviezdičková konvencia v jednotlivých 
riadkoch. 
 
Záložka Výber intervalov. 
Táto záložka umožňuje vyplniť dolnú a hornú hranicu výberu pre technické miesta. 

 
 
Záložka Vylúčenie jednotlivých hodnôt. 
Táto záložka umožňuje určiť, ktoré hodnoty sa nemajú dostať do zoznamu. 
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Záložka Vylúčenie jednotlivých intervalov. 
Slúži na zadefinovanie intervalov dolnej a hornej hranice hodnôt, ktoré sa do zoznamu nemajú dostať. 

 
 
Na spodnom okraji podokna vpravo sa nachádzajú ikony, ktoré majú nasledovný význam. 
 

Ikona Význam 

 - Prevzatie (F8) Kliknutím sa spustí vyhľadávanie podľa zadaných vstupných parametrov. 

 - Kontrola zadaní 
(Enter) 

Kliknutím sa skontrolujú zadané vstupné parametre. 

 - Údržba možností 
výberu(F2) 

Otvorí sa podokno, možnosti výberu sú popísané pod nižšie uvedeným 
obrázkom. 

 - Vloženie riadka 
(Shift+F1) 

Do zoznamu sa vloží nový riadok. 

 - Výmaz riadka 

(Shift + F2) 
Zo zoznamu sa vymaže označený riadok. 

- Úplný výmaz 
výberu Shift+F4) 

Vymažú sa údaje zo všetkých záložiek podokna. 
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 - Nápoveď pre 
obrazovku (Shift+F6) 

Popis významu jednotlivých záložiek aj s príkladom. 

 
Možnosť výberu cez ďalšie parametre. 

- Import z 
textového súboru 
(Shift+F11) 

Vyberie sa textový súbor, z ktorého sa majú načítať údaje. 

- Upload zo 
schránky (Shift+F12) 

Do vybranej záložky sa doplnia údaje zo schránky. 

- Zrušenie (F12) Zavrie okno a neprenesie zadané vymedzenia. 

 
 

Kliknutím na ikonu  - Údržba možností výberu (F2) sa otvorí nasledujúce okno.  

 
 

Označením konkrétneho riadku vo výbere a kliknutím na nižšie popísané ikony sa obmedzí výber podľa 

popisu konkrétnej ikony. 

 

Ikona Význam 

 - Vzor  Výber vzoru reťazca pomocou hviezdičkovej konvencie. 

 - Vylúčenie vzoru Vylúčenie vzoru z výberu pomocou hviezdičkovej konvencie. 

 - Jednotlivá 
hodnota 

Vyberie sa konkrétna zadaná hodnota. 

 - Väčšie alebo 
rovné 

Vyberie sa hodnota väčšia alebo rovná zadanej. 

 - Menšie alebo 
rovné 

Vyberie sa hodnota menšia alebo rovná zadanej. 

 - Väčšie 
Vyberie sa hodnota väčšia ako zadaná. 

 

 - Menšie 
Vyberie sa hodnota menšia ako zadaná. 

 

 - Nerovné Vyberie sa hodnota nerovná zadanej hodnote. 
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Vyplnením zvolených parametrov a kliknutím na ikonu - Vykonanie (F8) sa zobrazí zoznam 

technických miest.  

 
 
Tento zoznam, podobne ako aj zoznamy spomínané v nasledujúcich podkapitolách sa dajú modifikovať 
podľa potrieb užívateľa. Na modifikáciu zobrazenia slúži ikona - Aktuálne (Ctrl+F8). 
Kliknutím na ňu sa zobrazí okno s 5 záložkami. 
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Záložka Výber stĺpca. 
Je rozdelená na 2 časti. V ľavej časti vidíme názvy polí, ktoré sú aktuálne na obrazovke zobrazené a v 
pravej časti sú všetky zostávajúce polia (Zásoba stĺpcov), ktoré nám ešte daná zostava umožňuje 
zobraziť. Jednotlivé polia vieme medzi sebou premiestňovať z jednej strany na druhú postavením sa 
na pole a kliknutím na šípky ,  ktoré sú medzi ľavou a pravou stranou. V prípade, ak do 
zobrazených stĺpcov vyberieme pole, ktoré má číselnú hodnotu, je možné robiť v tomto stĺpci operácie 
súčtu, výber maxima, minima alebo výpočet strednej hodnoty. 
Nad stĺpcom ‘Zobrazené polia’ sa nachádzajú  jednoduché šípky hore a dole ( ) a dvojité šípky hore 
a dole ( ). Označením konkrétneho riadku a kliknutím na jednoduché šípky sa posunie uvedený 
riadok o 1 pozíciu vyššie/nižšie. Pri kliknutí na dvojité šípky sa označený riadok posunie na 
začiatok/koniec zoznamu. Ikona - Hľadanie slúži na vyhľadávanie konkrétneho poľa v zozname. 
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Na spodnom okraji okna vpravo sa nachádzajú ikony (platí to pre všetky záložky), ktoré majú 
nasledovný význam. 
 

Ikona Význam 

 - Prevzatie (Enter) Kliknutím sa prevezmú vykonané zmeny. 

 - Výber layoutu  
(Ctrl+F12) 

Vyberie sa layout zo zoznamu uložených layoutov. 

- Uloženie layoutu 
(Ctrl F10) 

Uloží layout pod zvoleným názvom, ak už layout existuje, užívateľ sa 

dialógovo rozhodne, či ho uloží pod tým istým názvom. 

 

-  Uložiť layout ako 
(Ctrl+F11) 

 

V novom okne sa vyplní názov layoutu (Layout), popis layoutu 

(Označenie),  a klikne sa na ikonu - Prevzatie (viď obrázok). 

 - Reset  
nastavení 

(Ctrl+Shift+F12) 

Reset nastavení na vašu počiatočnú hodnotu.  

- Zrušenie (F12) Zavrie okno a neprenesie zadané vymedzenia. 

 
Uložiť layout ako: 
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Pri zakliknutí voľby ‘Užív.špecifické’ a názvu bez znaku ‘/’ na začiatku, uložený layout môže modifikovať 
iba ten, kto ho založil. Ak na začiatku názvu užívateľ zadá znak ‘/’ a nezaklikne voľbu ‘Užív.špecifické’, 
uložený layout bude môcť modifikovať ktorýkoľvek užívateľ. 
Pri zakliknutí voľby ‘Prednastavenie’, tento layout sa zobrazí vždy po spustení danej transakcie výberu 
objektov pre daného užívateľa. 
 
Výsledné zobrazenie môže vyzerať nasledovne: 
 

 
 
 
Záložka Triedenie. 
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Obdobne ako v predchádzajúcej záložke, šípky slúžia na premiestňovanie polí zo zásoby stĺpcov 
(vpravo) do triediacich kritérií (stĺpec vľavo). Výberom sa zaistí zotriedenie zobrazenia podľa vybraných 
stĺpcov. Ak je ich viac je dôležité, aby sa zvážilo poradie, v akom budú jednotlivé polia za sebou 
uvedené. Zakliknutím ikony alebo  v príslušnom riadku sa podľa tohto poľa bude triediť vzostupne 
alebo zostupne.  
Ak si zotriedime zostavu podľa vybraných stĺpcov, v každom takomto stĺpci sa pri jeho názve v zostave 
objaví v pravom hornom rohu červený trojuholník a to buď smerujúci nadol alebo nahor (v závislosti 
od triedenia zostupne alebo vzostupne). 
Ikony v okne vpravo dole majú rovnaký význam ako v predchádzajúcej záložke. 
 
Záložka Filter. 
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Prvý krok, je výber polí pre definíciu filtra pomocou šípiek , druhým krokom je kliknutie na ikonu 

, pričom sa otvorí okno, kde užívateľ zadefinuje obmedzenie pre 
vybrané pole. 
 

 
 
Pokračuje sa kliknutím na ikonu - Vykonanie a opäť kliknutím na ikonu - Prevzatie. 
Výsledné zobrazenie môže vyzerať nasledovne: 
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Ak v zostave použijeme pre vybraný stĺpec filter, v každom takomto stĺpci sa pri jeho názve v zostave 
objaví v pravom dolnom rohu čierny trojuholník. 
 
 
 
Záložka Náhľad. 
 

 
Používa sa preferované view ako je uvedené na obrázku. 
 
Záložka Zobrazenie. 
 

 
 
Užívateľ môže meniť výsledné zobrazenie zostavy podľa možností, ktoré sú tu uvedené. 
 
Jednotlivé stĺpce v zostave je možné presúvať aj priamo v zobrazení zostavy a to nasledovne: 
Označíme si stĺpec kliknutím na jeho názov, stĺpec sa vyfarbí na oranžovo. 
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Ostaneme myšou na názve stĺpca, stlačíme ľavé tlačidlo na myši (objaví sa tam šípka smerujúca z 

obdĺžnika doľava) a posúvame sa na miesto, kam chceme daný stĺpec presunúť. Potom ľavé tlačidlo 

myši pustíme a tam, kde bola medzi stĺpcami červená oddeľovacia čiara, sa stĺpec presunie. 

 

 
 

Takto sa dajú naraz presúvať  aj viaceré stĺpce, ktoré sú pri sebe, ak ich spolu označíme. 

 

 

 

Popis ikon pod názvom obrazovky. 
 

 
 

Ikona Význam 

 - Detail 
(Ctrl+Shift+F1) 

Kliknutím sa zobrazia kmeňové údaje pre technické miesto. Na tento účel 

sa môže použiť aj dvojklik na technické miesto. 

 - Zmena ˂ - ˃ 

 Zobrazenie (Shift+F5) 
Preklikávanie medzi zmenou a zobrazením konkrétneho zoznamu. 

 - Aktualizácia (F8) Aktualizácia údajov v zozname. 

 - Označenie 
všetkých (F5) 

Označenie všetkých riadkov, používa sa v prípade vykonávania akcie nad 

celým zoznamom. 

- Výmaz všetkých 
označení (F6) 

Vymaže označenie všetkých riadkov. 
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 - Vzostupné 

triedenie 

(Ctrl+Shift+F4) 

Zotriedi zostavu vzostupne podľa označeného stĺpca (označíme ho 

kliknutím na názov stĺpca). 

- Zostupné 

triedenie 

(Ctrl+Shift+F5) 

Zotriedi zostavu zostupne podľa označeného stĺpca (označíme ho 

kliknutím na názov stĺpca). 

 

 - Nastavenie filtra 
(Ctrl+Shift+F2) 

Vyfiltruje zostavu podľa zvolenej hodnoty označeného stĺpca. 

- Grafika (Shift+F2) Vytvorí stĺpový graf (v prípade, že má zmysel vytvorenie grafu). 

- Tabuľková 
kalkulácia (Shift+F4) 

Otvorí zostavu v Exceli, pre zachovanie je potrebné zostavu uložiť. 

- Dlhý text 
(Shift+F6) 

Zobrazí dlhý text (ak existuje) označeného riadku. 

- Aktuálne  
(Ctrl+F8) 

Umožňuje zmeniť aktuálne zobrazenie zostavy. 

 
 
 

11.1.2 Vybavenia 

Na zobrazovanie zostavy vybavení štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia IE05  - 
Zmena a transakcia IH08 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli 
alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Vybavenie → Spracovanie zostavy → 

Zmena/Zobrazenie 
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Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 
Zobrazí  sa zoznam vybavení.  
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Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
 

11.1.3 Body merania 

Na zobrazovanie zostavy bodov merania štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia 
IE08  - Zmena a transakcia IK07 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom 
poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Prostredie → Body merania → Spracovanie zostavy 

→ Zmena/Zobrazenie 

 

 
 
Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 
Zobrazí sa zoznam bodov meraní. 
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Označením riadku a kliknutím na ikonu  sa zobrazí bod merania. 

Označením riadku a kliknutím na ikonu  sa zobrazí vstupná obrazovka pre doklady 
o meraní s vyplneným označeným bodom merania. 
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Kliknutím na ikonu - Vykonanie sa zobrazí zostava dokladov o meraní. 
 

 
 
Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
 
 

11.1.4 Doklady o meraní 

Na zobrazenie zostavy dokladov o meraní štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia 
IK18  - Zmena a transakcia IK17 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom 
poli alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Správa technických objektov → Technické miesto → Doklady o meraní → 

Spracovanie zostavy → Zmena/Zobrazenie 
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Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 
 

 

 
 
Zobrazí sa zostava dokladov o meraní. 
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Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
 

11.1.5 Hlásenia 

Na zobrazenie zostavy hlásení štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia IW28  - 
Zmena a transakcia IW29 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli 
alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Hlásenie → Spracovanie zostavy → Zmena/Zobrazenie 

 

 
 
Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 
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Zobrazí sa zoznam hlásení. 
 
 

 
 
Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
 

11.1.6 Zákazky údržby a opráv 

 
Na zobrazenie zostavy zákaziek štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia IW38  - 

Zmena a transakcia IW39 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli 
alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zoznam zákaziek → Zmena/Zobrazenie 
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Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 
Zobrazí sa zoznam zákaziek. 
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Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
 

11.1.7 Operácie PM - zákaziek 

Na zobrazenie zostavy zákaziek štandardným spôsobom slúžia 2 transakcie. Transakcia IW37  - 
Zmena a transakcia IW49 – Zobrazenie. Transakcie spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli 
alebo cez Užívateľské menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Zákazka → Zoznam operácií → Zmena/Zobrazenie 
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Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 

 
 
Zobrazí sa zoznam operácií zákaziek. 
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Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
 
Pod názvom obrazovky je oproti bežným ikonám jedna ikona navyše.   

Ide o ikonu (Ctrl+Shift+F8). 
Označením konkrétneho riadku a kliknutím na túto ikonu sa otvorí okno spätného hlásenia pre danú 
operáciu. 
 

 
 

  Spätné hlásenie sa vyplní  a uloží kliknutím na ikonu  . 
 



 

 
 

   

 
CES_M30_Pouzivatelska_Prirucka_v1.2 Strana 255 z 258 

 

 
 
 

11.1.8 Spätné hlásenia 

 
Na zobrazenie zostavy spätných hlásení štandardným spôsobom slúži transakcia IW47  - Zoznam 

spätných hlásení. Transakciu spustíme priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské 
menu SAP: 
Údržba a opravy → Realizácia údržby → Spätné hlásenie → Zobrazenie → Zoznam spätných hlásení 
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Užívateľ vyplní zvolené vstupné parametre a klikne na  ikonu  - Vykonanie. 

 
 
Zobrazí sa zoznam spätných hlásení zákaziek. 
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Zostavu je možné modifikovať rovnakým spôsobom, ako v kapitole Oblasť vykazovania-Technické 
miesta. 
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12 Prílohy 

č. Názov dokumentu Súbor 

1. názov prílohy vložiť ako objekt 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 
 
 
 


