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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 zaradil 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  

SolMan SAP Solution Manager 

KZM Kmeňový záznam 

OP Obchodný partner 

ZMIN Druh operácie Požiadavka / Incident 

ZMIG Druh operácie Migračný incident 

ZMTD Druh operácie Test Defekt 

  

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. Ako 
príklad 

Pojem  Vysvetlenie  
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2 Založenie a doplnenie údajov do požiadavky. 

Nasledovné kapitoly popisujú kroky pre rolu Používateľ CES. Príručka popisuje pracovné prostredie 
dvoch základných Fiori aplikácií: 

 Fiori aplikácia Vytvorenie požiadavky 
o aktivita M11.001.0.0001 – Založenie incidentu 

 Fiori aplikácia Moje požiadavky 
o aktivita M11.001.0.0007 – Doplnenie podkladov, informácie 
o aktivita M11.001.0.0018 – Akceptácia riešenia zadávateľom 

 
V popise jednotlivých aplikácií sú uvedené presne kroky ktoré treba vykonať pre dokončenie uvedenej 
aktivity. 
 

 
Obr. 1 : Proces incident managementu 

2.1 Prihlásenie 

Prihlásenie prebieha cez „Citrix Workspace“ , kde je vypublikovaná ikona CES Fiori PS1 Produkčný"” 
(respektíve pre testovacie prostredie “CES Solution Manager-Test”) pomocou, ktorej sa otvorí webové 
rozhranie s možnosťou zadania  mena a hesla.   
 
Zoznam aplikácií sprístupnených po prihlásení je definovaný rolami používateľa. Pre účely tejto 
príručky budeme popisovať prostredie v ktorom má používateľ priradenú rolu iba pre Incident 
management. 
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Obr. 2 Ikona "CES Fiori PS1 Produkčný" 

 

 
Obr. 2 : Prihlasovacia obrazovka 

  

2.1.1 Dostupné aplikácie 

Po prihlásení sú pre rolu Zadávateľ dostupné dve aplikácie: 
 

 Aplikácia „Vytvorenie požiadavky“ – slúži na založenie požiadavky 

 Aplikácia „Moje požiadavky“ – slúži na zobrazenie a spracovanie požiadaviek založených 
prihláseným používateľom 
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Obr. 3 : Skupina aplikácií pre Zadávateľa incidentu 

2.2 Vytvorenie požiadavky 

Kapitola popisuje postup pre používateľa IS CES v prípade potreby založenia požiadavky alebo 
incidentu. 
 
Aktivita pozostáva z dvoch krokov, ktoré sú vykonané v stanovenej postupnosti: 

 Výber druhu požiadavky 
o Iba v prípade ak má prihlásený používateľ priradenú rolu testera. 

 Zadanie údajov požiadavky a vytvorenie. 

2.2.1 Výber druhu požiadavky  / incidentu 

Na základe oprávnení prihláseného používateľa je po spustení aplikácie Vytvorenie požiadavky 
zobrazená ponuka na výber druhu požiadavky. V prípade ak 

 ZMIN – incident / požiadavka 
o  Dostupná pre všetkých zadávateľov požiadaviek, alebo incidentov. 
o  Slúži na založenie incidentu pre aplikačnú podporu alebo požiadavky na zmenu KZM 

a dát OP 

 ZMTD – test defekt 
o  Druh incidentu určený na riešenie chýb identifikovaných počas testovania. 
o  Zakladanie test defektu by malo byť vykonávané primárne z prostredia Test 

Managementu. 
 
Výber požadovaného druhu incidentu / požiadavky sa vykoná kliknutím na riadok v zobrazenom 
zozname. 
 

 
Obr. 4: Výber druhu požiadavky / incidentu 
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2.2.2 Zadanie údajov požiadavky 

Po výbere požadovaného druhu požiadavky je zobrazené hlavné pracovné prostredie rozdelené do 
troch častí. Odporúčaný postup vypĺňania je od vrchnej časti po spodnú. 
 
Obrazovka obsahuje povinné polia, ktoré sú označené znakom . 
 
Popis jednotlivých častí obrazovky: 

 

 Základné údaje 
o  Krátky popis 

 Pole určené na stručný popis požiadavky. 
o  Priorita 

 Priorita požiadavky. 
 Štandardne nastavená na hodnotu Stredná. 

o  Dodatočný kontakt 
 Pole určené pre doplnenie dodatočného kontaktu. 
 Používa sa primárne v prípade zakladania požiadavky v mene iného 

používateľa na úrovni L1. 
o  Kategória 

 Výber kategórie požiadavky / incidentu. 
 Slúži na spresnenie druhu požiadavky. 
 Obsah tohto poľa je závislý od druhu zvolenej požiadavky. Kategórie sú 

rozdielne pre druh ZMIN a ZMTD. 
 Po zvolení niektorej z kategórií v skupine Požiadavka – Kmeňové dáta bude 

pod textovým popisom zobrazený odkaz na žiadanku. Tento dokument je 
nutné vyplniť a priložiť ako prílohu. 

o  Modul 
 Pole obsahuje zoznam štandardný SAP support componentov a moduly IS 

CES. 
 Moduly IS CES sú uvedené v spodnej časti zoznamu. 

o  Položka konfigurácie 
 Nepovinné pole bez nutnosti naplnenia. 

 Požiadavka 
o  Pole slúži na detailný popis požiadavky.  

 Prílohy 
o  Časť obrazovky určená na prácu s prílohami požiadavky. 

o  Prílohu je možné vložiť pomocou drag-and-drop alebo použitím ikony  
 
Obrazovka obsahuje dve funkčné tlačidlá sú umiestnené v spodnom pravom rohu: 

 Založiť 
o  Určené na založenie požiadavky. 

 Zrušiť 
o  Zrušenie procesu založenia požiadavky.  

 
Nasledovný príklad zobrazuje odporúčaný postup vypĺňania údajov z hora smerom dole. Polia 
označené červenou farbou sú povinné, polia označené zelenou farbou sú voliteľné: 
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Obr. 5: Obrazovka založenia požiadavky. 

Príklad zobrazenia žiadanky po zvolení kategórie, ktorá vyžaduje špeciálny druh prílohy: 

 
Obr. 6 príklad zobrazenia žiadanky pre kategóriu Správa číselníkov 
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V prípade úspešného založenia je nová požiadavka ihneď zobrazená v aplikácií Moje požiadavky. 

 
Obr. 7 Zobrazenie založenej požiadavky 

Nasledovné kapitoly obsahujú podrobnejší popis práce s jednotlivými časťami prostredia pre založenie 
požiadavky. 

2.2.2.1 Výber kategórie 

Pri zakladaní je možné zvoliť kategóriu z pripraveného zoznamu a následne ju počas spracovania 
incidentu operátor môže spresniť.  
 

Po kliknutí na ikonu  pri poli Kategória sa zobrazí zoznam dostupných kategórií: 

 
Obr. 8 - zoznam kategórií 



 

 
 

   

 
CES_SOLMAN_IM_Pouzivatelska_Prirucka_Zadavatel_v

1.1.docx 
Strana 10 z 22 

 

Požadovanú kategóriu je možné vybrať kliknutím na modrý text s jej popisom. 
Odstránenie kategórie je možné vykonať pomocou tlačidla Vyprázdniť v dialógu na výber kategórie. 
 
Zoznam dostupných kategórií bude priebežne upravovaný. Nasledovná tabuľka obsahuje stručný 
popis jednotlivých kategórií: 
 

Kategória Popis 

Chýbajúce oprávnenia Určená pre založenie požiadavky pri problémoch 
s priradenými rolami. 

Problém s prístupom Problém s prístupom do jednotlivých komponentov systému 
CES. 

Metodická podpora Požiadavka na metodickú podporu v rámci niektorého 
z modulov systému CES. 

Aplikačná podpora Požiadavka na aplikačnú podporu niektorého z modulov 
systému CES. 

Úprava dát v číselníku Požiadavka na úpravu dát v niektorom z centrálnych 
číselníkov. 

Obchodný partner Požiadavka na zmenu, alebo založenie obchodného partnera. 
Obsahuje štandardizovaný formulár, ktorý je nutné priložiť ako 
prílohu. 

Kmeňový záznam materiálu Požiadavka na zmenu, alebo kmeňového záznamu materiálu. 
Obsahuje štandardizovaný formulár, ktorý je nutné priložiť ako 
prílohu. 

Účet hlavnej knihy Požiadavka na zmenu, alebo založenie účtu hlavnej knihy. 
Obsahuje štandardizovaný formulár, ktorý je nutné priložiť ako 
prílohu. 

Iná požiadavka Iná požiadavka smerovaná na podporu systému CES. 

 
 

2.2.2.2 Práca s prílohami 

Pri zakladaní požiadavky je možné vložiť prílohu obsahujúcu dodatočné informácie. Systém podporuje 
vloženie viacerých príloh a Ako prílohu je možné vložiť súbor dostupný na pracovnej stanici 
používateľa.  
 
Vloženie je možné dvoma spôsobmi: 

 Drag and drop súboru  
o  Jednotlivé súbory je možné presunúť kurzorom do časti Prílohy, kedy sa zobrazená 

časť zmení na modrú a je uvedený text „Súbory na odovzdanie presunúť sem“ 

 Výberom súboru na nahratie použitím ikony  
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Obr. 9 možnosti vloženia prílohy 

Výmaz priloženej prílohy je možné vykonať pomocou ikony . Po kliknutí na túto ikonu bude 
používateľ požiadaný o potvrdenie tejto aktivity: 

 
Obr. 10 potvrdenie výmazu prílohy 

2.2.2.3 Výber dodatočného kontaktu 

Ako dodatočný kontakt je možné vybrať ľubovoľného používateľa dostupného v Incident Management 
aplikácií. Zadanie je možné dvoma spôsobmi: 

 Priame zadanie do poľa Dodatočný kontakt: 
o  Číslo business partnera – po zadaní čísla BP bude navrhnuté meno zodpovedajúceho 

používateľa 
o  Čiastkové zadanie textu – zadaním časti mena používateľa bude zobrazený zoznam 

zhôd z ktorého je možný výber. 
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Obr. 11 Zadanie dodatočného kontaktu pomocou priameho vyhľadávania 

 Vyhľadanie pomocou nápovede hľadania 

o  Použitím ikony  pri poli Dodatočný kontakt bude zobrazené okno určené pre 
vyhľadávanie v celom mene používateľa.  

o Po vyplnení textu do poľa v ľavej hornej časti a kliknutí na tlačidlo Spustiť bude 
zobrazený zoznam zhôd a kliknutím na požadovaný kontakt bude výber uložený. 

o  Obrazovku pre vyhľadávanie je možné opustiť pomocou tlačidla Zrušiť  

 
Obr. 12 Vyhľadanie dodatočného kontaktu 
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2.3 Práca so založenými požiadavkami – Moje požiadavky 

Mnou založené požiadavky sú prístupné v aplikácií Moje Požiadavky. Aplikácia zobrazuje priamo na 
domovskej stránke počet otvorených požiadaviek: 

 
Obr. 13 zobrazenie počtu otvorených požiadaviek prihláseného používateľa 

Hlavné funkcie tejto aplikácie sú: 

 Zobrazenie založených požiadaviek a ich stavu 

 Odpovedanie na otázky od riešiteľov, alebo potvrdenie riešenia. 

 Zobrazenie dodatočných príloh, alebo zobrazenie príloh od riešiteľov 

 Založenie novej požiadavky 
 

2.3.1 Pracovné prostredie aplikácie 

Aplikácia Moje požiadavky je rozdelená na 4 základné časti: 
 

 Zoznam požiadaviek – červená časť obrázku 
o  Zobrazuje zoznam otvorených požiadaviek prihláseného používateľa 
o  Umožňuje zobraziť aj uzatvorené požiadavky po zmene nastavenia filtra 

 Hlavička – zelená časť obrázku 
o  zobrazuje krátky popis požiadavky a časť dlhého textu 
o  obsahuje ikony pre zobrazenie textovej konverzácie, príloh a detailov požiadavky 

 Obsah zvolenej oblasti – fialová časť obrázku 
o  dynamická časť, ktorej obsah sa mení podľa zvolenej oblasti v predošlej časti 

 Panel s tlačidlami 
o  Slúži na zmenu obsahu zoznamu požiadaviek 
o  Vykonanie akcie so zvolenou požiadavkou 
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Obr. 14 pracovné prostredie aplikácie Moje Požiadavky. 

 
Obr. 15 panel s tlačidlami 
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2.3.1.1 Zoznam založených požiadaviek 

Každá požiadavka uvedená v zozname obsahuje nasledovné základné informácie: 

 Krátky popis - červená 

 Status - zelená 

o  v prípade statusu Akcia zadávateľa, alebo navrhnuté riešenie je zobrazená ikona  

 Prioritu - fialová 

 
Obr. 16 popis zoznamu požiadaviek 

Filtrovanie zoznamu požiadaviek: 

Je možné pomocou ikony  a na výber sú nasledovné možnosti: 

 Všetky otvorené 
o  Zobrazí všetky otvorené požiadavky bez aplikácie filtra 

 Nové 
o  Zoznam bude obsahovať iba požiadavky v statuse Nové 

 V spracovaní 
o  Zoznam bude obsahovať iba požiadavky v statuse V spracovaní 

 Akcia zadávateľa 
o  Zoznam bude obsahovať iba požiadavky v statuse Akcia zadávateľa 

 Navrhnuté riešenie 
o  Zoznam bude obsahovať iba požiadavky v statuse Navrhnuté riešenie 

 Zrušené 
o  Zoznam zobrazí požiadavky v statuse Zrušené. Uvedené požiadavky nie je možné 

dodatočne editovať. 

 Uzatvorené 
o  Zoznam zobrazí vyriešené požiadavky v statuse Uzatvorené. Uvedené požiadavky nie 

je možné dodatočne editovať. 
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Zoskupenie požiadaviek: 
Položky v zozname je možné zoskupiť podľa jedného z nasledovných kritérií: 

 Priorita 

 Status 

 Čas poslednej zmeny 
 
Štandardné zoradenie je podľa času založenia od najnovšej po najstaršiu požiadavku – tj. Žiadne 
zoskupenie. 
 
Nasledovná tabuľka zobrazuje príklady zoskupenia podľa dostupných  
 

Zoskupenie podľa priority Zoskupenie podľa statusu Zoskupenie podľa času zmeny 
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2.3.1.2 Konverzácie 

 
Oblasť slúži na zobrazenia, alebo aktualizáciu textového protokolu požiadavky.  
 

Pridanie nového textu je možné jeho zadaním do prázdneho textového poľa a kliknutím na ikonu . 
Výsledok aktualizácie je potvrdený hlásením aplikácie o úspešnom zápise a aktualizáciou textového 
protokolu. 
 
V spodnej časti obrazovky je zobrazená celá textová konverzácia vrátane nasledovných údajov: 

 Meno a priezvisko autora uvedeného textu 

 Text zadaný autorom – zelená časť 

 Druh textu a dátum pridania: 
o  Popis – prvotný text vyplnený pri zadaní požiadavky 
o  Navrhnuté riešenie – text obsahuje popis riešenia požiadavky 
o  Odpoveď – text zadaný zadávateľom požiadavky počas jej spracovania  

 
Obr. 17 zobrazenie textového protokolu 
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2.3.1.3 Prílohy 

 
Časť pre prístup k priloženým súborom umožňujúca nasledovné aktivity: 

 Zobrazenie prílohy – kliknutím na názov prílohy bude príloha otvorená priamo v prehliadači, 
ale uložená na lokálny disk. Správanie je závislé na druhu prílohy a nastavení internetového 
prehliadača používateľa 

 Výmaz prílohy – kliknutím na ikonu bude príloha vymazaná. 

 Pridanie prílohy – pomocou drag-and-drop, alebo výberom súboru z pracovnej stanice 
používateľa. 

 
Každá príloha má v popise uvedené nasledovné údaje: 

 Názov súboru vrátane prípony 

 Meno a priezvisko autora prílohy 

 Dátum a čas vloženia prílohy 

 Veľkosť súboru 
 

 
Obr. 18 spracovanie príloh 
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2.3.1.4 Detaily 

 
Obsahuje detaily o zobrazenej požiadavke vrátane jej číselného identifikátora a dodatočného 
kontaktu. Oblasť slúži iba na zobrazenie údajov bez možnosti ich zmeny. 
 

 
Obr. 19 zobrazenie detailov požiadavky 
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2.3.1 Zrušenie požiadavky zadávateľom: 

Aktivita je dostupná iba v prípade ak nebola požiadavka prijatá riešiteľom na úrovni L1. 
 
Aktuálny status požiadavky: Nová 
Dostupné akcie pre zadávateľa: 

 Zrušenie požiadavky 
o  Po kliknutí na tlačidlo Zrušiť bude zobrazené okno umožňujúce zadať krátky text 

s popisom dôvodu zrušenia požiadavky  
o  Po potvrdení  zrušenia pomocou tlačidla Áno bude požiadavka prepnutá do statusu 

Zrušená a nebude v nej možné vykonávať zmeny. 

 
Obr. 20 zrušenie novej požiadavky  
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2.3.2 Potvrdenie alebo zamietnutie navrhnutého riešenia: 

Aktuálny status požiadavky: Navrhnuté riešenie 
Dostupné akcie pre zadávateľa: 

 Potvrdenie navrhovaného riešenia: 
o  Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť sa zobrazí okno, do ktorého je možné pridať krátke 

hodnotenie riešenia 
o  Potvrdením pomocou tlačidla Áno bude uvedená požiadavka uzatvorená a nebude 

v nej možné vykonávať dodatočné zmeny. 

 
Obr. 21 potvrdenie navrhnutého riešenia 

 

 Vrátenie navrhovaného riešenia: 
o  Navrhnuté riešenie je možné odmietnuť zadaním textu s popisom problému 

s riešením v časti Konverzácie a odoslaním uvedeného textu pomocou ikony . 
o  Status uvedenej požiadavky bude zmenený na “Preposlaná“ 
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3 Prílohy 

č. Názov dokumentu Súbor 

1. 
  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 
 
 


