
Libor Burian

6. – 7. októbra 2022

WORKSHOP:
VYBRANÉ S&T ON-PREMISE A ON-
DEMAND RIEŠENIA



2

S&T LEX – Overovanie Bankových účtov
PREČO?

• Od 15.11 2021 vstúpil do platnosti zákonom č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

563/2009 Z. z. o správe daní tzv. daňový poriadok. 

• Dôsledkom vyššie uvedenej právnej úpravy je: 

• opätovný vznik povinnosti ohlasovania/registrácie čísel účtu platcu DPH;

• vznik povinnosti ručenia za odvedenú daň z pridanej hodnoty dodávateľom zo strany 

platiteľa;

• Finančná správa SR od 1. 1. 2022 má povinnosť zverejňovať zoznam subjektov s priradenými číslami 

bankových účtov na svojom webovom portáli. 

• Pri každej odosielanej platbe dodávateľovi vzniká spoločnosti povinnosť overovania, či ním 

poskytnuté číslo účtu je v čase platby registrované na portály Finančnej správy SR;
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S&T LEX – Overovanie Bankových účtov
ČO TO JE?

• Zoznam registrovaných bankových účtov 

na portáli FS SR bude replikovaný;

• Replikácia zoznamu bude prebiehať raz za 

24 hodín;

• Ak to forma zverejnenia FS SR umožní, 

preferovaný bude priamy náhľad do 

zoznamu finančnej správy; 

Riešenie zabezpečuje:

• Aktualizácia zoznamu zverejnených účtov;

• Overenie validity účtu pri založení/zmene kmeňového záznamu dodávateľa;

• Overenie validity účtu vo vybraných typov business dokumentov;
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S&T LEX – Overovanie Bankových účtov
ČO TO JE?

4

Modul 
synchronizácie dát

Modul ukladania 
dát

Modul kontroly vzniku 
business objektov

Modul 
reportingu a 

auditu

Customizing
riešenia

Koncový používateľ



5

S&T LEX – Overovanie Bankových účtov
DEMO SESSION – INTERNAL TEST SYSTEM S&T
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S&T PortOZ – Portál Obchodného Zástupcu
PREČO?

• „Predĺžená ruka“ obchodného zástupcu do SAP ECC alebo S/4HANA

• On premise / On demand riešenie pre aktivity OZ

• Hlavné výzvy pre zákazníka:

• Licenčné poplatky pre OZ;

• Aktuálnosť (platnosť) dát voči ERP / S/4HANA systému;

• Pripojenie na internet a zabezpečenie komunikácie;

• Variantné pripojenie sa na internet;

• Jednoduchosť riešenia;
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S&T PortOZ – Portál Obchodného Zástupcu
AKO?

• „Predĺžená ruka“ obchodného zástupcu do SAP ECC alebo S/4HANA

• On premise / On demand riešenie pre aktivity OZ
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S&T PortOZ
ČO TO MÁ VEDIEŤ?

• Založenie objednávky

• Úprava objednávky

• Informácie o skladovej zásobe

• Kalkulácia ceny

• Obľúbené položky nákupu 

Objednávkový portál

• Informácie o produkte

• Obrázková informácia

• Dostupnosť na sklade

• Info o promo akcii

Katalóg produktov

• Informácie o zákazníkovi

• Poloha – navigácia k zákazníkovi

• Kontakty

• Priame volanie alebo písanie e-mailu

• Otvorené položky a kredit management

• Vývoj odbytu

• Štruktúra obvyklého nákupu

CRM

• Informácie o predajoch a 

štruktúre predaja obchodného 

zástupcu podobne ako pre 

zákazníka

• Dosiahnuté obraty a objemy 

predaja

Môj profil
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S&T PortOZ – Portál Obchodného Zástupcu
DEMO SESSION – INTERNAL TEST SYSTEM S&T
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S&T LEX Incomming Invoice
PREČO?

SAP ECC/SAP S/4HANA OCR enterpriser server

Číselníky materiálu

Číselníky dodávateľov

Vyťažené dáta

dátové pumpy

Správa šablón

Verifikácia dát

Správa a úprava čísleníkov

Obohacovanie vyťažených dát

Zakladanie business dokumentov

OCR silný klient / tenký klient
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S&T LEX Incomming Invoice
AKO?

SAP ECC/SAP S/4HANA

Vyťažené dáta

Verifikácia dát

Obohacovanie vyťažených dát

Zakladanie business dokumentov

Požiadavka na vyťaženie

Verifikácie výsledkov SAP Document Information

Extraction

SAP Business Technology

Platform



S&T LEX Incomming Invoice
AKO?

Sken doručenej 

faktúry

E-mail s prílohou

Manuálne pridanie v 

PDF/PNG

Evidencia došlej 

faktúry a 

odposlanie na 

vyťaženie

Vyťaženie v SAP 

DOX

Evidencia 

vyťažených dát

Verifikácia a 

obohatenie dát

• Minimalizácia manuálnych úkonov v procese

• Možnosť plne automatizovaného zakladania v prípade 

dostatočnej kvality vyťažených dát

• Jednotný cockpit pre prácu s uvedeným systémom

• Napojenie na aktuálne používane business procesy 

zákazníka (SAP Best Practice/Customer Custom)

Založenie došlej 

faktúry alebo 

dobropisu ako 

business objektu
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S&T LEX Incomming Invoice
DEMO SESSION – INTERNAL TEST SYSTEM S&T
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S&T LEX Incomming Invoice
PRESAH DO LEGISLATÍVY E-FAKTÚRA

https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/
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S&T InSyTi - systém sledovania validity ticketov a varovania plynúcej SLA 
PREČO?

• Interná potreba v rámci S&T Slovakia na stráženie validity ticketov v rámci plynutia SLA

• Vysoko heterogénne prostredie dotknutých systémov nie len pre podporu zákazníka:

• USU Valuemation – ticketovací systém S&T Slovakia pre zákazníkov;

• SAP Solution Manager - ticketovací systém VVŠ;

• ServiceNow - ticketovací systém Heineken Slovakia;

• Microsoft PowerApps - systém pre správu neprítomnosti zamestnancov S&T Slovakia;

• Microsoft Outlook - systém pre správu e-mailovej komunikácie;
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S&T InSyTi - systém sledovania validity ticketov a varovania plynúcej SLA 
AKO?
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S&T InSyTi - systém sledovania validity ticketov a varovania plynúcej SLA
DEMO SESSION – INTERNAL TEST SYSTEM S&T
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