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Úvod
Centrálny elektronický priečinok - IS CEP, je informačný systém zameraný na
efektívne zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace
procesy. IS CEP umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode
a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom
vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a
tranzitom.
Systém bol vytváraný v súlade s požiadavkami Európskej únie pod záštitou
Ministerstva financií a financovaný z Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (OPIS).
Hlavným cieľom IS CEP je vytvoriť elektronický centralizovaný bod pre
zjednodušenie administratívnych procesov medzi obchodnou komunitou a orgánmi
štátnej správy. IS CEP poskytuje informačnú základňu pre zrealizovanie
zahraničného obchodu. Základnou súčasťou IS CEP je elektronický proces podania
colného vyhlásenia so všetkými prílohami a jeho následným spracovaním štátnym
orgánom spolu s vystavením platových výmerov a príslušných licencií potrebných k
zrealizovaniu zahraničného obchodu.
Na základe požiadaviek Európskej únie a súvisiacich právnych predpisov EÚ by mali
takýto spôsob fungovania colnej správy zaviesť všetky členské štáty EÚ najneskôr do
roku 2013, čo prinesie značné úspory času a financií pre všetkých účastníkov
colných konaní.
Prejdite prosím na kapitolu Základe pravidlá práce s IS CEP.
Viac informácii o projekte CEP nájdete v kapitole Viac o projekte CEP alebo na
webovej stránke http://www.cep.financnasprava.sk/.
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O projekte CEP
Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou
medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy
zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným
v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované
informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky
požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom. Základným nástrojom na
dosiahnutie tohto stavu je vybudovanie plne integrovaného informačného systému
CEP.

Ciele projektu CEP
Cieľom projektu je vytvoriť informačný systém CEP na uskutočnenie elektronizácie
služieb v medzinárodnom obchode a jeho integrácia v rámci relevantných
informačných systémov pri výmene informácií. Tento všeobecný zámer je
realizovaný sústavou špecifických cieľov projektu elektronizovať a automatizovať
procesy medzinárodného obchodu, vytvoriť plne integrované informačné prostredie
na podporu medzinárodného obchodu v kontexte národných a medzinárodných
iniciatív a pre širokú verejnosť zabezpečiť poskytovanie informácií relevantných pre
medzinárodný obchod.
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Komu je projekt určený?
Cieľovou skupinou projektu sú všetky subjekty zapojené do medzinárodného
obchodu, ktoré pre zjednodušenie rozčleňujeme na 2 základné skupiny:
1. Podnikatelia/občania, ale predovšetkým:
b.

a. Obchodníci v medzinárodnom obchode (dovozcovia, vývozcovia)
Prepravcovia

c.
d.

Špeditéri
Občania realizujúci export a import

e.

Stavovské organizácie

Viac informácií o pokrytých agendách

2. Subjekty verejnej správy, ale predovšetkým:
a.

Ústredné orgány štátnej správy v oblasti medzinárodného obchodu

b.

Subjekty zapojené do procesov vybraných agend medzinárodného obchodu

Viac informácií o pokrytých agendách

Prínosy projektu
Pre podnikateľov/občanov
a.

Elektronizácia podaní v zahraničnom obchode – zníženie nákladov

b.
c.

Zníženie časových strát a administratívnej záťaže
Poskytovanie rýchlych, presných a relevantných informácií

d.

Vyššia transparentnosť podaní

Pre verejnú správu/úradníkov
a.

Slovensko sa zaradí medzi najvyspelejšie krajiny EÚ, ktoré koncept Single
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Window považujú za jednu zo svojich strategických priorít.
b. Dosiahnutie vyššej efektívnosti verejnej správy automatizáciou podaní a
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c.

zjednodušením odovzdávania informácií medzi subjektmi verejnej správy.
Lepšie riadenie rizika a bezpečnosti pri zvýšenej transparentnosti.

d.

Zlepšenie vnímania štátu na strane verejnosti.

Základné pravidlá práce s IS CEP
A) Základy práce s IS CEP
Softvérové požiadavky aplikácie IS CEP:
Aplikáciu je možné spustiť s ľubovoľným internetovým prehliadačom, ale aplikácia je
optimalizovaná pre internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer 8 a vyššie,
Mozilla Firefox 3.

Získanie prístupu k Autorizovaným elektronickým službám
Pre získanie prístupu k Autorizovaným elektronickým službám je nevyhnutnou
podmienkou:
•

registrácia používateľa pre vstup do autorizovanej zóny IS CEP
Pri registrácii uvedie používateľ svoje základné identifikačné údaje, kontaktné
údaje a autentifikačné údaje. Výsledkom je pridelenie oprávnení a
zaregistrovanie používateľa, ktorý používa svoje prihlasovacie údaje na vstup
do autorizovanej zóny IS CEP.

Formáty elektronických dokumentov, ktoré elektronická podateľňa
prijíma
Súčasťou procesu podania je aj elektronická podateľňa, ktorá prijíma elektronické
dokumenty vo formáte XML 1.0 a PDF.

Technické predpoklady na strane klienta pri využívaní
Autorizovaných elektronických služieb IS CEP
Pre účely zamedzenia nepredvídateľných technických problémov koncového
používateľa autorizovaných elektronických služieb IS CEP sú stanovené požiadavky
na technické a programové vybavenie, ktoré musia byť splnené. Jedine za
predpokladu ich úplného zabezpečenia je možné garantovať dostatočnú
bezpečnostnú a výkonnostnú úroveň.
•

hardvérové vybavenie
Odporúčané hardvérové vybavenie je totožné s požiadavkami pre využívanie
operačného systému Windows XP a vyšším (http://www.microsoft.com ), ktoré
odporúčame považovať za zámerne minimalizované
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•

•

•

•

operačný systém
Odporúčaný je klientsky operačný systém Windows XP SP3, Windows Vista a
Windows 7
webový prehliadač
Vzhľadom na využívanie aplikácie D.Signer/XAdES na vytvorenie zaručeného
elektronického podpisu (ZEP), ktorá je ActiveX komponentom, vyžaduje sa pre
využitie autorizovaných elektronických služieb webové prehliadače:
• MS Internet Explorer vo verzii 8.0 a vyššie (32 bit) s aplikovanými
opravnými záplatami a bezpečnostnými aktualizáciami.
• Mozilla Firefox od verzie 3.0
sieťové pripojenie
Minimálne požadované pripojenie do internetu je cez dial-up s rýchlosťou min.
64kb/s. V prípade, ak je sieťové pripojenie filtrované cez firewall, musia byť
povolené porty 80 - http a 443 - https.
XAdES
Pre využívanie autorizovanej služby elektronického doručovania písomnosti sa
používa bezplatne poskytovaná aplikácia XAdES. Systémové požiadavky
aplikácie (okrem tých, ktoré sú totožné s požiadavkami pre využívanie AES)
sú platforma .NET framework (verzia 2.0) a v prípade použitia aplikácie na
vytvorenie zaručeného elektronického podpisu certifikované SSCD zariadenie
(napr. čipová karta, USB token).
Návod na inštaláciu XAdES klienta najdetu v kapitole G) Inštalácia XAdES
klienta

Dostupnosť IS CEP
Pravidelná údržba IS CEP v správe MFSR sa vykonáva podľa harmonogramu
plánovanej údržby. TODO (link)

1.1.1 Kontrolné a chybové hlášky
Zobrazovanie hlášok:
Hlášky informujúce užívateľa o nedostatkoch na obrazovke sa budú zobrazovať za
poľom obrazovky, ktorého sa týka výhrada. Písmo hlášky bude červenou farbou.
Príslušné pole bude zároveň podfarbené ružovou farbou.

Hlášky informujúce užívateľa o neočakávanom správaní systému budú zobrazené na
vrchu obrazovky.
Písmo hlášky bude červenou farbou.

Nevyplnené povinné pole
•

Zobrazí sa hláška: "Nevyplnené povinné pole"
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Chybne zadané pole
•
•

Zobrazí sa hláška: "Chybný formát poľa".
Dátumové polia: "Nesprávne zadaný dátum. Správny formát: dd.mm.rrrr."

Systémové chybové hlásenia
•

Zobrazí sa hláška: "Nastala neočakávaná chyba systému, skúste zopakovať
poslednú akciu a v prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte
administrátora systému."

Výmaz záznamu/objektu
•

Zobrazí sa hláška: "Skutočne si želáte výmaz zvoleného záznamu/objektu?"

Hlášky špecifické pre konkrétne činnosti alebo volané rozhrania sú špecifikované na
konkrétnych obrazovkách.

1.1.2 Správanie položiek obrazoviek a tabuliek
Polia
•
•
•

Povinné položky budú na obrazovkách označené červenou hviezdičkou Názov poľa alebo názov stĺpca v tabuľke bude písaný tučným štýlom - bold
Za každým poľom bude ikonka s otáznikom, v prípade kurzor hover sa zobrazí
tooltip, obsahom bude popis danej položky (ak nebude definované, tooltip sa
pre danú položku nebude zobrazovať)

Zarovnanie:
•
•
•

Date/ DateTime - zarovnanie na pravo
Textové polia - zarovnanie na ľavo
Číselné polia - zarovnané na pravo

Číselné polia
•
•

Oddeľovač desatinnej časti bude "desatinná čiarka" (',')
Tisíce, státisíce atď. bude systém automaticky formátovať oddelením
medzerou

Formáty zobrazovania dátových typov / položiek
•
•
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dátum - dd.mm.rrrr
Účet - "Predčíslie účtu" + "-" + "Číslo účtu" + "/" + "Kód banky"

Základné pravidlá práce s IS CEP

Ovládacie prvky obrazoviek
•
•
•

Každá obrazovka detailu bude obsahovať tlačítko "Späť", ktorým bude možný
návrat o úroveň späť, t.j. na predchádzajúcu obrazovku.
V prípade funkcie "Uložiť" systém zobrazí vedľa tlačítka výsledok akcie:
Úspešné uloženie: "Údaje boli úspešne uložené" Text bude zelenou farbou.

Prihlásenie do aplikácie IS CEP modul WDU
Prihlásenie úradníka do systému IS CEP časť WDU je umožnená len
zaregistrovanému používateľovi.
Postup:
1) Používateľ zadá prihlasovacie údaje
2) Ak systém zadané údaje úspešne overí - autentifikuje zobrazí používateľovi ďalšiu
obrazovku, ktorou je úvodná obrazovka WDU.

Po prihlásení sa do aplikácie sa používateľovi zobrazí v pravom hornom rohu
informácia o jemu aktívnej organizačnej zložke a mene prihlásenej osoby.
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4) Používateľ môže ukončiť prácu s aplikáciou odhlásením.

- Ak je používateľ priradený k viac ako jednej organizačnej zložke, pod ktorou môže
vystupovať na WDU, potom ďalšou obrazovkou po zadaní prihlasovacích údajov
bude obrazovka pre výber konkrétnej zložky z ponuky jemu priradených.

Po výbere konkrétnej bude používateľ presmerovaný na základnú obrazovku WDU

Ukončenie práce s aplikáciou IS CEP - časť WDU
Postup:
1) Používateľ môže ukončiť prácu s aplikáciu v akejkoľvek obrazovke IS CEP
stlačením tlačidla Odhlásiť

2) Po odhlásení, je používateľ presmerovaný na základnú stránku IS CEP

- Po odhlásení bude akákoľvek neuložená práca nenávratne stratená, preto si prosím
pred odhlásením skontrolujte rozpracované obrazovky

Zmena organizačnej zložky vo WDU
- Používateľ WDU má možnosť zmeny organizačnej zložky za ktorú bude vystupovať
v prihlásenej aplikácii WDU.
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- Zmena organizačnej zložky bude umožnená len používateľovi, ktorý má priradenú
viac ako jednu organizačnú zložku v mene, ktorej môže konať.
Postup:
1) Používateľ klikne v pravom hornom rohu na tlačidlo Zmeniť dostupné pri názve
organizácie

2) Systém ponúkne používateľovi obrazovku na výber organizačnej zložky

3) Používateľ si z comboboxu vyberie konkrétnu zložku v mene ktorej chce vo WDU
konať.
4) Používateľ stlačí Potvrdiť a systém zobrazí používateľovi základnú obrazovku
WDU

- Po zmene organizačnej zložky bude akákoľvek neuložená práca nenávratne
stratená, preto si prosím pred odhlásením skontrolujte rozpracované obrazovky

Práca s príručkou pre IS CEP
V tejto príručke nájdete popis ovládania aplikácie IS CEP a jej jednotlivých modulov a
priečinkov. V jednotlivých kapitolách príručky je popísaná funkcionalita informačného
systému, použité obrazovky a ovládacie prvky.
V úvode príručky sa dočítate o základných pojmoch a skratkách, ktoré sa v programe
vyskytujú a s ktorými sa pri práci môžete stretnúť.
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Skôr ako začnete pracovať, nezabudnite si prečítať kapitolu Základné pravidlá práce
s IS CEP, kde nájdete podrobne vysvetlenú celú aplikáciu a všetky ikony vyskytujúce
sa a používané v aplikácii IS CEP.
Jednotlivé kapitoly príručky kopírujú štruktúru menu v aplikácii.
Základná symbolika použitá v príručke:

- Symbol označuje Upozornenie
- Symbol označuje kapitolu, ktorá obsahuje dalšie podkapitoly.
- Symbol označuje podkapitolu, alebo kapitolu, ktorá nemá samostatné kapitoly

Spoločné ovládacie prvky
- Tlačidlo Uložiť, slúži na uloženie informácii na stránke alebo v poli
- Tlačidlo Vyhľadať, slúži na odoslanie zadaných vyhľadávacích
parametrov pre vyhľadanie
- Tlačidlo Odoslať, slúži na odoslanie vyplneného formulára na ďalšie
spracovanie
- Tlačidlo Zatvoriť, slúži na zatvorenie modálneho okna

zoznamu viacerých možností

- Ovládací prvok Combobox - slúži na výber zo

- Ovládací prvok Checkbox - slúži na označenie, že zadaný parameter má byť
zahrnutý do akcie
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- Ovládací prvok Kalendár - slúži na výber
konkrétneho dátumu na obrazovke
- Ovládací prvok pre rozbalenie časti obrazovky

podania

- Ovládací prvok Zložka - agreguje spoločné objekty v rámci

G) Inštalácia XAdES klienta
Inštalácia XAdES klienta
Táto časť príručky pojednáva o inštalácii klientskej aplikácie XAdES a jej podporných
modulov, ktoré sú potrebné pre podpisovanie v rámci aplikácie CEP.

Inštalácia D.Signer-XAdES
Inštalácia samotnej aplikácie D.Signer/XAdES sa vykoná spustením programu
SETUP.EXE. Pre úspešnú inštaláciu musí mať používateľ v rámci operačného
systému administrátorské privilégia. Pre operačný systém MS Windows Vista je
možné spustiť inštaláciu aplikácie D.Signer/XAdES pod administrátorskými
privilégiami z kontextového menu.
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Po spustení inštalačného programu sa zobrazí úvodná obrazovka.
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V nasledujúcom kroku potvrďte tlačidlom NEXT, prípadne zvoľte adresár, do ktorého
bude aplikácia D.Signer/XAdES nainštalovaná a špecifikujte, kto bude mať právo
aplikáciu na počítači používať.
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Kliknutím na tlačidlo Next sa spustí samotná inštalácia. Inštalačný program skopíruje
požadované aplikačné súbory do špecifikovaného adresára a zabezpečí
zaregistrovanie komponentov aplikácie D.Signer/XAdES v rámci operačného
systému Windows.
Používateľ je o priebehu inštalácie informovaný v okne inštalačného programu. V
každom okamihu je možné inštaláciu aplikácie D.Signer/XAdES prerušiť kliknutím na
tlačidlo Cancel (Zrušiť).

Po ukončení inštalácie kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
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Po úspešnej inštalácii aplikácie D.Signer/XAdES je potrebné rovnako vykonať
inštaláciu pluginov aplikácie pre jednotlivé typy formátov dokumentov. Pre vykonanie
inštalácie jednotlivých pluginov pre podporované typy formátov dát (XML, PDF apod.)
je potrebné spustiť inštalačné programy príslušných pluginov SETUP.EXE.

Inštalácia D.Signer/XAdES XML Plugin
Inštalácia pluginu D.Signer/XAdES XML Plugin sa vykoná spustením programu
SETUP.EXE. Pre inštaláciu sú potrebné rovnaké systémové privilégia v operačnom
systéme ako pri inštalácii D.Signer-XAdES

Po spustení inštalačného programu sa zobrazí úvodná obrazovka.
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V nasledujúcom kroku potvrďte tlačidlom NEXT, prípadne zvoľte adresár, do ktorého
bude D.Signer/XAdES XML Plugin nainštalovaný.
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Kliknutím na tlačidlo Next sa spustí samotná inštalácia. Inštalačný program skopíruje
požadované aplikačné súbory do špecifikovaného adresára a zabezpečí
zaregistrovanie komponentov D.Signer/XAdES XML Pluginu v rámci operačného
systému Windows.
Používateľ je o priebehu inštalácie informovaný v okne inštalačného programu. V
každom okamihu je možné inštaláciu D.Signer/XAdES XML Pluginu prerušiť
kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť).
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Po ukončení inštalácie kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).

Inštalácia D.Signer/XAdES PDF Plugin
21

Základné pravidlá práce s IS CEP
Inštalácia pluginu D.Signer/XAdES PDF Plugin sa vykoná spustením programu
SETUP.EXE. Pre inštaláciu sú potrebné rovnaké systémové privilégia v operačnom
systéme ako pri inštalácii D.Signer-XAdES

Po spustení inštalačného programu sa zobrazí úvodná obrazovka.
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V nasledujúcom kroku potvrďte tlačidlom NEXT, odsúhlaste formálne licenčné
podmienky používania pluginu a prípadne zvoľte adresár, do ktorého bude
D.Signer/XAdES PDF Plugin nainštalovaný.

Kliknutím na tlačidlo Next sa spustí samotná inštalácia. Inštalačný program skopíruje
požadované aplikačné súbory do špecifikovaného adresára a zabezpečí
zaregistrovanie komponentov D.Signer/XAdES PDF Pluginu v rámci operačného
systému Windows.
Používateľ je o priebehu inštalácie informovaný v okne inštalačného programu. V
každom okamihu je možné inštaláciu D.Signer/XAdES PDF Pluginu prerušiť
kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť).
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Po ukončení inštalácie kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).

Inštalácia D.Signer/XAdES nonIEBrowser Plugin
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Inštalácia pluginu D.Signer/XAdES nonIEBrowser Plugin sa vykoná spustením
programu SETUP.EXE. Pre inštaláciu sú potrebné rovnaké systémové privilégia v
operačnom systéme ako pri inštalácii D.Signer-XAdES

Po spustení inštalačného programu sa zobrazí úvodná obrazovka.
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V nasledujúcom kroku potvrďte tlačidlom NEXT, prípadne zvoľte adresár, do ktorého
bude D.Signer/XAdES nonIEBrowser Plugin nainštalovaný.

Kliknutím na tlačidlo Next sa spustí samotná inštalácia. Inštalačný program skopíruje
požadované aplikačné súbory do špecifikovaného adresára a zabezpečí
zaregistrovanie komponentov D.Signer/XAdES nonIEBrowser Pluginu v rámci
operačného systému Windows.
Používateľ je o priebehu inštalácie informovaný v okne inštalačného programu. V
každom okamihu je možné inštaláciu D.Signer/XAdES nonIEBrowser Pluginu
prerušiť kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť).
Po ukončení inštalácie kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
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Úvodná stránka
Úvodná obrazovka
Účelom tejto časti aplikácie je zobrazenie úvodnej obrazovky používateľa WDU.
Obrazovka obsahuje rýchly prehľad o používateľových aktivitách v IS CEP.
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Úvodná stránka

2) Systém zobrazí úvodnú obrazovku s týmito poliami

- Počet posledných správ - Sekcia bude obsahovať počet správ, za posledných x
dní.
- Počet prijatých nevybavených podaní - Sekcia bude obsahovať počet podaní,
ktoré ešte neboli vybavené k dnešnému dňu.
Kliknutím na hyperlink dostupný na čísle presmeruje používateľa na zobrazenie
detailu príslušného objektu, s ktorým môže ďalej pracovať.
Zoznam Posledné správy obsahuje tieto stĺpce:
- Názov správy - textové pole needitovateľné
- Dátum a čas prijatia správy - dátum a čas kedy bola správa prijatá
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1 Prijaté správy
1.1 Prijaté správy
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie prijatých správ pre
používateľa WDU

1.1.1. Vyhľadávanie prijatých správ
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Prijaté správy

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie prijatých správ

3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
Dátum prijatia od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum prijatia správy prijímateľovi
Dátum prijatia do - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum prijatia správy prijímateľovi
Vyhľadávaný text - je to nepovinné, editovateľné textové pole. Používateľ zadáva
text, ktorý sa má v správach vyhľadávať.
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie správ stlačí používateľ Vyhľadať

4) Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia
vyplnené a formulár odošle
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5) Systém vyhľadané výsledky zobrazí pod vyhľadávacím formulárom vo forme
zoznamu

6) Používateľ má možnosť vstupu do správy kliknutím na identifikačné číslo správy

- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiadna správa

1.1.2 Zobrazenie detailu prijatej správy
Postup
1) Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu správy kliknutím na názov správy tak
systém zobrazí modálne okno, ktoré obsahuje kompletnú správu so všetkými
atribútmi
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2) Používateľ má možnosť zobrazenie prílohy v správe, ak je dostupná, kliknutím na
hyperlinku
3) Používateľ môže zatvoriť okno štandardným komponentom

alebo stlačením

tlačidla

2 Podania
2.1 Podania
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie odoslaných obchodných
podaní pre používateľa WDU

2.1.1. Vyhľadávanie odoslaných podaní
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Podania

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie podaní
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3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
Evidenčné číslo podania - predstavuje editovateľné nepovinné textové pole o
maximálnej veľkosti 30 znakov
Značka obchodníka podania - predstavuje editovateľné nepovinné textové pole o
maximálnej veľkosti 50 znakov
Dátum prijatia podania od - predstavuje editovateľné nepovinné dátumové pole,
výber z dátumovníka
Dátum prijatia podania do - predstavuje editovateľné nepovinné dátumové pole,
výber z dátumovníka
Stav podania - výber konkrétneho stavu podania
Subjekt - výber konkrétneho subjektu
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IČO - needitovateľné, naplnené výberom subjektu
DIČ - needitovateľné, naplnené výberom subjektu
Sídlo- needitovateľné, naplnené výberom subjektu
Fulltextové vyhľadávacie pole - predstavuje editovateľné textové pole, nepovinné,
možnosť vyhľadávať v Značke vlastníka (úradníka / podania) alebo v obsahu
dokumentov zásielky.
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie správ stlačí používateľ Vyhľadať

4) Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia
vyplnené a formulár odošle.
5) Systém vyhľadané výsledky zobrazí pod vyhľadávacím formulárom vo forme
stránkovateľného zoznamu

6) Používateľ má možnosť vstupu do detailu podania kliknutím na evidenčné číslo
podania
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- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiadne podanie

2.1.2 Detail podania
Postup
1) Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu podania kliknutím na evidenčné číslo
podania, tak systém zobrazí nové okno, ktoré obsahuje kompletný detail podania s
atribútmi
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Používateľ má na obrazovke zobrazené tieto sekcie a polia:
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A) Sekcia Informácie o podaní
Detail je zobrazený vo forme needitovateľnej tabuľky s editovateľným dátumom
lehoty vybavenia a stavom podania
- Evidenčné číslo podania - Systémové evidenčné číslo podania
- Značka obchodníka - Značka obchodníka podania
- Dátum podania - Dátum odoslania podania do podateľne IS CEP
- Dátum a čas doručenia - dátum a čas doručenia v systéme ÚPVS
- Stav podania - Stav podania z pohľadu úradníka.
- Názov subjektu - Údaje autora podania - subjektu
- IČO - needitovateľné textové pole
- DIČ - needitovateľné textové pole
- EÚ IČ pre DPH - needitovateľné textové pole
- EORI - needitovateľné textové pole
- Colné registračné číslo - needitovateľné textové pole
- Sídlo subjektu - Adresa sídla autora podania - subjektu
- História komunikácie – vstup do obrazovky zobrazenia histórie podaní a zásielok
B) Pridať alebo upraviť lehotu
- Typ lehoty – Názov kategórie typu lehoty podania, výber z comboboxu
- Bezodkladne - Je lehota bezodkladne? Ak je zaškrtnuté, potom je pole Typ Lehoty
prázdne
- Dátum Editovateľné dátumové pole
Ovládacie prvky
- Potvrdiť - uloženie zmenených hodnôt
C) Sekcia Dokumenty v podaní
Názov typu dokumentu v rámci podania.
- Sekcia s jej podsekciami sa zobrazí N krát podľa konfigurácie typu podania
C1. Podsekcia Hlavný dokument
Zoznam formulárov-dokumentov potrebných v rámci typu dokumentu v podaní
- Názov - Názov formulára / dokumentu
C2. Podsekcia Ostatné dokumenty
Zoznam príloh potrebných v rámci typu dokumentu v podaní.
- Názov - Názov vedľajšieho dokumentu / formulára - prílohy
D) Sekcia Elektronické podpisy
Zoznam elektronických podpisov v rámci typu dokumentu
- Stav - Stav el. podpisu
- Časová pečiatka - Časová pečiatka el. podpisu
- Vydavateľ certifikátu - Autorita, ktorá vydala certifikát el. podpisu
- Podpisovateľ - Autor el. podpisu
E) Podsekcia Platobné výmery
Sekcia obsahuje zoznam platobných výmerov v podaní.
- Evidenčné číslo výmeru - evidenčné číslo vystaveného výmeru. Odkaz na detail
platobného výmeru.
- Suma v EUR - výška výmeru v EUR
- Variabilny symbol - variabilný symbol výmeru
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- Dátum splatnosti - dátum splatnosti vystaveného výmeru
- Stav výmeru - zobrazuje sa stav vystaveného výmeru
Ovládacie prvky
Vystaviť platobný výmer - Vytvorenie výmeru k podaniu
F) Podsekcia reakcia na podanie
- Podsekcia F1. Existujúce reakcie
Obsahuje zoznam už vytvorených reakcií-zásielok na podanie.
Používateľ má možnosť vstupu na detail zásielky
- Podsekcia F2. Možné reakcie
Obsahuje zoznam možných formulárov, ktoré slúžia na reakciu na danú zásielku.
Používateľ má možnosť vytvorenia reakcie-zásielky na podanie kliknutím na
príslušný formulár.
G) Postúpenie podania
Obsahuje výber organizačných zložiek aktuálnej organizácie.
Ovládacie prvky
Postúpiť podanie - Postúpenie podania na inú org. zložku
Funkcie v detaile podania:
- Uzavrieť - Nastaví príznak na podaní na "vybavené" a nebude figurovať v počtoch
podaní na úvodnej stránke WDU
- Skartuj - Skartácia podania.
Pri skartácii systém skontroluje, či uplynula lehota uloženia podania.
Ak uplynula lehota uloženia, systém skartuje podanie.
Ak lehota uloženia podania neuplynula, tak systém skartáciu nevykoná a zobrazí
hlášku: "Lehota uloženia neuplynula, nie je možné skartovať
podanie".

Funkcia Skartuj je prístupná len ak uplynula lehota uloženia podania.

2.1.3 Vystavenie platobného výmeru k podaniu
Postup
1) Ak si používateľ zvolí vystavenie platobného výmeru, tak systém zobrazí nové
okno, pre zadanie platobného výmeru k podaniu
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Používateľ pracuje na obrazovke s týmito sekciami a poliami:
Sekcia Údaje pre platobný výmer
- Evidenčné číslo podania - needitovateľné pole s identifikátorom podania, pre
ktoré používateľ vystavuje výmer
- Evidenčné číslo výmeru - editovateľné textové pole s maximálne 20
alfanumerickými znakmi nepovinné (ak nebude vyplnené, systém vygeneruje
automaticky)
Podsekcia Identifikačné údaje subjektu
Položky sekcie sú needitovateľné, predvyplnené z vybraného podania. Používateľ
môže zmeniť predvyplnený subjekt kliknutím na link Výber subjektu, pričom sa
používateľovi ponúkne modálne okno s vyhľadávacími kritériami
Položky sekcie:
- Názov subjektu - needitovateľné, predvyplnené subjektom z podania
- IČO - needitovateľné
- DIČ - needitovateľné
- Adresa sídla - needitovateľné
Podsekcia Údaje vystavovateľa výmeru
- Dátum vystavenia - výber z dátumovníka alebo priamym zadaním, pole je povinné
- Dátum splatnosti - výber z dátumovníka alebo priamym zadaním, pole je povinné
- Organizačná zložka - Zobrazuje sa aktuálna zložka
- Číslo účtu - výber z ponuky účtov organizačnej zložky, pole je povinné
- Špecifický symbol - 10 numerických znakov, nepovinné
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- Suma (EUR) - povinné pole
Akcie dostupné pri vytváraní výmeru:
- Uložiť- Akcia uloží vytvorený výmer k zvolenému podaniu
- Späť na detail podania - Vrátenie sa späť na detail podania

2.1.4 Vytvorenie reakcie na podanie
Postup
1) Ak si používateľ zvolí možnosť vytvorenia rekacie na podanie, tak systém zobrazí
nové okno, pre zadanie atribútov reakcie k podaniu:

Používateľ pracuje na obrazovke s týmito poliami:
Značka úradníka - editovateľné povinné textové pole o veľkosti maximálne 50
znakov
Názov typu zásielky - needitovateľné, systém predvyplní názvom zvoleného typu
podania
Typ zásielky - povinný combobox, systém ponúkne na výber typy zásielok, ktoré sú
k dispozícii ako reakcia na zvolený typ podania
Akcie na obrazovke:
Vytvoriť - akcia pre pokračovanie k vytvoreniu reakcie na podanie
Späť - vráti používateľa o krok späť

2.1.5 Zobrazenie histórie podaní a zásielok
Postup
1) Ak si používateľ zvolí možnosť zobrazenia histórie podaní alebo zásielok v detaile
podania, tak systém zobrazí nové okno s históriou
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1) Používateľ bude môcť vstúpiť do detailu podania alebo zásielky kliknutím na
evidenčné číslo podania / zásielky

3 Zásielky
3.1 Rozpracované zásielky
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie rozpracovaných
zásielok pre používateľa WDU

3.1.1. Vyhľadávanie rozpracovaných zásielok
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Zásielky - Rozpracované
zásielky

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie rozpracovaných zásielok
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3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
Značka obchodníka - predstavuje editovateľné nepovinné textové pole o
maximálnej veľkosti 50 znakov.
Dátum vytvorenia zásielky od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané
výberom z dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vytvorenia zásielky
Dátum vytvorenia zásielky do- predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané
výberom z dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vytvorenia zásielky
Evidenčné číslo podania - predstavuje nepovinné editovateľné textové pole, o
maximálnej veľkosti 30 znakov
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie správ stlačí používateľ Vyhľadať

4) Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia
vyplnené a formulár odošle.
5) Systém vyhľadané výsledky zobrazí pod vyhľadávacím formulárom vo forme
zoznamu

6) Používateľ má možnosť vstupu do detailu zásielky kliknutím na značku úradníka
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- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiadna zásielka

3.1.2 Detail rozpracovanej zásielky
Postup
1) Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu rozpracovanej zásielky kliknutím na
značku obchodníka, tak systém zobrazí nové okno, ktoré obsahuje kompletný detail
zásielky s atribútmi

Používateľ má na obrazovke zobrazené tieto sekcie a polia:
A) Sekcia Informácie o zásielke
- Organizácia - Organizačná zložka, ktorá je autorom rozpracovanej zásielky
- Podanie - systém zobrazí evidenčné číslo podania-hyperlink na ktoré sa dáva
reakcia, detail podania
- Značka úradníka - editovateľné povinné textové pole o maximálnej veľkosti 50
znakov pre zadanie názvu (značky) zásielky.
- Evidenčné číslo zásielky - needitovateľné pole, systém zobrazí text "Generuje IS
CEP" a evidenčné číslo zásielky vygeneruje po prijatí zásielky
B) Sekcia Dokumenty v zásielke
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- Zobrazuje sa názov typu dokumentu
- Sekcia s jej podsekciami sa zobrazí N krát podľa konfigurácie typu zásielky
- ZEP-om sa podpisujú všetky objekty v rámci typu zásielky
B1. Sekcia Hlavný dokument
Sekcia obsahuje hlavný formulár-dokument vyžadovaný pre daný typ dokumentu v
type zásielky.
- Názov - needitovateľné pole, maximálna veľkosť 100 alfanumerických. znakov
B2. Sekcia Ostatné dokumenty
Sekcia obsahuje zoznam ostatných formulárov-dokumentov vyžadovaných pre typ
dokumentu v zásielke, pre každý formulár-dokument bude uvedené, či je povinný.
- Názov - needitovateľné pole, maximálna veľkosť 100 alfanumerických. znakov
Pre každú položku má používateľ k dispozícii nasledovné funkcie:
- Názov - formou hyperlinku ak je pre daný dokument k dispozícii formulár, poskytuje
prechod na formulár
- Moje dokumenty - systém ponúkne obchodníkovi jeho zoznam dokumentov na
opakované použitie
- Upload - nahranie nového dokumentu
- Uložiť na neskoršie použitie - aktívne len ak bol pridaný dokument pre tento typ
dokumentu
- Vymazať - aktívne len ak bol pridaný dokument pre tento typ dokumentu, systém
vymaže dáta naviazané na tento typ
C) Sekcia Elektronické podpisy
Sekcia obsahuje zoznam elektronických podpisov k objektom / formulárom
dokumentu.
Položky sekcie:
- Podpisy - needitovateľné
Používateľ ma v detaile zásielky k dispozícii dve funkcie pre rozpracované podanie
- Odoslať zásielku
- Vymazať zásielku

- Funkcia Odoslať zásielku je aktívna, len ak sú priložené všetky povinné dokumenty
a podpísané sú všetky dokumenty, kde je to vyžadované.

3.2 Odoslané zásielky
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie odoslaných obchodných
podaní pre používateľa WDO

3.2.1. Vyhľadávanie odoslaných zásielok
Postup:
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1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Zásielky - Odoslané zásielky

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie odoslaných zásielok

3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
Značka úradníka zásielky - predstavuje editovateľné nepovinné textové pole o
maximálnej veľkosti 50 znakov.
Dátum zaevidovania od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom
z dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vytvorenia zásielky
Dátum zaevidovania do- predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom
z dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vytvorenia zásielky
Stav zásielky- výber zo stavov zásielky (vybavené, stornované, spracované)
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie správ stlačí používateľ Vyhľadať

4) Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia
vyplnené a formulár odošle.
5) Systém vyhľadané výsledky zobrazí pod vyhľadávacím formulárom vo forme
zoznamu
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- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiadna zásielka

4 Dokumenty na opakované použitie
4.1 Prehľad dokumentov na opakované použitie
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie dokumentov prihláseného
používateľa WDU

4.1.1. Vyhľadanie a zobrazenie dokumentu na opakované použitie
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Prehľad dokumentov na
opakované použitie
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2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku so zoznamom dokumentov spolu s
panelom pre rýchle vyhľadanie dokumentu na opakované použitie

3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
Názov dokumentu - je nepovinné textové pole, ktoré predstavuje názov dokumentu,
ktorý sa má vyhľadať. Maximálne môže byť zadaných 100 znakov
Formát - je nepovinný combobox, ktorý hovorí akého formátu má byť vyhľadávaný
dokument.
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie dokumentov stlačí používateľ Vyhľadať

4) Po zvolení možnosti vyhľadať, systém skontroluje či boli všetky povinné polia
vyplnené a formulár odošle
5) Systém na obrazovke zobrazí zoznam vyhľadaných výsledkov

6) Používateľ má možnosť zobrazenia detailu dokumentu kliknutím na názov
dokumentu alebo výmaz dokumentu kliknutím na odstrániť
7) Kliknutím sa detail vybraného dokumentu zobrazí v samostatnom okne

- Ak používateľ nezadá žiaden vyhľadávací parameter a stlačí Vyhľadať, tak systém
zobrazí hlášku Nezadali ste žiaden vyhľadávací parameter

4.1.2. Výmaz dokumentu na opakované použitie
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Postup:
1) Používateľ si v zobrazenom zozname dokumentov na opakované použitie zvolí
možnosť Odstrániť pri konkrétnom dokumente
2) Systém zobrazí používateľovi hlášku, "Skutočne si želáte výmaz zvoleného
záznamu/objektu?"
3) Ak zvolí používateľ možnosť "Áno", systém zvolený dokument odstráni.

4.2 Pridať dokument na opakované použitie
Účelom tejto časti aplikácie je pridanie nového dokumentu na opakované použitie pre
prihláseného používateľa WDU
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Pridať dokument na opakované
použitie

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre pridanie dokumentu na opakované
použitie

3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
Názov dokumentu - povinné textové pole, ktoré predstavuje názov dokumentu.
Maximálne môže byť zadaných 250 alfanumerických znakov.
4) Používateľ si za pomoci tlačidla Prehľadavať vyberie súbor, ktorý chce nahrať.
Povolené formáty sú len pdf a xml
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5) Používateľ zvolí tlačidlo Uložiť dokument
nahratie dokumentu

dokument pre

6) Po úspešnom nahratí dokumentu do schránky systém zobrazí hlášku
Dokument bol úspešne uložený

- Nevyplnené povinné polia budú označené podľa definície v kapitole
Kontrolné_a_chybové_hlášky
- Ak používateľ presiahne maximálnu veľkosť nahrávaného súboru, potom systém
zobrazí hlášku Presiahli ste veľkostný limit pre upload súboru.
- Ak používateľ nahráva súbor iného formátu ako xml alebo pdf, potom systém
zobrazí hlášku Nepovolený formát vkladaného dokumentu. Povolené sú
len dokumenty typu PDF a XML.
- Ak používateľ nahráva súbor, ktorý už v systéme existuje, potom sa zobrazí hláška
Rovnaký dokument už v systéme existuje. Nie je možné vytvárať
duplikáty.
- Ak používateľ presiahne veľkosť schránky určenú pre WDO dostane hlášku
Presiahli ste veľkostný limit (xx MB) pre schránku
používateľa. Pre uloženie nového dokumentu, musíte vymazať
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niektorý z už uložených dokumentov. (kde xx je hodnota veľkostného
obmedzenia priečinka 1 používateľa nastavená administrátorom systému)
- Ak používateľ nahráva súbor, ktorý je infikovaný vírusom alebo obsahuje inú
škodlivú súčasť, potom systém nepovolí súbor nahrať a zobrazí hlášku Súbor
neprešiel antivírusovou kontrolou.

5 Správa poplatkov
5.1 Vyhľadávanie výmerov
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie vystavených platobných
výmerov pre používateľa WDU

5.1.1 Vyhľadávanie vystavených výmerov
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Správa poplatkov -> Vyhľadanie
výmerov

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie vystavených platobných výmerov.
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3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
- Evidenčné číslo výmeru - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 20 alfanumerických znakov
- Stav výmeru - predstavuje nepovinný combobox s výberom z číselníka stavov
(Uhradený / Neuhradený / Zrušený)
- Dátum vystavenia od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vystavenia výmeru
- Dátum vystavenia do - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vystavenia výmeru
- Dátum splatnosti od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum splatnosti výmeru
- Dátum splatnosti do - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum splatnosti výmeru
- Suma od (EUR) - predstavuje nepovinné číselné pole
- Suma do (EUR) - predstavuje nepovinné číselné pole
- Variabilný symbol - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 10 alfanumerických znakov
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- Špecifický symbol - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 10 alfanumerických znakov
- Stav výmeru na ÚPVS - predstavuje nepovinný combobox s výberom z číselníka
stavov
- Výber subjektu - výberové okno na výber práve jedného subjektu
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie výmerov stlačí používateľ Vyhľadať

4) Systém výsledok vyhľadávania zobrazí pod panelom pre vyhľadanie vo forme
stránkovateľného zoznamu

5) Používateľ má možnosť vstupu do detailu výmeru kliknutím na evidenčné číslo
výmeru
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- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiaden platobný
výmer.

5.1.2 Detail platobného výmeru
Postup
1) Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu platobného výmeru kliknutím na
evidenčné číslo výmeru, tak systém zobrazí nové okno, ktoré obsahuje kompletný
detail výmeru s atribútmi

Používateľ má na obrazovke zobrazené tieto sekcie a polia:
Sekcia Údaje o výmere:
Celá sekcia je needitovateľná
- Evidenčné číslo výmeru - identifikátor platobného výmeru
- Podanie - odkaz na možnosť vstupu do detailu podania
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- Dátum vystavenia - Dátum vystavenia platobného výmeru
- Dátum splatnosti - Dátum splatnosti platobného výmeru
- Variabilný symbol - Variabilný symbol, pod ktorým je platobný výmer evidovaný
- Špecifický symbol - Špecifický symbol platobného výmeru
- Konštatný symbol - Konštantný symbol platobného výmeru
- Stav - Stav platobného výmeru
- Suma - Suma vystaveného výmeru
- Typ poplatku - Typ poplatku platobného výmeru
- Číslo účtu - Číslo účtu na úhradu výmeru
- Názov účtu - Názov účtu organizácie, ktorá vystavila výmer
- Stav registrácie ÚPVS - Stav registrácie platobného výmeru v ÚPVS
- Vlastník účtu - Organizácia, ktorá vystavila výmer
Podsekcia Údaje o subjekte
Celá sekcia je needitovateľná
- Názov subjektu - Názov subjektu, ktorému bol výmer vystavený
- Adresa sídla subjektu - Sídlo subjektu
Sekcia Údaje o úhradách:
Celá sekcia je needitovateľná, tabuľka s nasledovnými stĺpcami
- Variabilný symbol - Variabilný symbol úhrady
- Suma v EUR - Uhradená suma
- Dátum úhrady - Dátum úhrady
- Spôsob úhrady - Spôsob úhrady
Akcie dostupné v detaile výmeru:
- Zadať úhradu - vytvorenie novej úhrady k otvorenému výmeru
- Zmeniť údaje výmeru - umožní zmeniť a uložiť nasledovné atribúty výmeru: Suma,
Dátum splatnosti

- Vymazať výmer - vymaže výmer zo systému
- Späť- návrat na výsledky vyhľadávania výmerov

5.1.3 Vytvorenie úhrady k výmeru
Postup
1) Ak si používateľ zvolí vytvorenie úhrady k výmeru, tak systém zobrazí nové okno,
pre zadanie atribútov úhrady
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Používateľ na obrazovke pracuje s týmito sekciami a poliami:
Sekcia Údaje pre úhradu:
- Evidenčné číslo výmeru - needitovateľné pole, systém predvyplní identifikátorom
výmeru pre ktorý používateľ-úradník zadáva úhradu
- Dátum úhrady - výber z dátumovníka alebo priamym zadaním, nepovinné
- Spôsob úhrady - výber z ponuky spôsobov úhrady, číselník, povinné
- Variabilný symbol - editovateľné pole o veľkosti maximálne 10 numerických
znakov, povinné
- Špecifický symbol - editovateľné pole o veľkosti maximálne 10 numerických
znakov, nepovinné
- Konštantý symbol - editovateľné pole o veľkosti maximálne 10 numerických
znakov, nepovinné
- Suma (EUR) - povinné pole
Podsekcia Údaje príjemcu
- Účet - výber z ponuky účtov organizačnej zložky, povinné pole
Podsekcia Údaje odosielateľa
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- IBAN - editovateľné pole o veľkosti maximálne 34 numerických znakov, nepovinné
- SWIFT - editovateľné pole o veľkosti maximálne 8 až 11 numerických znakov,
nepovinné
- Predčíslie účtu - editovateľné pole o veľkosti maximálne 6 numerických znakov,
nepovinné
- Účet - editovateľné pole o veľkosti maximálne 10 numerických znakov, povinné
- Kód banky - editovateľné pole o veľkosti maximálne 4 numerických znakov,
povinné

Akcie dostupné v detaile výmeru:
- Uložiť - zaevidovanie úhrady k výmeru
- Späť - zruší zadávanie úhrady a vráti používateľa do detailu platobného výmeru

Ak systém nenájde platobný výmer s príslušným identifikátorom vráti oznam
"Požadovaný platobný výmer pre zaevidovanie úhrady v systéme
neexistuje"

5.2 Vyhľadávanie úhrad
5.2.1 Vyhľadávanie úhrad
Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie úhrad pre používateľa
WDU
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Správa poplatkov -> Vyhľadanie
úhrad

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie úhrad.
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3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami
- Variabilný symbol - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 10 alfanumerických znakov
- Suma od (EUR) - predstavuje nepovinné číselné pole
- Suma do (EUR) - predstavuje nepovinné číselné pole
- Evidenčné číslo výmeru - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 20 alfanumerických znakov
- Predčíslie účtu príjemcu - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 6 alfanumerických znakov
- Kód banky príjemcu - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 4 alfanumerických znakov
- Číslo účtu príjemcu - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 10 alfanumerických znakov
- IBAN príjemcu - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 34 alfanumerických znakov
- SWIFT príjemcu - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 8 až 10 alfanumerických znakov
- Predčíslie účtu odosielateľa - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 6 alfanumerických znakov
- Kód banky odosielateľa - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 4 alfanumerických znakov
- Číslo účtu odosielateľa - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 10 alfanumerických znakov
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- IBAN odosielateľa - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 34 alfanumerických znakov
- SWIFT odosielateľa - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 8 až 11 alfanumerických znakov
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie formulárov stlačí používateľ Vyhľadať

4) Systém výsledok vyhľadávania zobrazí pod panelom pre vyhľadanie vo forme
zoznamu

- Používateľ môže vstúpiť na detail úhrady kliknutím na variabilný symbol.
- Používateľ môže vstúpiť na detail platobného výmeru kliknutím na odkaz - detail.

- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiadna úhrada

5.2.2 Detail úhrady
Postup
1) Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu úhrady kliknutím na variabilný symbol
úhrady v zozname, tak systém zobrazí nové okno, ktoré obsahuje kompletný detail
úhrady s atribútmi
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Používateľ má na obrazovke zobrazené tieto sekcie a polia:
Sekcia Údaje o úhrade
Dátum úhrady - Dátum úhrady
Suma - Uhradená suma
Spôsob úhrady - Spôsob, akým bola vykonaná úhrada
Variabilný symbol - Variabilný symbol úhrady
Konštantný symbol - Konštantný symbol úhrady
Špecifický symbol - Špecifický symbol úhrady
Sekcia Údaje o príjemcovi
IBAN - IBAN účtu, na ktorý bola vykonaná úhrada úhrady
SWIFT- SWIFT banky, na ktorý bola vykonaná úhrada úhrady
Sekcia Údaje o odosieľateľovi
IBAN - IBAN účtu, z ktorého bola vykonaná úhrada úhrady
SWIFT - SWIFT banky, z ktoréj bola vykonaná úhrada úhrady
Akcie na obrazovke
Späť - používateľa vráti späť na zoznam vyhľadaných úhrad

6 Vydané licencie
6.1 Vydané licencie
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Účelom tejto časti aplikácie je vyhľadávanie a zobrazenie vydaných licencií pre
používateľa WDU

6.1.1 Vyhľadávanie vydaných licencií
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Licencie

2) Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie licencií.

3) Používateľ na obrazovke pracuje s nasledovnými poliami:
Názov typu licencie - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť zadaných
maximálne 100 alfanumerických znakov
Stav Licencie - predstavuje nepovinný combobox pre výber stavu licencie
Evidenčné číslo licencie - predstavuje nepovinné textové pole kde môže byť
zadaných maximálne 30 alfanumerických znakov
Platnosť od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum platnosti licencie
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Platnosť do - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum platnosti licencie
Dátum vydania od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vydania licencie
Dátum vydania do -predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka, ktoré predstavuje dátum vydania licencie
Druh tovaru - výberové okno pre nepovinný výber konkrétneho druhu tovaru nomenklatúry
Názov subjektu - výberové okno pre nepovinný výber práve jedného subjektu
Pre odoslanie formulára pre vyhľadanie licencií stlačí používateľ Vyhľadať

4) Systém výsledok vyhľadávania zobrazí pod panelom pre vyhľadanie vo forme
zoznamu

- Ak zadaným vyhľadávacím kritériám nezodpovedá ani jeden záznam potom systém
zobrazí hlášku Vyhľadávacím kritériám nezodpovedá žiadna licencia
Používateľ má možnosť vstupu do detailu licencie kliknutím na Evidenčné číslo
licencie.

6.1.2 Detail licencie
Postup
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1) Ak si používateľ zvolí zobrazenie detailu licencie kliknutím na evidenčné číslo
licencie, tak systém zobrazí nové okno, ktoré obsahuje detail licencie so všetkými
atribútmi:

A. Sekcia Detail licencie
- detail je zobrazený vo forme tabuľky
- Vydavateľ licencie - Kód a názov org. zložky ktorá je vydavateľom licencie
- Evidenčné číslo licencie - business evidenčné číslo licencie
- Názov typu licencie- názov pre licenciu
- Dátum vydania licencie - dátum, kedy bola licencia vydaná
- Platnosť od - platnosť licencie
- Platnosť do - platnosť licencie
- Povolený počet čerpaní - zobrazuje sa celkový povolený počet čerpaní
- Zostávajúci počet čerpaní - zobrazuje sa povolený počet čerpaní
- Stav licencie - stav v akom sa licencia nachádza
- Nomenklatúry - Kód nomenklatúry pre ktorý bola licencia vydaná
- Rozhodnutie o vydaní licencie - tlačidlo na zobrazenie detailu rozhodnutia
- Žiadosť o vydanie licencie - tlačidlo na zobrazenie detailu podania
- Postúpená - Informácia o tom, či licencia bola postúpená
- Výpis - Informácia o tom, či sa jedná o výpis licencie
Používateľ má na obrazovke k dispozícii tieto ovládacie prvky:
Nomenklatúry - tlačidlo na zobrazenie detailu nomenklatúry
Rozhodnutie - tlačidlo na zobrazenie detailu rozhodnutia
Žiadosť o vydanie licencie - tlačidlo na zobrazenie detailu podania

7 Prieskum spokojnosti
7.1 Prieskum spokojnosti
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Nápoveda WDU
Účelom tejto časti aplikácie je vyplnenie prieskumu spokojnosti prihláseným
používateľom WDU
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Prieskum spokojnosti

2) Systém používateľovi zobrazí obrazovku pre vyplnenie prieskumu spokojnosti.
3) Používateľ vypĺňa polia - otázky prieskumu, ktoré môžu mať formu:
•

otázka s viacerými možnosťami odpovede - Vybrané odpovede sa zobrazujú
na obrazovke vo forme označeného radiobuttonu

•

otázka, ktorá má formu voľného textového poľa. Zadaných najviac
alfanumerických 1000 znakov

4) Po vyplnení prieskumu môže používateľ formulár odoslať na spracovanie
pomocou tlačidla odoslať
5) Po úspešnom odoslaní sa zobrazí hláška Údaje boli úspešne odoslané

8 Nápoveda
8.1 Nápoveda
Účelom tejto časti aplikácie je zobrazenie nápovedy pre IS CEP časť WDU.
Postup:
1) Používateľ v hlavnom menu klikne na možnosť Nápoveda.
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2.) Systém používateľovi zobrazí možnosť zobrazenia príručky vo formáte HTML
alebo vo formáte PDF

9 Výstupné zostavy
9.1 Výstupné zostavy
9.1.1. Výber zostavy a definícia parametrov zostavy
Zobrazenie zoznamu-ponuky možných výstupných zostáv pre prihláseného
používateľa - úradníka
1. Používateľ si v hlavnom menu zvolí položku Výstupné zostavy / Nová zostava
2. Systém zobrazí zoznam výstupných zostáv, o ktorých vygenerovanie si môže
požiadať používateľ.
Systém zobrazí výsledok volania v zozname so stĺpcami:
- Názov - hyperlink s možnosťou prechodu na detail požiadavky na zostavu
- Popis
3. Používateľ si následne vyberie v zozname zostavu, ktorú si želá vygenerovať.
4. Používateľ definuje nasledovné parametre výstupnej zostavy :
Názov typu zostavy - zobrazí sa ako názov hlavičky obrazovky
A. Informácie o výstupnej zostave
- Popis – needitovateľné, predvyplní systém podľa výberu v predchádzajúcom
kroku
- Názov - editovateľné (predstavuje užívateľský názov zostavy)
B. Parametre
Nasleduje zoznam parametrov v závislosti od vybranej zostavy, každý
parameter má uvedený názov a príznak povinnosti vyplnenia.
Pre odoslanie požiadavky na vygenerovanie výstupnej zostavy stlačí
používateľ tlačidlo Odoslať
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5. Systém vykoná validácie, aby boli vyplnené všetky povinné parametre a aby
zadaný vstup zodpovedal definovanému dátovému typu
6. V prípade úspešnej validáciu vstupu systém zaeviduje požiadavku na výstupnú
zostavu a zobrazí používateľovi hlášku s úspešným potvrdením
7. Systém zobrazí zoznam výstupných zostáv (Zobrazenie zoznamu výstupných
zostáv)
Pozn.:
- Používateľ môže požiadať len o "používateľské" zostavy, ďalšie definované systém
generuje automaticky, napr. mesačné a štvrťročné výkazy a pod.
- Výstupné zostavy sa budú zobrazovať podľa prístupových práv prihláseného
používateľa

9.1.2. Zobrazenie zoznamu výstupných zostáv
Účelom obrazovky je zobrazenie zoznamu-ponuky požadovaných alebo automaticky
generovaných výstupných zostáv pre prihláseného používateľa.
1. Používateľ si v hlavnom menu zvolí položku Výstupné zostavy / Zoznam
výstupných zostáv
2. Systém zobrazí používateľovi obrazovku pre zadanie vyhľadávacích kritérií pre
vyhľadanie hotových zostáv, systém umožňuje vyhľadávanie podľa nasledovných
informácii:
- Názov – Zadaný vlastný názov zostavy
- Dátum prijatia od - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom
z dátumovníka
- Dátum prijatia do - predstavuje nepovinné dátumové pole napĺňané výberom z
dátumovníka
- Formát - formát výstupu výberom z ponuky (HTML / XML / PDF / XLS / CSV
/ RTF)
- Typ zostavy - typ výstupnej zostavy
- Na vyžiadanie - označuje, či bola zostava vytvorená na vyžiadanie alebo
automaticky (Všetky, Áno, Nie)
- Vybavená - príznak vybavenia generovania zostavy
Systém zároveň automaticky nastaví filter s dátumovým rozmedzím x - 30 dní, kde x
je aktuálny dátum, ostatné parametre budú prázdne
5. Používateľ definuje vlastný filter a požiada o vyhľadanie výstupných zostáv
Systém zobrazí výsledok volania v zozname so stĺpcami:
- Názov - hyperlink s možnosťou prechodu na detail výstupnej zostav
- Formát
- Na požiadanie
- Dátum a čas prijatia
- Stav
6. Používateľ vyberie v zozname zostavu, ktorú si želá zobraziť a kliknutím na jej
názov môže zobraziť detail spolu s vygenerovaným súborom zostavy

9.1.3 Zobrazenie detailu výstupnej zostavy
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1. Používateľ v zozname hotových zostáv klikol na linku na detail jednej z nich
2. Systém zobrazí detail výstupnej zostavy s nasledujúcimi informáciami:
Názov typu zostavy - zobrazí sa v hlavičke obrazovky
A. Informácie o výstupnej zostave
- Názov- Zadaný vlastný názov zostavy
- Popis – typ výstupnej zostavy
- Formát - formát výstupu, možné hodnoty sú HTML / XML / PDF / XLS / CSV
/ RTF
- Dátum prijatia – dátum a čas kedy bola zadaná požiadavka na výstupnú
zostavu
- Na požiadanie - označuje, či bola zostava vytvorená na vyžiadanie alebo
automaticky
- Stav – aktuálny stav výstupnej zostavy, výber z ponuky (Prijaté,
Spracovávané, Vybavené, Ukončené chybou, Zmazané)
- Súbor - hyperlink na stiahnutie súboru výstupnej zostavy
B. Zoznam parametrov
- Popis – názov atribútu
- Povinný – príznak, či je parameter povinný
- Hodnota
3. Používateľ požiada o sprístupnenie súboru zostavy (ak je zostava v stave
"Vybavená") kliknutím na hyperlink v poli Súbor
4. Systém ponúkne súbor na stiahnutie alebo otvorenie prostredníctvom štandardnej
funkcie browsera
Pozn.:
Súbor výstupnej zostavy je možné stiahnuť len v prípade ak je stav "Vybavená"
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