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1.  NASTAVENIE PREDDEFINOVANÉHO PARTNERA 

Každá nominácia subjektu má definovaného partnera (protistrana). Zakladanie nominácie subjektu 

v systéme Damas Energy prostredníctvom webového rozhrania vyžaduje vyplniť všetky položky 

filtra „Založenie nominácie“. 

Potrebné je nastaviť hodnoty obchodného dňa, smer hranice, typ kapacity, zvoliť protistranu a CAI.  

Viď Obrázok 1.  

 

Obrázok 1 Založenie nominále 

 

 

Po zobrazení filtrov konštruktora „Založenie nominácie“ je hodnota položky Protistrana prázdny – 

nevyplnený. Systém Damas Energy umožňuje používateľom nastaviť si partnera (protistranu), 

ktorá bude automaticky pri zobrazení formulára vyplnená do tejto položky.  

Toto nastavenie je možné vykonať prostredníctvom pohľadu „Prehľad preddefinovaných 

partnerov“, ktorý sa nachádza v menu Prenosové služby /  Medzinárodný scheduling / Nominácie. 
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Obrázok 2 Prehľad preddefinovaných partnerov 

 

 

Pohľad zobrazuje zoznam nastavených preddefinovaných partnerov. Pre vytvorenie nového 

nastavenia je potrebné založiť nové nastavenie prostredníctvom tlačidla „Založenie“ v pravom 

dolnom rohu tohto pohľadu.   

 

 

Obrázok 3 Založenie nastavenia preddefinovaného partnera 

 

 

Následne sa zobrazí filter pre vytvorenie nového nastavenia, v ktorom je potrebné určiť interval dní, 

na ktoré má byť nastavenie platné, vybrať hranicu kontrolnej oblasti a protistranu. Pre potvrdenie 

zadaných hodnôt je potrebné stlačiť tlačidlo „Dokončiť“. Vybraná protistrana sa bude predvypĺňať 

len pre nastavenú hranicu. Pre ďalšie hranice je možné vytvoriť nové nastavenia s definovaným 

iným partnerom. 
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2.  HROMADNÉ ZAKLADANIE NOMINÁCIÍ 

Pre zakladanie nominácií subjektu sa v systéme Damas Energy používa konštruktor „Založenie 

nominácie“. Ten umožňuje založiť nomináciu na viac dní naraz. Postačí zadať interval dní, pre 

ktoré má byť nominácia založená, smer hranice, typ kapacity (napr. Monthly), protistrana a CAI. 

Uľahčuje zakladanie nominácií na celý mesiac zo získanej mesačnej kapacity, ktorá má rovnaké 

parametre vo všetkých dňoch mesiaca.   

 

Obrázok 4 Hromadné zakladanie nominácií 
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3.  HROMADNÉ VYPĹŇANIE NOMINÁCIÍ 

Na zadávanie hodnôt nominácií existuje v systéme Damas Energy viacero pohľadov. Väčšina 

z nich umožňuje zadávať/upravovať hodnoty jednej nominácie. Prostredníctvom pohľadu 

„Nominácia subjektu – Hromadná úprava“ je možné zadávať/upravovať hodnoty viacerých 

nominácií súčasne. Pohľad zobrazí všetky nominácie podľa zvolených parametrov filtra do jednej 

tabuľky.  

 

Obrázok 5 Hromadná úprava nominácií – filter 

 

 

 

 

Obrázok 6 Hromadná úprava nominácií - úprava 


