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1. Damas Energy 

Damas Energy (DaE) je komplexný informačný systém pre obchodné riadenie prenosovej 
sústavy. Informačný systém Damas Energy implementovaný v podmienkach spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) slúži na automatizáciu 
obchodných a technických procesov spojených s riadením a prevádzkou elektrizačnej sústavy 
Slovenskej republiky.  Zaisťuje flexibilnú komunikáciu medzi prevádzkovateľmi prenosovej 
sústavy a ostatnými účastníkmi trhu – nominovanými operátormi trhov s elektrinou, výrobcami 
elektriny, domácimi i zahraničnými obchodníkmi, veľkoodberateľmi elektriny či poskytovateľmi 
podporných služieb a v neposlednom rade i efektívnu komunikáciu medzi internými 
používateľmi. Systém Damas Energy každodenne zabezpečuje obojstranný prenos 
obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie. 

Systém je založený na štandardnej trojvrstvovej architektúre.  

 

• Rozhranie systému predstavuje tenký klient (HTML5) a webové služby, vrátane 
podpory medzinárodných štandardov ETSO, zabezpečenia WSS a podpory PKI 
certifikátov.  

• Obchodná logika je postavená na aplikačnej platforme Damas, čím získava flexibilitu 
a škálovateľnosť. 

• Dátovú vrstvu predstavuje databáza Oracle 19c.  
 

Používané vývojové technológie sú Microsoft ASP.NET pre prezentačnú vrstvu, C# pre vrstvu 
obchodnej logiky a PL/SQL na dátovej vrstve. Framework používa MS .NET 4.8, Core.NET, 
UES, NHibernate, Log4NET.  
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2. Požiadavky na prístup do systému 

 

Verejný prístup 

Do systému je možné vstúpiť bez prihlásenia – tzv. verejným prístupom. V rámci verejného 

prístupu si môže užívateľ pozrieť verejne dostupné údaje, ktoré musí SEPS zverejňovať 

v rámci legislatívy.  

Zmluvný prístup 

Zmluvný prístup do obchodného systému je umožnený iba subjektom, ktoré majú platný 

zmluvný vzťah subjektu s prevádzkovateľom prenosovej sústavy - SEPS. Prístup je 

realizovaný prostredníctvom účtu (konta). Podmienkou na jeho vytvorenie je vyplnenie a 

zaslanie registračného formuláru na emailovú adresu:  damas_registration@sepsas.sk 

Registračný formulár je súčasťou dokumentácie Damas Energy, a je dostupný na verejnej 

stránke systému. 

Poslednou podmienkou pre aktiváciu konta je zaslanie verejnej časti bezpečnostného 

certifikátu užívateľa, prostredníctvom ktorého dochádza k  jeho autentifikácií v systéme. 

Verejnú časť certifikátu je opäť potrebné zaslať na emailovú adresu: 

damas_registration@sepsas.sk. 

Podrobnejšie o certifikátoch pojednáva kapitola „Digitálne certifikáty“  

Požiadavky na pracovnú stanicu 

Používanie webového rozhrania systému Damas Energy je viazané aj na určité požiadavky 

kladené na pracovnú stanicu, z ktorej k systému pristupujeme. Tie základné sú: 

• Typ a verzie operačného systému,  

• Typ a verzie odporúčaných internetových prehliadačov,  

• Podpora cookies 

 

So systémom Damas Energy je možné pracovať cez webové rozhranie s využitím 

nasledujúcich prehliadačov: 

• Mozilla Firefox, posledné dve najaktuálnejšie verzie 

• Microsoft Edge, posledné dve najaktuálnejšie verzie 

• Google Chrome, posledné dve najaktuálnejšie verzie 

 

Na zabezpečenie chodu aplikácie je odporúčané vykonávať pravidelnú kontrolu aktuálnosti 

verzií prehliadačov a ich update.  

V prehliadači musia byť povolené cookies. 

Webové rozhranie systému je navrhnuté tak, aby maximálne zodpovedalo nasledujúcim 

štandardom webových aplikácií:  

• XHTML 1.0 (https://www.w3.org/TR/xhtml1/)  

• CSS level 2 revision 1 (http://www.w3.org/TR/2006/WD-CSS21-20060411)  

• ECMA-262(http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-
262.htm)  

http://www.w3.org/TR/2006/WD-CSS21-20060411
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
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• DOM level 1 (http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-19981001)  

• XML 1.0 (https://www.w3.org/TR/xml/) 

• TLS 1.2 (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5246) 
 

Z tohto dôvodu nie je prístup do systému obmedzený na prehliadače uvedené vyššie, ale 

mal by byť dostupný zo všetkých prehliadačov, ktoré tieto štandardy spĺňajú. 

 

2.1. Parametre spojenia 

Zoznam podporovaných šifrovacích súprav (cipher suites), ktoré je možné použiť pri 
nadväzovaní zabezpečeného spojenia: 

 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P521 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P521 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P384 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P256 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256 

• TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

• TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

 

http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-19981001
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5246
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Podporované šifrovacie súpravy sa môžu v budúcnosti zmeniť (aktualizácie, deaktivácia 
z bezpečnostných dôvodov, ...). 

2.2. Digitálne certifikáty  

Na prihlásenie sa do systému je potrebný používateľský bezpečnostný certifikát. Zoznam 
v súčasnosti podporovaných certifikačných autorít je v Prílohe č. 1.  

Ak by sa subjekt rozhodol používať certifikát od autority, ktorá v zozname nie je, je potrebné 
aby najskôr kontaktoval administrátorov systému DaE, zaslal požadovaný užívateľský 
certifikát spolu so všetkými nadradenými certifikátmi (root autority, a pod). Dodávateľ systému 
následne uskutoční požadované testy kompatibility a v prípade úspešného výsledku bude 
daný certifikát spolu s certifikačnou autoritou zaradený do systému. 

Aby bolo možné certifikát v komunikácii so systémom Damas Energy použiť, je potrebné, aby 
bol tento certifikát platný. Certifikát je považovaný za platný, ak sú splnené všetky nasledujúce 
podmienky: 

• Je vydaný vo formáte definovanom štandardnom X.509 v3. 

• Je vydaný pre koncovú entitu. Atribút základné obmedzenia (Basic constraints) 
má hodnotu Koncová entita (End Entity). 

• Aktuálny dátum a čas sa nachádza medzi hodnotami začiatku platnosti a konca 
platnosti certifikátu, tzn. certifikát je časovo platný.  

• Certifikát sa nenachádza na zozname revokovaných certifikátov, tzn. nie je 
odvolaný. 

• Certifikát je vydaný certifikačnou autoritou (CA), ktorá sa nachádza na zozname 
dôveryhodných certifikačných autorít podporovaných systémom (Príloha č. 1 - 
Zoznam podporovaných certifikačných autorít v systéme Damas Energy), alebo 
bude požiadané o doplnenie CA na servery systému Damas.  

Aby bolo možné platný certifikát použiť v systéme Damas, je potrebné, aby už okrem 
uvedených podmienok, boli splnené aj nasledujúce podmienky: 

• Certifikát má vyplnený atribút CN (Common Name) a tento atribút obsahuje meno 
subjektu alebo osoby. 

• Musí byť použitý niektorý z podporovaných podpisových algoritmov (Signature 
Algorithm):  

• sha256WithRSAEncryption, sha384WithRSAEncryption, 
sha512WithRSAEncryption. 

• Certifikát je priradený používateľovi evidovanému v systéme Damas. Tento 
používateľ môže reprezentovať osobu alebo systém. V systéme Damas sú 
certifikáty evidované pre dva1 spôsoby ich použitia: 

• Certifikát určený na autentifikáciu: 

• Takýto certifikát musí mať v atribúte Rozšírené použitie kľúča (Enhanced 
Key Usage) štandardu X.509 v3 uvedený údaj: Overenie klienta – 
1.3.6.1.5.5.7.3.2 (Client Authentication – 1.3.6.1.5.5.7.3.2). 

• Certifikát určený na podpis dát: 

• Takýto certifikát musí mať v atribúte Použitie kľúča (Key Usage) 
štandardu X.509 v3 uvedený údaj: Digitálny podp is (Digital Signature) 
a Neodvolateľnosť (Non-Repudiation). 

• Certifikát určený na komunikáciu prostredníctvom webových služieb:  

• Takýto certifikát musí mať v atribúte Použitie kľúča (Key Usage) 
štandardu X.509 v3 uvedený údaj: Digitálny podpis (Digital Signa ture) 
a Šifrovanie kľúča (Key Encipherment).  

 
1 Certifikát pre šifrovanie nie je využívaný, pretože šifrovanie dát je zaistené TLS komunikáciou. 
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Technicky je možné použiť jeden a ten istý certifikát na komunikáciu so systémom cez 

webové služby a tiež na prístup cez prehliadač. Komunikácia prostredníctvom webových 

služieb a potrebné certifikáty nie je predmetom tohto dokumentu.  

Požadované parametre certifikátov (ako napríklad minimálna dĺžka kľúča) sú definované 
operačným systémom a jeho aktualizáciami. 

Tu uvedené podmienky platia pri overovaní platnosti a použiteľnosti z pohľadu systému 
Damas. Ak dochádza k overeniu platnosti z pohľadu klienta (používateľ alebo systém), môžu 
byť tieto podmienky vyhodnocované odlišne. Toto závisí na nastaveniach alebo implementácii 
na strane klienta, napríklad odlišný zoznam podporovaných certifikačných autorít a.i.  

Podporované certifikačné autority 

Skupina podporovaných certifikačných autorít predstavuje množinu vydavateľov certifikátov, 
ktorí sú považovaní za dôveryhodných (parametre a proces akým vystavujú certifikáty 
zodpovedajú definovaným štandardom). Táto množina pozostáva z certifikačných autorít, 
ktoré sú považované za dôveryhodné operačným systémom a certifikačných autorít, ktoré sú 
považované za dôveryhodné a sú špecifické pre región, v ktorom je systém Damas 
prevádzkovaný. 

Komunikácia používateľa so systémom Damas 

Pri nadviazaní spojenia so systémom Damas (zobrazením webovej stránky reprezentujúcej 
systém Damas) preukáže systém Damas svoju identitu serverovým certifikátom. Overenie 
identity zabezpečuje prehliadač používateľa. Aby prehliadač používateľa považoval serverový 
certifikát systému Damas za dôveryhodný, musia byť z pohľadu používateľa splnené 
podmienky uvedené v úvode kapitoly a zároveň: 

• atribút serverového certifikátu CN (common name) musí obsahovať názov servera 
systému Damas – teda názov, ktorý je používaný v URL adrese, 

• a tento certifikát musí mať v atribúte Rozšírené použitie kľúča (Enhanced Key 
Usage) štandardu X.509 v3 uvedený údaj: Overenie servera – 1.3.6.1.5.5.7.3.1 
(Server Authentication – 1.3.6.1.5.5.7.3.1). 

Používateľ musí preukázať svoju identitu certifikátom určeným na overenie identity 
používateľa. Rovnako aby bola identita používateľa overená, musí certifikát z pohľadu 
systému Damas splniť podmienky definované v úvode kapitoly. Používateľ podpisuje 
vkladané dáta certifikátom určeným na podpis dát. Aj v tomto prípade aby systém Damas overil 
podpis dát, musí certifikát používaný používateľom na podpis dát z pohľadu systému Damas 
splniť podmienky definované v úvode kapitoly. 
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3. Zodpovedné osoby za SEPS  
 

Subsystém Modul 
Zodpovedá 

za SEPS 
Tel. kontakt 

Administrácia 
systému 

 
P. Franek 
P. Čišecký 
M. Benedik 

0908 906 548 
0917 108 691 
0908 979 350 

Podporné služby  
Výberové konania, kontrakty, 
obchodné vyhodnotenia PpS, 
zmluvné pokuty 

I. Šulc  0907 845 922 

Podporné služby  Kontrakty  P. Rihák 0906 762 439 

Podporné služby  
Príprava prevádzky, požiadavky, 
denný nákup, certifikácia zariadení  

M. Kret  0917 864 551 

Podporné služby  Vyhodnotenie PpS  S. Dudášik  0907 817 269 

Regulačná elektrina  Obchodné vyhodnotenie RE  S. Dudášik  0907 817 269 

Straty a vlastná 
spotreba  

Nákup a vyhodnotenie elektriny pre 
straty a vl. spotrebu  

J. Vatľak 0905 656 364 

Prenosové služby  Kapacity NTC  M. Rusnák 0905 253 399 

Prenosové služby  
Vnútrodenný cezhraničný obchod, 
aukcia kapacít, medzinárodný 
scheduling 

M. Benedik  0908 979 350 

Regulačná elektrina  
Nákup negarantovanej regulačnej 
elektriny  

P. Vico  0907 889 017 

Zverejňovanie   S. Dudášik  0907 817 269 

 

Podrobný zoznam zodpovedných osôb prevádzkovateľa prenosovej sústavy je prístupný 
zmluvným užívateľom subjektov na nástenke systému. 
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4. Základy práce so systémom 

 

4.1. Prihlásenie používateľa 

Prihlásenie používateľa prebieha cez prípad použitia Prihlásenie používateľa. Z pohľadu 
používateľov existujú dva režimy prihlásenia: anonym (s prístupom k verejne dostupným 
dátam), používateľ (prístup do systému v rozsahu používateľských práv).  

Kroky na prihlásenie anonyma pre verejný prístup: 

• Zadať do prehliadača adresu systému Damas Energy:  

• Produkčné prostredie: https://dae.sepsas.sk 

• Test prostredie: https://test-dae.sepsas.sk  

• Certifikát nie je potrebný 

• Kliknúť na odkaz „Verejný prístup“.  

 
Obr. Verejný prístup - prihlásenie 

 

Poznámka: Anonymný používateľ nie je oprávnený využívať scripty na automatické 
sťahovanie zverejňovaných údajov. 

 

Kroky na prihlásenie používateľa prostredníctvom účtu: 

• Výber certifikátu (v prípade, že je k dispozícii jeden certifikát prehliadač ho môže 
vybrať automaticky) 

• Zadať do prehliadača adresu systému Damas Energy:  

• Produkčné prostredie: https://dae.sepsas.sk 

• Test prostredie: https://test-dae.sepsas.sk 

• Trial prostredie: https://trial-dae.sepsas.sk  

• Prihlasovacie meno musí byť predvyplnené – pokiaľ nie je, tak je to príznak, že 
zvolený certifikát nebol rozpoznaný systémom Damas Energy (častokrát 
z dôvodu, že samotný prehliadač vybral zlý certifikát užívateľa), a prihlásenie bude 
neúspešné aj po manuálnom vyplnení prihlasovacieho mena 

• Vyplniť heslo 

• Potvrdiť prostredníctvom tlačidla „Prihlásiť“.  
 

 

https://dae.sepsas.sk/
https://test-dae.sepsas.sk/
https://dae.sepsas.sk/
https://test-dae.sepsas.sk/
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Obr. Damas Energy – Prihlásenie používateľa 

4.1.1. Verejne dostupné dáta 

V režime pre verejný prístup je na hlavnej obrazovke v ľavej časti viditeľné menu, ktoré 
obsahuje dve sekcie – Zverejňovanie dát a Systémové nástroje.  

Verejnému používateľovi sú prístupné dáta v rozsahu danom platnou legislatívou ako 
napríklad:  
 

• Hodnoty tokov a sústavy  

• Zaťaženie a výroba ES SR  

• Zaťaženie ES SR (EMFIP)  

• Výroba ES SR (EMFIP)  

• Regulácia sústavy (EMFIP)  

• Odstávky a výpadky (EMFIP)  

• Prenosové služby (EMFIP)  

• Riadenie preťaženia (EMFIP)  

• Mesačné štatistiky pre implicitné aukcie  

• Mesačný prehľad vyhodnotenia PpS  

• Naplnenie vodných nádrží na Slovensku  

• Ponúkaná kapacita z dennej explicitnej aukcie  

• Ponúkaná kapacita z mesačnej explicitnej aukcie  

• Ponúkaná kapacita z ročnej explicitnej aukcie  

• Poruchy výrobných zariadení nad 100 MW  

• Prehľad pridelenia kapacít a ich využitie  

• Súhrnné výsledky dennej explicitnej aukcie  

• Súhrnné výsledky mesačnej explicitnej aukcie  

• Súhrnné výsledky ročnej explicitnej aukcie  

• Štatistika pre implicitné aukcie 

https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcchJ/nsrBFeOTrAX2fy7zkJgfm5WaHIkRon8oLd7WqIZ1y4ERseypvStwLxkOdFYW2we/ZsxVfMk8xGP9U3yR9w==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLaYAilT7JWrOVfl/qAv0ZUMpXqkUdJpyGiW7zazWMrXOYXhvbmB$6FNEAlinjip5LEjAIQRM3/Gh1nMAGwG$wXQ=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEctED8l2XD/5SEmmboWgkDPYAe$nbnlY/bXYoest2SRjKPrLru1AUO/iLNQ4sBrVInkWlM43EDZeHoMtYlTIYBuEHtb7X6nocKsPyOTe22gbo=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEctED8l2XD/5SEmmboWgkDPYAe$nbnlY/bXYoest2SRjLMQep5jlJ9DktsCI/69MZm$bsMipYxRYVGuLBh0AQbOI0zWU1YM2QD75sZc10Clng=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEctED8l2XD/5SEmmboWgkDPYAe$nbnlY/bXYoest2SRjKL9B7F0tgzR1vI0sz0uB/MjOVj/9ekhVQ9FnWNRDj5vYlD92M5$lfKm7qIYwNrtDo=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEctED8l2XD/5SEmmboWgkDPYAe$nbnlY/bXYoest2SRjJNQk/9KqnB3SKQHpH8us4bbEzfPkPW6vJi89RbW83IBoFePbtkfmoHxOriiP5GXec=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEctED8l2XD/5SEmmboWgkDPYAe$nbnlY/bXYoest2SRjICCxjYz0NrSiYKk3vtbRfULuzGvK5T7xZIpSA8gSd78TQ6uOf1eXNyfv7GQPcow0s=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/SUC/001System/NodeDetail/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEctED8l2XD/5SEmmboWgkDPYAe$nbnlY/bXYoest2SRjJ8B1IQ9xkeGJfLc2Sy9ON705VHgtrFi6bYzm2J1IfV5dsPRszg4gy/OvBATrK//Bk=
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcvMOsNZtDV0ZzFZgcAXLm8MhbcttIN8rC5jvtT63h5wPmmF3Z3xc19IxNCMqjlt73m6IeXgua4MQa6WhLt0/2Qw==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLXd6Q0YR7ZJ9tojlLcqoOz3edwJZKUKaw4ZgnaIn/ic7kXKja8bDy1YuRAAkuWPhGg==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLXydZpWfD3Y2D6M7RFc36lhTdCiUVvLrWjlF$NlYprvZfyrrhrZcgqRx7c7uTNj9vw==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcMus8X1Tnc3Mxh76outLVUY6yyGh0/$E6yJ4c6Jp4JX1ZbzZWdNmipj9d5BQY6ecGutaZANPqNJZSJfxC5hQn0w==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEckXmBaHThuMCWbp/YUK101ffpX6VrwNq5A5EV7pHIDI01CU47GoZ7tg8D81hd4wtvOKov2vTZHOLiTT$lCo7LAg==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLWAXCRlXt1rJfzrSCWFnXQ6xSfFAv1laDiVcZxeNEnEDGGRpFgqCvBjeZyUYHh3BHg==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLUmL2NWuzeQndL6f8jfXJBPcgFiOLiuUINkvkhiobKwBJ83Z/$iRxiR2M2PtM5zFLg==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLYdprFUYXzK/RevAE$z1mvYHkDvyt83n2ihHQC1ekyQim$GcPIYYd1GNIlnmac053w==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcMus8X1Tnc3Mxh76outLVUY6yyGh0/$E6yJ4c6Jp4JX1peT$1U2Ov/0EWJLSepQbpaExScTrPNKKmTnXKRE1D5Q==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLcuUmKePsA0EkOU89hWs5TrocBa$VSiStiMLHAsGq7N$Rc9WEsL2OET1yfU$MY7mPw==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLX$A4oMDyvlNJJCva2agpyTv/Y/rBH8$sO6fZrh1i4iiGoJZabLlJyZ6YcoM1muu$A==
https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DAEF-GUI/UI/005TypeUC/View/UseCaseHandler.aspx?cnreq=1tEgs/Bp8vSc4v1rSYzeAm$n4UGb/9wixaFl3t/P3yaHhGB4nbmS0bozb$jIDwEcrT2nU19M0nTbinMAgzKxLe17Sg/uYd07T7dEBcIU2KyLU51G/kPTD1qc$EvigQYgflj9cl0ur9TU47zilRhAOA==
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Obr. Verejný prístup 

4.2. Automatické odhlásenie  

Po určitom čase dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.  

Limit je nastavený na 1440 minút = 24 hodín. Po prekročení limitu je používateľ automaticky 
odhlásený zo systému.  

4.3. Maximálny limit pre počet súčasných prihlásení  

V aplikácii je nastavený maximálny limit počtu seáns prihláseného používateľa v jednom čase. 
V súčasnosti je limit nastavený na 10. 

4.4. Odstávky systému  

V prípade odstávky systému z dôvodu servisnej údržby sa používateľovi zobrazí informácia 
o prebiehajúcom servisnom zásahu a o predpokladanom dátume a čase obnovenia normálnej 
prevádzky (dátum a čas je doplnený do polí {dateTo} a {timeTo} viď obrázok nižšie).  

Obr. Odstávka systému 

V súčasnosti prebieha pravidelná servisná odstávka každý utorok v čase od 19:00 do 22:00. 
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4.5. Hlavná obrazovka 

Po prihlásení je používateľ presmerovaný na hlavnú obrazovku aplikácie, ktorá sa skladá z 
piatich hlavných častí: 

• Záhlavie aplikácie 

• Navigačný panel 

• Panel nových správ 

• Hlavný informačný priestor 

• Ovládacie prvky.  
 

Obr. Damas Energy – hlavná obrazovka 
  

4.5.1. Záhlavie aplikácie 

Záhlavie aplikácie obsahuje informácie o systéme a o prihlásenom používateľovi. Súčasťou je 
tiež panel nástrojov, ktorý umožňuje prechod na dôležité funkčnosti systému (vľavo - nástenka, 
tlač, vyhľadávanie objektov; vpravo (panel nástrojov) – úlohy, pridanie obľúbenej položky 
systému, semafor, rýchla nápoveda, o aplikácii a odhlásenie) 

 

 
Obr. Damas Energy – Záhlavie aplikácie 

 

Rýchla nápoveda je prístupná v každom momente pomocou tlačidla (graficky znázornené 
symbolom otáznik) v paneli nástrojov (t.j. v záhlaví aplikácie).  

 

 
Obr.5 Damas Energy – Panel nástrojov 

Po kliknutí na tlačidlo sa v hlavnom okne nad práve zobrazenou funkčnosťou zobrazí stručná 
nápoveda. 
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4.5.2. Navigačný panel 

Navigačný panel je hlavný rozcestník aplikácie, ktorý poskytuje niekoľko režimov prístupu do 
systému.  

 
Obr.  Damas Energy – Navigačný panel 

 

Základný prístup je používateľský, v ktorom panel poskytuje prístup k funkčnostiam systému 
pre bežných používateľov.  

 
Obr. Damas Energy – Navigačný panel (ovládacie prvky) 

 

Druhou možnosťou navigácie je záložka „Obľúbené“, ktorá umožňuje ukladanie pohľadov, 
s ktorými pracuje používateľ najčastejšie.  

Ďalšou navigáciou je „Nápoveda“, ktorá poskytuje prístup k nápovede jednotlivých objektov v 
systéme. 

Nápoveda je prístupná aj pomocou tzv. „Rýchlej nápovedy“. Panel nových správ 

V Paneli nových správ sa zobrazujú posledné nové správy, ktoré dostal prihlásený používateľ 
v systéme. Používateľ môže následne kliknutím na vybranú správu prejsť na zoznam správ, 
kde môže pracovať s konkrétnou správou.  
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Obr. Damas Energy – Panel nových správ 

Prichádzajúce správy je možné opatriť zvukovým znamením. 

4.5.3. Hlavný informačný priestor 

Hlavné okno aplikácie je miesto pre zobrazovanie funkčností, ktoré používateľ vyvolá svojou 
činnosťou. Zakaždým sa teda prekreslí aktuálne zobrazená stránka novo zvolenou. Nikdy sa 
neaktualizuje celá stránka, ale len hlavné okno. Po prihlásení používateľa do systému sa v 
hlavnom okne automaticky zobrazí nástenka.  

Pokiaľ nie je nastavené inak, po prihlásení sa hlavná obrazovka nachádza vo východiskovom 
režime „Nástenka“. Nástenka obsahuje hlavné informácie o systéme a aktuálne správy o stave 
systému. Pre návrat k nástenke je možné využiť tlačidlo „Nástenka“ (graficky znázornené 
symbolom domček), ktoré sa nachádza vľavo v záhlaví aplikácie.   

 

 

Obr. Damas Energy –Hlavný informačný priestor 

4.5.4. Ovládacie prvky 

Funkčnosti zobrazované v hlavnom okne sú doplnené o ovládacie prvky, ktoré sa vždy 
zobrazujú v spodnej časti hlavného okna. Ovládacie prvky sú rôzne pre jednotlivé typy 
funkčností systému. Vždy však obsahujú tlačidlá pre skrytie navigácie, ikonu pre indikáciu 
nových správ a prechod na zoznam správ.  
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Obr. Damas Energy – Ovládacie prvky 

4.5.5. Výstražná správa 

V prípade mimoriadnych udalostí môže operátor využiť možnosť odoslania výstražnej správy. 

Odoslaná výstražná správa sa zobrazí v červenom prúžku v záhlaví stránky obdobne ako 
prúžok s rýchlou nápovedou. Funkčnosť môže byť využitá napr. pri odstávkach systému. 

 

 

Obr. Damas Energy – Výstražná správa  

 

4.6. Obľúbené položky 

Pre jednoduchšiu prácu s objektami v menu je vytvorená funkčnosť Obľúbených položiek, 
ktoré je možné pridať stlačením symbolu hviezdička vpravo v záhlaví aplikácie počas 
zobrazenia objektu, ktorý chce používateľ vložiť medzi obľúbené položky.  

Po kliknutí na tlačidlo sa na obrazovke zobrazí okno, ktoré umožní zmenu názvu obľúbenej 
položky. Pre potvrdenie názvu uloženie položky do zoznamu obľúbených je potrebné stlačiť 
tlačidlo „OK“. Predvolený názov korešponduje s názvom zvoleného objektu.  
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Obr. Damas Energy – Pridanie obľúbenej položky 

 

Pre zobrazenie obľúbených položiek je potrebné zvoliť zobrazenie obľúbených položiek na 
navigačnom paneli vľavo. 

 

 

Obr. Damas Energy – Zobrazenie obľúbených položiek 

Obľúbené položky je možné spravovať (premenovať, zmeniť poradie, zmazať) 
prostredníctvom Menu cez prípad použitia v Systémových nástrojoch / Obľúbené položky / 
Správa obľúbených položiek. 
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Obr. Damas Energy – Správa obľúbených položiek 

 

4.7. Práca s pohľadmi na časové rady  

Pohľad je hlavným zobrazovacím nástrojom systému. Pohľady sa typicky zobrazujú z menu, 
zo zoznamu (napr. Správ), prípadne pomocou externých odkazov. Typicky býva zobrazenie 
inicializované z kontextu používateľa a automaticky sa vyplní časový a vecný filter (viď kapitola 
Filtre).  

Pohľadov existuje niekoľko typov, ale základná práca s pohľadom je pre všetky typy rovnaká. 
Napriek tomu sa ovládanie pohľadov v niektorých miestach líši, a to najmä v sekcií „Detail“. 
V nasledujúcej časti budú popísané jednotlivé sekcie pohľadu, ich základné funkcie, ovládanie 
a zobrazovanie dát.  

 

4.7.1. Všeobecný popis pohľadu na časové rady  

Pohľad na časové rady umožňuje základnú správu hodnôt časových radov v systéme. Správa 
hodnôt sa uskutočňuje pomocou špeciálneho komponentu pre editáciu hodnôt.  

Zobrazované hodnoty sa filtrujú pomocou niekoľkých typov filtrov. Každý pohľad sa skladá z 
niekoľkých sekcií, ktoré vo väčšine prípadov majú rovnakú funkčnosť a ovládanie. 

Hlavné sekcie pohľadu sú:  
* Filter; 
* Zoznam; 
* Detail; 
* Ovládacie prvky.   
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4.8. Filtre 

Na účely výberu zobrazovaných hodnôt v rámci pohľadu sa využívajú filtre. Množinu hodnôt, 
ktoré sa majú zobraziť je možné obmedziť prostredníctvom komponentov na výber časového 
obdobia a určenie vecného rozsahu dát, t.j. časový a vecný filter. Filtre sa nachádzajú 
v samostatnej sekcii pohľadu vo vrchnej časti obrazovky.  

4.8.1. Prehľad pomocných prvkov ovládania filtrov pohľadu 

 

 

Obr. Príklad minimalizovaných filtrov pohľadu 

 

Prvok Popis 

Záhlavie filtra 
Záhlavie filtra obsahuje vybrané hodnoty v časovom a vecnom 
filtri. Po minimalizácií filtra je zobrazená len táto časť filtra. 

Telo filtra 
Telo filtra predstavuje formulárové prvky pre výber filtra. Obsah 
tela filtra je veľmi rôznorodý podľa potrieb pohľadu. 

Tlačidlo  Tlačidlo vyvolá zbalenie filtra. 

Tlačidlo  Tlačidlo vyvolá rozbalenie filtra. 

Tlačidlo  
Tlačidlo na uzamknutie filtra, ktoré umožní, že sa po načítaní dát 
z filtra filter nezbalí.  

Tlačidlo  
Tlačidlo pre vyvolanie kalendára na výber dátumu. Je zobrazené 
len pri výbere dátumu, alebo dátumu a hodiny. 

Tlačidlo  
Tlačidlo pre potvrdenie filtra. Tlačidlo môže byť zobrazené 
jednak za časovým alebo vecným filtrom. 

Tlačidlo  Tlačidlo na prenastavenie filtra do východiskového stavu. 

Tlačidlo  Tlačidlo na posun dátumu vpred a vzad. 

 

4.8.2. Nastavenie časového a vecného filtra 

Časový filter 

Časový filter určuje za aké obdobie sa budú dáta zobrazovať. Filter môže byť prednastavený 
podľa primárneho nastavenia pohľadu alebo podľa používateľského kontextu, teda na 
parametre, ktoré prihlásený užívateľ naposledy použil (aj na iných pohľadoch).  
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Typ časového filtra sa mení podľa potrieb daného pohľadu. V základnej podobe sa môže 
jednať o zadanie konkrétneho dátumu alebo dátumu od-do (časového obdobia). Filter však 
môže obsahovať i zadanie v iných časových jednotkách napríklad rok, mesiac, energetický 
týždeň. Pole pre výber filtra môže byť doplnené ovládacím prvkom (viď tabuľka vyššie), ktorý 
umožňuje vybrať hodnotu filtra (napríklad výber dátumu z kalendára alebo výber energetických 
týždňov).  

Časový filter môže byť doplnený o potvrdzovacie tlačidlo <OK> . Tlačidlo je potrebné kvôli 
závislostiam ďalších sekcií pohľadu na časovom filtri. Až po kliknutí na tlačidlo <OK> sa vykoná 
aktualizácia príslušných sekcií. Tlačidlo <OK> nemusí byť v danom pohľade zobrazené. V 
takom prípade aplikácia automatický vykoná aktualizáciu príslušných sekcií.  

Na časovom filtri sú závislé nasledujúce časti pohľadu: vecný filter, zoznam a detail. 

 

  

Obr. Príklad časového filtra so závislým vecným filtrom (doplnené potvrdzovacie tlačidlo 

<OK>) 

 

 

Obr. Príklad výberu hodnôt z kalendára 

 

 

Obr. Príklad dátumu od-do s editovateľnou hodnotou 

Vecný filter 

Vecný filter umožňuje používateľovi zadať kritéria pre zobrazované dáta a je zložený z rôznych 
ovládacích prvkov. Jednotlivé prvky filtra môžu byť na sebe závisle. To znamená, že napríklad 
po výbere subjektu sa načíta zoznam výrobných jednotiek len pre tento subjekt. 
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Po rozkliknutí vecného filtra sa na vrchu zobrazí riadok pre vyhľadávanie z ponúkaného 
zoznamu a samotný zoznam položiek filtra. Kliknutím na danú položku sa vykoná výber.  

Potvrdenie filtra sa vykonáva tlačidlom <OK>. Tým používateľ dokončí zadanie a ďalšie sekcie 
pohľadu (viď nižšie) sa načítajú podľa zadaných hodnôt.  

Na vecnom filtri sú závislé nasledujúce časti pohľadu: zoznam a detail. 

 

 

 

Obr. Príklad jednoduchého vecného filtra subjekt bez ďalších závislých časti pohľadu 

 

V niektorých prípadoch nemusí byť vecný filter použitý.  

V určitých prípadoch je v rámci vecného filtra umožnené vybrať všetky položky (políčko 
„Vybrať všetko“ zo zoznamu a rovnako je možné tento výber zrušiť kliknutím na tlačidlo „Zrušiť 
výber“.  
 

 
Obr. Vecný filter - Výber všetkých položiek zo zoznamu 

Priebežné ukladanie nastavení vecných filtrov pre pohľady 

Pri práci s pohľadom sa pri použití vecného filtra ukladajú vybrané hodnoty jednotlivých prvkov 
filtra. Po opätovnom prihlásení do systému a pri prvom otvorení pohľadu sa podľa tohto 
nastavenia Používateľského kontextu prednastavia hodnoty vecného filtra.  

 

4.9. Zoznam pohľadu a práca s ním  

Zoznam predstavuje tabuľku, ktorá zobrazuje konkrétne dáta systému na základe nastavení 
časového a vecného filtra. Príkladom zobrazenia môže byť zoznam príprav prevádzok. Pod 
danou kombináciou dát sa potom skrývajú detailné hodnoty.  

V záhlaví sekcie Zoznam sa nachádza tlačidlo pre export do MS Excel a tlačidlo, ktorý je 
možné zoznam rozbaliť a následne minimalizovať. Pri exporte do MS Excel je vyexportovaný 
zobrazený zoznam na základe parametrov zadaných v sekcii filter. Po kliknutí na tlačidlo je 
možné zvoliť umiestnenie uloženia súboru a jeho názov.  
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Obr. Sekcia Zoznam 

Pre zobrazenie zoznamu sa používa jednoduchý výber alebo matica:  

• Výber predstavuje položky, ktoré v systéme existujú pre zvolenú kombináciu 
parametrov v sekcii Filter. Každý riadok obsahuje informácie, ktoré popisujú 
nájdené dáta. Jeden riadok predstavuje jednu nájdenú kombináciu dát. Na konci 
riadka  môžu byť umiestené ovládacie prvky, ktorými je možné spúšťať procesy 
nad danou kombináciou dát.  
 

 

Obr. Príklad zoznamu pohľadu ako jednoduchý výber z možností spúšťanie procesov 

pomocou ovládacích prvkov 

• Matica umožňuje kombinovať zobrazenie pre zložitejšie situácie, keď je potrebné 
prehľadnejšie zobraziť nájdené dáta pre používateľa. Jedna bunka matice 
predstavuje jednu nájdenú kombináciu dát. V jednom riadku matice teda môže byť 
niekoľko kombinácií nájdených dát. Súčasťou buniek matice môžu byť tiež 
zobrazené ovládacie prvky pre danú kombináciu dát.  

Ak je výstupom vecného filtra práve jedna nájdená kombinácia dát zobrazí sa zoznam 
a automaticky sa zobrazí aj detail pre danú kombináciu dát.  

Pokiaľ je zoznam zobrazený a vo výbere je nájdených viac kombinácií dát, používateľ musí v 
zozname vykonať výber kombinácie. Výber sa u jednoduchého typu robí kliknutím na riadok. 
U matice sa výber vykoná kliknutím na jednu bunku. Po výbere sa automaticky minimalizuje 
sekcia filter a zoznam a následne sa  vykoná  aktualizácia detailu pohľadu podľa zvolenej 
kombinácie dát.  

Spúšťanie procesov zo zoznamu v pohľade 

Pokiaľ zoznam v pohľade obsahuje ovládacie prvky, je používateľovi umožnené spúšťať 
pomocou takého zoznamu spustiteľné procesy.  

Voľba sa vykonáva cez ikonu v pravej časti riadku zoznamu. Ak je zoznam minimalizovaný, je 
možné proces na vybranej položke (riadku) zo zoznamu spustiť pomocou ikony „Spustiteľné 

procesy“ . 

Po kliknutí na ikonu spustenia procesu sa zobrazí prehľad spustiteľných procesov. Po kliknutí 
na vybraný proces sa zobrazí dialógové okno s potvrdzovacou otázkou. Následne je daný 
proces spustený. 
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Obr. Príklad detailu spustenia procesu cez ovládacie prvky pohľadu 

 

Obr. Príklad detailu spustenia procesu pre vybranú položku zo zoznamu 

 

 

Obr. Príklad potvrdzovacej otázky 

 

4.10. Detail  

Špecifickou sekciou je sekcia Detail, ktorá predstavuje hlavnú zobrazovaciu časť. Načítanie 
Detailu je vykonané na základe výberu položky zo zoznamu alebo po potvrdení filtrov 
v prípade, že zoznam v pohľade nie je definovaný. Zobrazenie Detailov závisí na definícii 
pohľadu. Na základe daného nastavenia sa zobrazia dáta v požadovanej podobe. Na osi Y sa 
primárne zobrazuje časový údaj, ku ktorému sa vzťahujú zobrazované dáta. V niektorých 
prípadoch je definovaná časová jednotka na osi X a naopak, jednotlivé dáta (resp. časové 
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rady) na osi Y. Tým môžeme dosiahnuť veľké množstvo kombinácií rôzneho zobrazenia 
hodnôt časových radov. Jednotlivé Detaily môžu byť doplnené o agregačné riadky, ktoré 
sčítavajú hodnoty v riadku alebo v stĺpci. 

Niektoré dáta v Detaile môžu byť na záložkách. Používateľ potom pristupuje na jednotlivé častí 
kliknutím na príslušnú záložku. Aktívna záložka je vysvietená. 

 

 

Obr. Príklad záložiek pohľadu 

 

V závislosti od typu pohľadu sú vľavo hore v sekcii detail dostupné tlačidlá, ktoré slúžia na 
ovládanie zobrazenia detailu a možnosti exportu. Tieto sú:  

 

Tlačidlo Popis Ikona 

Možnosti 

Po stačení tlačidla sa vyroluje zoznam dostupných operácií, 
resp. nastavení detailu ako napríklad: Exportovať, 
Exportovať pre analýzu (viď časť Export hodnôt), 
Podmienené formátovanie (viď časť Podmienené 
zvýraznenie), Dodatočné informácie, Režim histórie (viď časť 
Zobrazenie histórie hodnôt).   

 

Maximalizovať 

Tlačidlo umožní zobrazenie sekcie Detail na celé hlavné 
okno aplikácie. Pre návrat k pôvodnému zobrazeniu je 

potrebné stlačiť ikonu v ľavom rohu detailu  „Predvolené 
zobrazenie“ (viac v časti Zväčšenie priestoru pre zobrazenie 
dát).  

 

Editovať 

Po stlačení ikony je sekcia detail prepnutá do editačného 
módu a zvýrazní sa bunka, v ktorej je aktuálne kurzor. Po 
vykonaní úprav používateľ volí z možností Uložiť, Storno 
alebo Validovať (viď ikony nižšie). 
Upravené dáta je možné skontrolovať ešte pred uložením 
pomocou funkcie „Validovať“. Na zrušenie slúži funkcia 
„Storno“. V prípade funkcie „Uložiť“ sú dáta validované 
a zároveň zapísané/uložené.  

 

 

 

Dostupné ikony nad detailom indikujú režim pohľadu, ktorý môže byť iba na čítanie, na čítanie 
s možnosťou zápisu alebo na zápis. Pohľad má nadefinovanú automatickú aktualizáciu. V 
takom prípade sa prevádza v danom intervale automatická obnova zobrazených hodnôt. 
Používateľ môže pohľad obnoviť aj manuálne pomocou tlačidla „Obnoviť“ v sekcii ovládacie 
prvky pod detailom.  

Neoddeliteľnou súčasťou Detailu je tiež sekcia Ovládacie prvky, ktorá je zobrazená pod 
samotným Detailom. Sekcia obsahuje tlačidlá, ktoré sú pre používateľa v danej chvíli k 
dispozícii (viď Ovládacie prvky). 
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4.10.1. Ukladanie nastavení pohľadu 

Automatické ukladanie nastavení pohľadu 

Ak používateľ zmení nastavenie pohľadu (napr. zvolí zobrazovanie podmieneného 
zvýraznenia hodnôt alebo dodatočných informácií v nastavení zobrazenia Detailu) tak sa toto 
nastavenie uloží do databázy ako používateľské nastavenie pre každý pohľad zvlášť. 

Manuálne nastavenie pohľadu  

Nastavenie pohľadu umožňuje uloženie vstupnej hodnoty pre zobrazenie dát a neskôr toto 
uložené nastavenie použiť pre rýchly prístup ku konkrétnym dátam.  

Voľba pre vytvorenie nastavenia je v ovládacích prvkoch vpravo v spodnej časti obrazovky. Po 
kliknutí na tlačidlo „Nastavenie“ sa otvorí dialógové na zadanie hodnôt nastavenia.  

 

 

Obr. Nastavenie pohľadu – zadanie hodnôt nastavenia  

Používateľ v tomto kroku musí vyplniť názov daného nastavenia. Obdobie je prednastavené 
podľa aktuálne zobrazených dát a je možné ho upraviť. Pokiaľ pohľad využíva aj vecné filtre 
je možné zvoliť možno na uloženie nastavenia vecných filtrov.   

Nastavenie sa uloží po kliknutí na tlačidlo uložiť a obrazovka sa opäť načíta. V záhlaví 
obrazovky vedľa názvu zobrazovaných dát sa zobrazí názov vytvoreného nastavenia 
a zároveň sa v spodnom ovládacom paneli zobrazí nový ovládací prvok na výber uložený 

nastavení (zobrazený ikonou ). Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí menu so zoznamom 
uložených nastavení. Výber nastavenia sa vykoná kliknutím na položku v zozname.  

 

Obr.25 Uložené nastavenia pohľadu 
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Obr. Zoznam nastavení pohľadu 

Zmeny v nastavení je možné vykonať v danom zobrazení kliknutím na tlačilo „Nastavenia“. 
Kliknutím na tlačidlo „Zmazať“ v dialógovom okne môže dané nastavenie vymazať. 

Nastavenie pohľadu je vždy platné pre daného používateľa na danom prostredí.  

4.10.2. Zobrazenie dát  

Šírka stĺpcov 

Stĺpce sa po načítaní zobrazujú s maximálnou povolenou šírkou a môže sa stať, že sa obsah 
bunky nezobrazí celý. V takom prípade sa v pravej časti bunky zobrazí zástupný symbol.  

 

 
Obr. Zástupný symbol v prípade neúplného zobrazenia v bunke  

Po prejdení myšou na ikonu sa zobrazí celá hodnota v kontextovej nápovede. 

 

Obr. Zobrazenie celej hodnoty v bunke 

Stĺpec je možné roztiahnuť po prejdení myšou na kraj stĺpca v záhlaví tabuľky. Rozšírenie 
stĺpca sa vykoná pomocou drag-and-drop. 

 

Zobrazenie pohľadu v intervalovom režime  

Pohľad v intervalovom režime je pohľad, ktorý má kladne nastavený príznak „Zobrazovať 
v intervalovom režime“. Hodnoty teda nie sú zobrazované po jednotkách, ale v intervale od-
do, pre ktorý je daná hodnota platná. Takéto zobrazenie sa využíva najmä v prípade pohľadov 
obchodných číselníkov a hodnôt, ktoré sa v čase menia len občas.  

 

Obr. Zobrazenie pohľadu v intervalovom režime 
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Zároveň je možné upravovať v jednom kroku tie hodnoty, ktoré sú rovnaké naprieč vecnými 
dimenziami.  

 

Podmienené zvýraznenie 

Používateľ je iným sfarbením pozadia bunky, teda pomocou podmieneného formátovania 
upozornený, že je niektorá z hodnôt v časovom rade vyhodnotená systémom ako podozrivá. 
Podmienené formátovanie musí byť explicitne zaradené do návrhu pohľadu.  

Zvýraznenie sa zobrazuje len v režime na čítanie a zapína sa výberom položky v kontextovom 
menu, ktoré je dostupné naľavo nad tabuľkou s dátami (viď kapitola Detail).  

 

Agregácia 

Agregáciou rozumieme operáciu, pri ktorej dochádza k zoskupeniu určitých hodnôt do inej 
hodnoty. Rozlišujeme časovú alebo vecnú agregáciu v závislosti od zoskupovaných hodnôt. 

V prípade, že je v rámci časového radu nadefinovaná agregačná funkcia v pohľade 
s zobrazuje bunka s výpočtom a ikonou, ktorá danej agregačnej funkcii zodpovedá.  

Ukážka zobrazenia agregačného riadku a prehľad agregačných funkcií a ich symbolov:  

 

Obr. Ukážka zobrazenia agregačného riadku 

 

Ikona 
Agregačná 

funkcia 
Popis 

 Súčet Vracia súčet hodnôt, reflektuje funkciu SUM alebo SUM2. 

 Súčet kladných Vykoná súčet kladných čísel. 

 
Súčet 

záporných 
Vykoná súčet záporných čísel. 

 Minimum Návratová hodnota je minimum z hodnôt.  

 Maximum Návratová hodnota je maximum z hodnôt.  

 Priemer Vráti priemernú hodnotu. 

 Prvý Vráti prvú nájdenú hodnotu.  

 Počet Výsledkom je počet hodnôt.  
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 Všetko alebo nič  
Pokiaľ sú všetky hodnoty zhodné, funkcia vracia túto 
zhodnú hodnotu. V inom prípade je hodnota bunky 

prázdna.  

Bunky agregačných riadkov alebo stĺpcov budú obsahovať agregované hodnoty definovanej 
oblasti tabuľky. 

 

Zobrazenie histórie hodnôt   

Používateľ môže v nastavení zobrazenia Detailu zapnúť „Režim histórie“ pokiaľ je dostupný.  

 

Obr. Režim história 

Po zapnutí sú všetky hodnoty označené ako odkaz (tj. sú podčiarknuté).  

 

Obr. Režim história- zapnutý 

Po kliknutí na vybranú hodnotu sa zobrazí pop-up okno s informáciou o poslednej zmene.   

 

Desagregácia  

Hodnoty na pohľade môžu zobrazené aj prostredníctvom desagregačnej funkcie (časová aj 
vecná), tzn. prostredníctvom funkcie „Opakuj“ alebo „Rozdel“.  

 

Zväčšenie priestoru pre zobrazenie dát  

Pokiaľ je zobrazované väčšie množstvo dát, ktoré sa nezmestia do vyčlenenej časti obrazovky 
je možné priestor zväčšiť skrytím nepotrebných častí obrazovky.  

Možnosti skrytia:  
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Časť obrazovky Postup Ikona 

Navigačné menu 

Ikona pre ukrytie menu sa nachádza v ľavej časti 
ovládacích prvkov pod tabuľkou. Kliknutím na ikonu 
sa navigačné menu skryje. Opätovným kliknutím na 
ikonu sa menu opäť zobrazí. 

 

Filtre a ovládacie 
prvky 

Filtre a ovládacie prvky je možné skryť pod tabuľku. 
Po kliknutí na ikonu sa zobrazená tabuľka roztiahne 
cez filtre a ovládacie prvky. Roztiahnutie neumožňuje 
prekrytie menu, ktoré je nutné skryť samostatné (viď 
postup vyššie).  

 

Po skrytí všetkých uvedených častí je zobrazenie maximalizované na celý priestor okna 
prehliadača. 

 

 

Obr. Zobrazenie na celú obrazovku 

 

Grafické zvýraznenie buniek 

Evidujeme nasledujúce zvýraznenie: 

  

Zvýraznenie Názov Popis 

 
Prebieha prepočet 

hodnoty 
Označuje stav odvodenej časovej rady vo 
chvíli, keď práve prebieha prepočet hodnôt.  

 Povinná hodnota 
Vstup s týmto označením predstavuje 
povinnú hodnotu.  

 Opravná hodnota 
Označuje hodnotu, keď používateľ vykonal 
opravu vypočítanej hodnoty.  
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Opravná hodnota staršia 

než vypočítaná 

Označuje hodnotu, keď používateľ vykonal 
opravu vypočítanej hodnoty a tá bola 
následne opäť prepočítaná.  

 
Zvýraznenie podpisu 

používateľom 
Hodnota bola podpísaná používateľským 
certifikátom a je teda overená jej platnosť  

 

 

 

Podmienené zvýraznenie 
(príklady) 

Zvýraznenie bunky na základe 
preddefinovanej farby v režime Podmienené 
formátovanie (po stlačení tlačidla Možnosti 

  naľavo nad detailom pohľadu).  

 
Hodnota nie je k 

dispozícií 
Požadovaná hodnota nie je  k dispozícií. 
Napríklad ešte nebola vypočítaná.  

 Chyba prepočtu 
Pri prepočte hodnoty odvodenej časovej rady 
došlo k chybe.  

 Súčtový riadok 
Označenie bunky súčtového riadku, pokiaľ je 
v detaily použitý.  

 

 

 

Zmenená hodnota v editačnom režime  

Zmenená hodnota je v editačnom režime zvýraznená žltým podfarbením bunky:  

 

Obr. Editácia bunky  

Pokiaľ používateľ vykoná zmenu dát v záložkách niektorej bunke je vedľa názvu záložky 
zobrazená ikona ceruzky, ktorá zmenu identifikuje.  

 

Obr. Editácia – označenie záložky  

Pokiaľ pre zvolenú kombináciu zobrazenia neexistujú dáta je pozadie bunky vyšrafované 
sivými pruhmi.  
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Obr. Neexistujúce dáta 

Prepočítavanie dát  

Pokiaľ pri uložení dát dôjde k prepočtu hodnôt, ktoré sú zobrazené v tabuľke a systém 
nedokáže pred aktualizáciou obrazovky získať výslednú hodnotu, tak označí prepočítavané 
hodnoty ikonou (fialový trojuholník pred hodnotou v bunke).    

 

 

Obr. Prepočítavané dáta  

Ďalšie funkcie zobrazenia 

 

Funkčnosť Popis 

Zoraďovanie podľa 
hodnôt 

Stĺpce každej tabuľky majú implicitný nástroj zoraďovania 
kliknutím na záhlavie stĺpca. 

Lazy-loading 

Dáta pre komponenty, ktoré nie sú aktuálne vizualizované, sa 
nenačítajú pri načítaní stránky, ale až po tom, ako sa používateľ 
rozhodne ich vizualizovať. Príkladom sú dáta na záložkách, pri 
ktorých sa údaje na druhej záložke získavajú až po tom, ako 
používateľ vyvolá zobrazenie obsahu tejto záložky (kliknutím na 
túto záložku).  

 

4.10.3. Zadanie dát do pohľadu 

Vo väčšine prípadov sú dáta pri prvom spustení zobrazené len na čítanie. Pokiaľ je pohľad len 
na čítanie musí používateľ kliknúť na tlačidlo Editovať. Pokiaľ tlačidlo nie je k dispozícii, 
používateľ nemá právo editovať zobrazované hodnoty.  

Zákaz editácie môže byť vyhodnotený na základe práv na zobrazované dáta alebo na základe 
stavu systému (používateľ nemusí mať právo v daný čas editovať zobrazené dáta).   

V prípade, že sa používateľ prepne do režimu pre editáciu a má potrebné práva, môže 
upravovať hodnoty časových radov. Samotná editácia hodnôt sa vykonáva kliknutím na danú 
bunku. Bunka sa zmení pre zápis a používateľ môže vykonať zmenu hodnoty.  

Jednoduchým kliknutím na bunku sa vykoná len jej výber. V tomto stave je potrebné kliknúť 
dvakrát, čím prepneme bunku do editačného módu (alebo stlačením klávesu Enter).  

Pre každú zmenenú hodnotu sa pri uložení vykoná kontrola. 

Pole pre vkladanie hodnôt môže byť rôzne: 
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1. textové pole, 

2. logická hodnota, 

3. dátum a čas, 

4. výber zo zoznamu.  

 

Textové pole 

Textové pole sa používa pre zadávanie čísel, textov a dátumov. Pokiaľ používateľ upraví 
bunku môže prejsť do susednej bunky stlačením niektorej klávesovej šípky. Rovnako sa 
stlačením klávesu Tabulátor sa kurzor posunie vpravo a pri súčasnom stlačení klávesu Shift 
sa posunie vpravo.  Bunka, na ktorú sa presunie kurzor sa rovno otvorí v editačnom režime a 
používateľ môže vkladať ďalšie hodnoty. 

 

Obr. Editácia textového poľa (vloženie čísla) 

 

Logická hodnota 

Logická hodnota môže mať dva stavy - jedna alebo nula. Pre grafické zobrazenie sa používa 
zaškrtávacie pole. Pokiaľ je zaškrtnuté platí hodnota 1 (áno, pravda) a odškrtnuté 0 (nie, 
nepravda). Zmena sa vykonáva kliknutím na zaškrtávacie pole. 

 
 

Obr. Príklad vloženia logickej hodnoty (kontextová nápoveda zobrazuje vloženú hodnotu) 

 

Dátum a čas 

Dátum a čas sa vkladá do textového poľa, ktoré je však kontrolované podľa nastaveného 
formátu. Hodnotu je možné zmeniť buď prepísaním alebo pomocou kalendára, ktorý umožňuje 
vybrať hodnotu. 
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Obr. Príklad vloženia hodnoty pomocou kalendára 

 

Výber zo zoznamu 

Systém poskytuje správu rôznych číselníkov. Tieto číselníky je možné medzi sebou previazať 
hodnotou na ďalší číselník. Výber sa vykoná zo zoznamu položiek číselníkov. V niektorých 
prípadoch je možné vykonať výber viac položiek číselníkov pri držaní klávesy CTRL a 
postupným klikaním na položky číselníkov. 

V zozname položiek číselníka sú uvedené len tie položky, ktorých platnosť je širšia alebo 
rovnaká ako platnosť časového radu, pre ktorý budú hodnotou.  

 

 

 
Obr. Príklad vloženia hodnoty pomocou výberu zo zoznamu 

Vloženie súboru 

Obsahom bunky môžu byť binárne dáta, napríklad výstupné zostavy, šablóny zostáv alebo 
exporty dát. Dáta sa v bunke zobrazujú ako názov súboru.   

 

 

Obr. Vloženie súboru 

V editačnom režime sa nad názvom súbore zobrazí tlačidlo „Vložiť“.   

 

Obr. Vloženie súboru - editácia  

Po kliknutí na tlačidlo „Vložiť“ sa otvorí dialógové okno prehliadača na výber súboru na disku. 
Po výbere súboru a potvrdení dialógového okna sa názov vloženého súboru vypíše v bunke.  
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Obr. Vloženie súboru - uloženie 

Pri uložení dát sa súbor odošle na server a uloží sa spolu s ostatnými hodnotami.  

 

Vloženie nového intervalu 

V prípade dát so spojitou časovou jednotkou a pokiaľ sú niektoré dáta ukladané s jemnejšou 
časovou jednotkou (napr. spojitý interval dní a deň) tak je možné vkladať nové časové 
intervaly2.  

Pokiaľ sú splnené všetky podmienky pre vloženie intervalu tak sa v ovládacích prvkoch nad 
tabuľkou detailu zobrazí tlačidlo „Vložiť interval“.  

 

 
Obr. Vloženie intervalu 

 

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí dialógové okno pre výber nového časového intervalu.  

 
Obr.  Vloženie intervalu – výber  

 

Kliknutím na tlačidlo „Vložiť interval“ sa do tabuľky vložia nové bunky.  

 
Obr. Vloženie intervalu – vloženie  

 

Hodnoty, ktoré sú spojité (t.j. so spojitou časovou jednotkou napr. spojitý interval dní) nie sú 
editovateľné a pozadie bunky je vyšrafované šedými pruhmi.  

Po uložení zmien sa vykoná zlúčením spojitých hodnôt, ale rozdielna hodnota (napr. telefónne 
číslo) je uvedená pre každý interval zvlášť.  

V záhlaví sa následne ukazuje, pre aké časové obdobia je hodnota platná.  

 
2 Úprava je vhodná napríklad v prípade keď sa od určitého dátumu mení telefonický kontakt alebo 
korešpondenčná adresa.  
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Nakoľko sú rovnaké hodnoty zlučované do časových intervalov, tak v prípade, že dôjde 
k zadaniu rovnakej hodnoty dôjde k zlúčeniu oboch nadväzujúcich intervalov.   

 

Zmena platnosti položky číselníku 

V prípade nastavenia príslušných práv môže používateľ upravovať platnosť číselníkových 
hodnôt. Táto funkčnosť sa vyvolá kliknutím na tlačidlo v ovládacích prvkoch. Názov 
ovládacieho prvku je premenlivý a vzťahuje sa k práve zobrazovaným hodnotám. Napríklad 
v prípade číselníkov sa môže nazývať „Úprava položky číselníkov“.  

 

Založenie novej kombinácie hodnôt  

Pokiaľ má používateľ nastavené príslušné práva môže zakladať nové kombinácie hodnôt. Táto 
funkčnosť sa vyvolá kliknutím na tlačidlo v ovládacích prvkoch. Názov tlačidla je premenlivý 
a vzťahuje sa k aktuálne zobrazovaným hodnotám (napr. v prípade číselníkov môže mať 
názov „Založenie novej položky číselníka“).  

Po založení novej kombinácie hodnôt systém opäť otvorí pôvodný pohľad a filtre sa 
predvyplnia s novou kombináciou dát.  

 

 

Kontrola neuložených hodnôt 

Pokiaľ používateľ pracuje s neuloženými dátami pohľadu a spustí iný prípad použitia mohol by 
o takéto dáta prísť. V takejto situácii prebehne kontrola neuložených dát funkciou prehliadača. 
Jedná sa predovšetkým stav kedy sa používateľ pokúsi o:  

• Otvorenie iného prípadu použitia z menu,  

• Zobrazenie zoznamu správ,  

• Zobrazenie semaforu,  

• Spustenie procesu z ovládacích prvkov zoznamu.  

 

Užívateľmi je v takom prípade zobrazený dialóg s informáciou o neuložení dát. Dialógové okno 
sa môže líšiť v závislosti od používaného webového prehliadača.  

V prípade stlačenia tlačidla Storno aplikácia zobrazí varovanie dialógové okno s možnosťami 
„Pokračovať v editácii“ a „Zahodiť zmeny“. V prípade výberu možnosti zahodiť zmeny sa 
vykonané zmeny neuložia a používateľ opustí editačný mód.  

 

 

Obr. Varovanie – zatvorenie editora 
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Uloženie dát 

Samotná operácia uloženia dát je vyvolaná na základe kliknutia na tlačidlo „Uložiť“. Následne 
sa sekcia Detail vyfarbí sivou farbou a zobrazí sa ikona ukladania: 

 
Obr. Ikona ukladania 

V treťom kroku prebieha validácia. Následne sa proces ukladania skončí a užívatelia sa 
zobrazí výsledok validácie. V opačnom prípade systém informuje o úspešnom uložení dát. 

 

Pokiaľ používateľ nevykoná v editačnom režime žiadne zmeny a aj napriek tomu stlačí tlačidlo 
„Uložiť“ systém informuje, že dáta neboli uložené nakoľko nedošlo k žiadnym zmenám.  

 

Kontrola konzistentnosti 

Okrem validácií sa pri uložení tiež kontroluje či iný používateľ nezmenil upravované dáta. 
Jedná sa o situáciu, kedy dvaja alebo viacerí používatelia súčasne otvorili pohľad s dátami 
s režime úpravy a všetci upravia rovnaké dáta, ktoré sa následne snažia uložiť. V takom 
prípade môže dôjsť k nechcenému prepísaniu hodnôt.  

 
Obr. 60 Kontrola konzistentnosti 

 

Validácia hodnôt 

Validácia sa vykonáva pred uložením hodnôt a používateľ vždy dostane výslednú správu o 
validácií.  

Validáciu je možné vykonať i pred uložením kliknutím na tlačidlo Validovať v ovládacích 
prvkoch detailu pohľadu.  

Systém vykonáva niekoľko typov validácií. Na základe obchodného typu, ktorý je priradený 
k časovému radu sa vykonáva základná validácia hodnoty danej bunky. Táto validácia 
kontroluje správnosť formátu oproti obchodnému typu. Vo väčšine prípadov je nutné 
vykonávať ďalšiu validáciu napr. na základe stavu systému alebo na základe vyplnenia inej 
hodnoty v systéme. Rovnako je možné vykonať aj validáciu na povinnosť hodnoty časového 
radu (povinnosť môže byť definovaná pre celý časový rad). V takom prípade sa pre každú 
zmenenú hodnotu následne vykoná kontrola na povinnosť vstupu.  
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Výsledok validácie sa zobrazuje v dialógovom okne. Zároveň je výsledok validácie uvedený 
pri bunkách, ktoré kontrola vyhodnotila ako neplatné a rovnako sú označené aj záložky (pokiaľ 
sú použité v ktorých bola validácia vyhodnotila chyby/varovania.  

 

 
Obr. Validácia – označenie záložky s neplatnou hodnotou 

 

 
Obr.  Výsledok validácie – dialógové okno 

 

 
Obr. Výsledok validácie – označenie neplatných hodnôt 

 

Viac informácií od validácii je dostupných po prejdení myšou na znak výkričníka pri neplatne 
zvalidovanej hodnote. Popis sa zobrazí v doplnkovom okne nad alebo pod riadkom s neplatne 
validovanými hodnotami.   
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Obr. Výsledok validácie – popis validačnej chyby v detaile pohľadu 

 

Prehľad zobrazovaných validácií (Grafické označovanie buniek): 

 

Ikona Názov Popis 

 Chyba  
Ukazuje na závažnú chybu zadanej hodnoty s ktorou 
nie je možné ďalej pracovať.  

 Varovanie  
Predstavuje chybu, ktorá umožňuje ďalšiu prácu s 
touto hodnotou.  

 Slabá chyba  

Validácia bola neúspešná, ale používatelia s 
príslušným oprávnením môžu vynútiť prijatie dát. 
Vynútenie prijatia je potom dostupné v pri ovládacích 
prvkoch nad detailom pohľadu pomocou 
zaškrtávacieho poľa.  

 

Stiahnutie súboru  

Obsahom zobrazovanej bunky môžu byť tiež binárne dáta, napríklad výstupné zostavy 
a exporty dát. V bunke sa dáta zobrazujú ako názov súboru. Po kliknutí na názov sa otvorí 
dialógové okno prehliadača pre stiahnutie súboru do zariadenia používateľa.   

 
Obr. Stiahnutie súboru 

Export hodnôt 

Export hodnôt vychádza zo zobrazených dát a je vytvorený vo formáte MS Excel. Po vytvorení 

súboru je používateľovi ponúknutá možnosť súbor stiahnuť pomocou štandardnej funkcie 

prehliadača. 

Možnosti exportu sú dostupné v ovládacích prvkoch nad tabuľkou detailu označenej ikonou 

. Po kliknutí na tlačidlo sa vyroluje zoznam, ktorý ponúka dve možnosti na stiahnutie súboru 

– Export a Export pre analýzu.  



 

DAMAS ENERGY  

Používateľská príručka  
 

 

Strana 39 z 51 

  

Obr. Možnosti exportu  

V prípade voľby Exportovať sú dáta exportované v takej podobe ako sú zobrazené na 

obrazovke. Neexportujú sa zvýraznenia, počítané údaje sa exportujú ako výsledné hodnoty, 

nie ako vzorce.  

 

Obr. Export (ukážka dokumentu)  

Na vykonanie dodatočných analýz dát je možné dáta pri exporte obohatiť o doplňujúce 

informácie.  

 

4.11. Práca s procesnými diagramami a popis grafického znázornenia  

Na základe požiadaviek sa konfiguráciou definujú procesy a stavy. Tieto sa následne 

organizujú do procesných diagramov.  

Pri sledovaní stavu systému môže používateľ pomocou časového filtra zadávať časové 

obdobie pre zobrazenie diagramu, prípadne dokáže prostredníctvom vecného filtra a zoznamu 

ďalej upresniť zobrazovanú oblasť procesného riadenia. Ovládanie týchto sekcií funguje 

rovnako ako v prípade dátového pohľadu popísaného v predchádzajúcich kapitolách.  

Detail pohľadu je tvorený grafickými prvkami procesov, stavov a väzieb medzi nimi, prípadne 

súvisiacimi objektmi, ktoré vplývajú na zobrazovaný procesný diagram.   

Po prejdení myšou na jednotlivé grafické prvky diagramu sa zobrazí ich názov/popis.  

Procesy sú odlíšené na základe aktuálnej fázy (napr. čaká na spustenie, prebiehajúci proces, 

chyba spustenia atď.) príslušnou ikonou (ikona „Fáza procesu“ na obrázku nižšie) a farbou. 

Konkrétne ikony definujú spôsob spustenia procesu a umožňujú vykonávanie akcií.  
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Jednotlivé ikony a časti grafického zobrazenia, vrátane ovládacích tlačidiel sú popísané na 

nasledujúcom obrázku: 

 

 

Obr. Grafické znázornenie procesu - popis 

 

Spôsoby spustenia procesu sú graficky zobrazené ikonami, pričom ich farba je odvodená od 

fázy procesu. Nasledovný obrázok zobrazuje len ikony a nie ich možné farebné variácie:  

Ikona Spôsob spustenia procesu 

 
Manuálne spustenie 

 
Spustenie na udalosť 

 
Automatické spustenie 

 
Spustenie v určitom čase 

 

Ikona kategórie procesu nazývaná aj biznis ikona (nad ikonou spôsobu spustenia procesu) 
graficky znázorňuje o aký typ procesu sa jedná. Farba ikony je odvodená od fázy procesu. 
Nasledovný obrázok zobrazuje len ikony a nie ich možné farebné variácie. Procesy môžu mať 
nasledujúce kategórie:  

Ikona Kategória procesu 

 Otvorenie (napr. otvorenie podávania ponúk PpS) 
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Zverejnenie (napr. sprístupnenie výsledkov určitého 
biznis procesu) 

 Uzávierka (napr. časovo obmedzené akcie) 

 Odoslanie (napr. Odoslanie dát do externého systému) 

 
Kontrola (napr. Validácia vstupných dát) 

 
Ostatné 

 

Fáza procesu je znázornená konkrétnym obrázkom zo špecifickým farebným prevedením. 
Procesy sa môžu nachádzať v nasledovných fázach:  

Ikona Fáza procesu 

 

Prebiehajúci proces 

 

Prebieha spracovanie preskočenia procesu 

 

Prebieha revertovanie procesu 

 

Proces bol pozastavený a čaká na manuálne spustenie  

 

Proces bol minimálne raz úspešne ukončený a je znovu 
naplánovaný na opakované spustenie 

 

Proces je naplánovaný na spustenie 

 

Proces nebol založený 

 

Proces ešte nie je naplánovaný 

 

Preskočenie procesu 

 

Proces bol stornovaný, ešte nenaplánovaný alebo 
neexistuje inštancia 
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Proces bol automaticky stornovaný (vypršal) 

 

Proces úspešne ukončený 

 

Proces neúspešne ukončený 

 

Proces úspešne dokončený, môže byť spustený 

V prípade, že proces obsahuje viaceré entity je možné vykonať hromadnú operáciu, ktorá je 

znázornená ikonou . Po kliknutí na ikonu sa zobrazí dialógové okno s výberom 

podprocesov a konkrétnych inštancií. Spúšťanie akcií je možné stlačením tlačidla  pri 
jednotlivých inštanciách alebo v ľavom hornom roku pri výbere viacerých inštancií 
(prostredníctvom zaškrtávacích políčok).  

 

Obr. Grafické znázornenie procesu s viacerými inštanciami 

 

Obr. Dialógové okno na hromadné spúšťanie procesov 
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Stavy entity 

Stavy sú v procesných diagramov graficky znázornené krúžkom s príslušnou ikonou, pričom 
ikona zodpovedá danému stavu entity. Farba ukazuje, či bol stav už nastavený:  

Ikona Stav entity 
Farba aktuálneho 
nastavenia stavu 

 
Zrušené 

 

 
Publikované  

 
Uzamknuté 

 
Otvorené 

 
Ostatné 
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5. Postupy 

5.1. Postup na export verejnej časti certifikátu: 

1. vo Windows kliknúť na Štart a zadať: mmc 

2. po nájdení spustiť mmc konzolu: 

 
Obr. Postup na export verejnej časti certifikátu 

 
3. zvoliť Súbor – Pridať modul – označiť: Certificates, kliknúť na tlačidlo: Pridať 

4. v otvorenom okne vybrať „My user account“ a potvrdiť: Dokončiť 

5. následne potvrdiť: OK 
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Obr. Postup na export verejnej časti certifikátu - pridanie 

6. rozbaliť položku Current user – Osobné – Certificates 

7. vyhľadať požadovaný certifikát, ktorý sa bude exportovať a otvoriť ho dvojklikom 

8. na liste: Podrobnosti zvoliť: Kopírovať do súboru 

 
Obr. Postup na export verejnej časti certifikátu – kopírovanie do súboru  
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9. v Sprievodcovi exportom certifikátov: 

a. zvoliť, či sa ma exportovať aj súkromný kľúč(označiť voľbu: nie), 

b. kliknúť na Ďalej, 

c. na nasledujúcej obrazovke nič netreba meniť 

d. opäť kliknúť na Ďalej 

e. zvoliť cestu a názov súboru, kam sa súbor uloží 

f. kliknúť na Ďalej 

g. kliknúť na Dokončiť 
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6. Slovník pojmov 

Termín 
SVK 

Termín ENG Skratka Popis 

Damas 
Energy 

Damas 
Energy 

DaE 
Elektronický portál prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy na účely riadenia prevádzky prenosovej 
sústavy. 

Časová 
dimenzia 

Time 
dimension 

 
Atribút predstavujúci časový rozmer určitého 
objektu, obvykle entity alebo časovej rady. 

Časový 
rad 

Time series TS 
Chronologicky usporiadaná postupnosť hodnôt 
rovnakého typu. 

Číselník Register  

Objekt spájajúci štruktúrované informácie o 
konkrétnych objektoch v reálnom svete (napr. 
číselník elektráreň) alebo abstraktných objektoch 
(napr. číselník jazykových mutácií systému). 
Číselníky majú oproti ostatným súčastiam 
systému skôr statický charakter. 

Dátový tok Data flow  
Proces alebo sada procesov zabezpečujúca 
prenos definovaných dát medzi dvoma 
systémami s využitím definovaného rozhrania. 

Dátový typ Data type  
Atribút obmedzujúci typ hodnôt, ktoré môžu byť 
uložené do objektu (obvykle do časovej rady). 
Príkladom dátového typu je číslo alebo text. 

Dimenzia Dimension  
Atribút predstavujúci rozmer určitého objektu, 
obvykle entity, časového radu nebo súboru. 

Entita Entity  

Objekt, ktorý má v systéme Damas Energy určitý 
obchodný význam. Príkladom entity môže byť 
napr. dopyt podporných služieb - je to objekt, 
ktorý združuje určité vlastnosti (napr. stav - 
zverejnené/nezverejnené) alebo dáta (dopyt na 
výkon jednotlivých podporných služieb). 

Historizáci
a 

Historization  

Proces ukladania zmien hodnôt v systéme. 
Funkcia je dostupná prostredníctvom 
špeciálneho režimu v rámci pohľadov na časové 
rady.  

Inštancia Instance  
Objekt s dosadenými hodnotami atribútov alebo 
spravidla naplnený konkrétnym obsahom. 
Inštancia vzniká na základe definície. 

Komponen
t 

Component  

Podmnožina modulu, ktorá združuje časové rady, 
entity, formuláre, atď., v DaE napríklad: Denná 
príprava prevádzky, Týždenná príprava 
prevádzky, Aktuálna  príprava prevádzky,… 

Modul Module  
Podmnožina subsystému, združuje komponenty, 
v DaE napríklad: Denný trh, Príprava 
prevádzky,… 

Odvodená 
časová 

rada 

Derived time 
series 

TS_DERIV
ED 

"Vzorcová časová rada". Hodnoty časovej rady 
sú vypočítané definovaným vzorcom. 

Ordinálne 
číslo 

Ordinal 
number 

ORD 
Číslo, ktoré je súčasťou  postupnosti 
prirodzených čísel. 
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Položka Item  
Záznam v číselníku odpovedajúci jednému 
objektu v reálnom svete alebo jednému 
abstraktnému objektu (viď tiež Číselník). 

Primárny 
časový rad 

Primary time 
series 

TS_PRIMA
RY 

Hodnoty časového radu sú zadávané 
používateľom alebo iným vstupom (napríklad z 
iného systému). 

Proces Process  

Proces je operácia alebo sled operácií, ktoré 
systém s entitami vykonáva podľa vopred 
definovaných pravidiel. Príkladom procesu môže 
byť vykonanie (spustenie) výpočtového 
algoritmu, prenos dát z/do externého systému 
alebo len zmena stavu entity (otvorenie alebo 
uzatvorenie možnosti vkladania dát 
používateľovi, napr. uzávierka zadávania ponúk 
na dennom trhu s podpornými službami). 

Rola Role  

Postavenie osoby v rámci pracovného procesu s 
určenými zodpovednosťami a právomocami. 
Rola je prostriedkom pre zaistenie  
zastupiteľnosti používateľov, kde sú práva 
viazané na role, nie na konkrétnych používateľov. 

Semafor Semaphore  
V kontexte DaE ide o prípad použitia, ktorý 
poskytuje prehľad o stavoch vo vnútri systému. 

Súbor 
časových 

radov 

Set of time 
series 

 
Objekt združujúci časové rady, ktoré majú byť 
spracovávané spoločné niektorým vizuálnym 
alebo nevizuálnym prípadom použitia. 

Stav State  
Jedna z charakteristík objektu, napr. entity, 
procesu, položky. 

Stav entity Entity state  

Jedna zo základných charakteristík entity. Zo 
stavu entity vyplýva, aké operácie môže s entitou 
v danom okamihu vykonávať (napr. či je možné 
meniť dáta časových rad v entite a pod.) a aké 
procesy nad entitou môžu byť v danom okamihu 
spustené. 

Stav 
procesu 
(fáza) 

Process state  

Každý proces má definovaný možný priebeh, 
ktorý určuje, v akých stavoch sa môže inštancia 
daného procesu nachádzať. Tok stavov je 
spoločný pre všetky procesy v systéme. 

Subsystém Subsystem  
Podmnožina systému, združuje moduly, v DaE 
napríklad: podporné služby, prenosové služby, ... 

Systémový 
časový rad 

System time 
series 

TS_SYS Časová rada vytvorená v rámci implementácie. 

Validácia Validation  
Proces overovania - napríklad pri ukladaní 
hodnôt časovej rady sa pri validácií zisťuje, čí 
dané hodnoty odpovedajú stanoveným kritériám. 

Vecná 
dimenzia 

Subject 
dimension 

 
Atribút predstavujúci vecný rozmer určitého 
objektu, obvykle entity alebo časovej rady. 

 

 
  



 

 

Príloha č. 1 - Zoznam podporovaných certifikačných autorít 
v systéme Damas Energy 
 

AAA Certificate Services MOL Root CA 1 

AC RAIZ FNMT-RCM Microsec e-Szigno Root CA 2009 

APGRootCAGrid Microsoft Root Certificate Authority 2010 

Baltimore CyberTrust Root Microsoft Root Certificate Authority 2011 

CA Disig QCA4 NetLock Arany (Class Gold) FĹ‘tanĂşsĂ-

tvĂˇny 

CA Disig Root R2 NetLock Minositett Kozjegyzoi (Class QA) 

Tanusitvanykiado 

CA EPEX SPOT NoPROD Client OISTE WISeKey Global Root GA CA 

CA EPEX SPOT NoPROD v2 OPCOM System CA 

CA EPEX SPOT PRODUCTION Client OPCOM Trading 

CA2 OPCOM Trading System 

COMODO RSA Certification Authority POSTArCA 

Certum CA POSTArCA Root 

Certum Trusted Network CA PSE CA 

Class 1 Public Primary Certification 

Authority 

PostSignum Root QCA 

Class 2 Public Primary Certification 

Authority 

PostSignum Root QCA 2 

Class 3 Public Primary Certification 

Authority 

PostSignum Root QCA 4 

Class 3 Public Primary Certification 

Authority 

Posta CA Root 

D-TRUST Root CA 3 2013 Pwx Dev Certificate Root 

D-TRUST Root Class 2 CA 2007 QuoVadis Root CA 1 G3 

DARRootCA S-TRUST Authentication and Encryption 

Root CA 2005:PN 

DaERootCA SVK eID Root CA 

DigiCert Assured ID Root CA SZAFIR ROOT CA 

DigiCert Global Root CA SecureTrust CA 

DigiCert Global Root G2 Starfield Class 2 Certification Authority 

DigiCert High Assurance EV Root CA StartCom Certification Authority 

Disig CA External TC TrustCenter Class 2 CA II 
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Entrust Root Certification Authority TC TrustCenter Class 3 CA II 

Entrust Root Certification Authority - G2 TC TrustCenter Universal CA I 

Entrust.net Certification Authority (2048) TGE DIN CA 

GLOBALTRUST TRUST2408 OCES Primary CA 

GLOBALTRUST 2015 USERTrust RSA Certification Authority 

Generic Root Trust CA Unicorn CA 

GeoTrust CA for UTI VATTENFALL ENERGY TRADING 

NETHERLANDS NV CA 

GeoTrust Global CA VPNCA 

GeoTrust Mobile Device Root - Privileged VSE Holding Certification Authority 

GeoTrust Mobile Device Root - 

Unprivileged 

VeriSign Class 1 Public Primary 

Certification Authority - G3 

GeoTrust Primary Certification Authority VeriSign Class 2 Public Primary 

Certification Authority - G3 

GeoTrust Primary Certification Authority - 

G2 

VeriSign Class 3 Public Primary 

Certification Authority - G3 

GeoTrust Primary Certification Authority - 

G3 

VeriSign Class 3 Public Primary 

Certification Authority - G4 

GeoTrust Universal CA VeriSign Class 3 Public Primary 

Certification Authority - G5 

GeoTrust Universal CA 2 VeriSign Class 4 Public Primary 

Certification Authority - G3 

GlobalSign VeriSign Trial Secure Server Root CA - G2 

GlobalSign Client Authentication Root R45 VeriSign Trust Network 

GlobalSign Root CA VeriSign Universal Root Certification 

Authority 

Go Daddy Class 2 Certification Authority ca1 

Go Daddy Root Certificate Authority - G2 priv.root.ca 

I.CA Root CA/RSA self billing 

INDRA SK Root CA smart.PKI.root 

INETCERT thawte Primary Root CA 

KCA NBU SR 3 thawte Primary Root CA - G2 

MOL Root CA thawte Primary Root CA - G3 
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