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Agenda

▪ Predstavenie spoločnosti INFORMA a.s. Komárno

▪ Predstavenie spoločnosti SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. Bratislava

▪ Proces konverzie systému SAP ERP na SAP S/4HANA

▪ Zmeny v aplikačných moduloch SAP ERP

▪ Vecný a časový plán konverzie

▪ Testovanie funkčnosti systému SAP S/4HANA

▪ Diskusia

▪ Záver



3/25

INFORMA a.s. – kto sme

Stabilný partner

▪ Konzultačná a vývojárska spoločnosť so sídlom v Komárne.

▪ Na trhu od roku 1996. 

Tím odborníkov

▪ Náš tím tvorí desiatka konzultantov a vývojárov s bohatými 

odbornými skúsenosťami.

Sme členom skupiny MIBCON Group.
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INFORMA a.s. – čo robíme

▪ Implementujeme informačné systémy, zaisťujeme ich následnú 

podporu. 

▪ Hlavný pilier našich činností je zavádzanie systému SAP.

▪ Vyvíjame i vlastné aplikácie (windows, web a mobil) integrované 

so systémom SAP, i non-SAP aplikácie. 

▪ Máme desiatky zákazníkov: na Slovensku, v Maďarsku a v 

Českej republike.

▪ Našimi klientami sú významne organizácie zo súkromného aj 

verejného sektoru.
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Významní zákazníci a zaujímavé projekty

Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s. 

Bratislava

TRANSPETROL, a.s. 

Bratislava
VUJE, a.s.

Trnava

Implementácie SAP realizované pre oblasť výroby s modulmi PP a PS:

▪ SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. Bratislava

▪ Slovenské lodenice, a.s. Komárno

▪ Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava

▪ Lindenmaier Slovakia, s.r.o. Šurany

▪ Matador a.s. Púchov

▪ Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava

MOL Nyrt.

Budapest
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SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.

Divízie:

▪ Lode a ťažké oceľové konštrukcie

▪ Zvarence

▪ Výroba a montáže

▪ Údržba a opravy

▪ Riadenie investičných projektov

▪ Vodohospodárske technológie

▪ Vysoko kvalifikovaný strojárenský výrobca

▪ Prevažujúcu časť produkcie exportuje do štátov EÚ 

▪ Prevádzky v Komárne, Bratislave a Liptovskom 

Mikuláši 

▪ Certifikovaný pre výrobu technicky náročných výrobkov 

pre rôzne priemyselné odvetvia (TÜV a ďalší)
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SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.

SHIPS



UNDERCARRIAGES
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SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.



Heat exchanger with floating head Heat exchanger

Tube bundle with U - tubeSäkhaphen Tubesheet from tube bundle

9/25

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.



Pump station at Slovnaft

Distribution station at Danubia port

Pipeline bridge
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SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
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Prechod spoločnosti SAM na SAP S/4HANA

▪ Rýchlosť systému SAP (výkazy, nočné úlohy).

▪ Dostupnosť údajov v reálnom čase.

▪ Využívanie mobilných zariadení (platforma SAP Fiori).

▪ Technológia Internet of Things.

Dôvody a prínosy prechodu
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Predstavenie systému SAP

Produktívne využívané moduly:

FI, AM, CO, MM, SD, PP, PM, PS, HR

Windows, web a mobilné aplikácie

(všetky integrované so systémom SAP)

1998
rok začiatku 

produktívneho 

využívania SAP

115
definovaných 

užívateľov

využívaných 

neštandardných 

aplikácií a reportov

300 GB
veľkosť databázy pred 

konverziou

190 GB
veľkosť databázy po 

konverzii

550



13/25

Využívané funkcie modulu PP

▪ Kusovníky

▪ Pracovné postupy

▪ Výrobné verzie

▪ MRP – Plánovanie materiálových potrieb

▪ Výrobné zákazky - siete PP výrobných zákaziek

▪ Spätné hlásenie operácií
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Proces konverzie systému SAP ERP na SAP S/4HANA

SAP
ERP EHP6

+
Oracle

Non-unicode

Windows

SAP
ERP EHP6

+
Oracle
Unicode

Windows

Unicode konverzia

SAP S/4HANA
1809 FPS01

Aplikačný server

Linux

SAP HANA
DB Platform

Databázový server

Linux
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Proces konverzie systému SAP ERP na SAP S/4HANA

▪ Migrácie dát do SAP S/4HANA

▪ Pomocou štandardného scenára (súbor programov) spoločnosti SAP

▪ Kompatibilita neštandardných reportov

▪ Stará databáza (tabuľky) bola zachovaná kvôli kompatibilite



▪ Integrácia odberateľov a dodávateľov  je 

predpokladom konverzie systému SAP ERP 

na SAP S/4HANA

▪ Zrušenie teraz používaných transakcií

(napríklad XD01, XK01)

▪ Jediná transakcia (Jedna organizácia = 

Jeden obchodný partner s viacerými rolami)

▪ Pred konverziou kmeňových záznamov je 

potrebné vyčistiť kmeňové záznamy 

odberateľov a dodávateľov

Správa obchodných partnerov („BP“)

Správa obchodných partnerov („BP“)
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FI - Finančné účtovníctvo

▪ Spojenie kmeňových dát modulu FI a CO

▪ Nákladové druhy modulu CO sú integrované do účtovnej osnovy

▪ Technická zmena: zjednodušenie štruktúry tabuliek modulov FI a CO

▪ Založenie primárnych a sekundárnych nákladových druhov pomocou  

transakcie FS00

▪ Aktivácia novej hlavnej knihy

▪ Veľká technická zmena: spoločná databáza pre doklady modulu FI a 

CO (nákladové stredisko, zákazka, ziskové stredisko) a AM

▪ Rýchlejšia odozva systému a zjednodušený vývoj nových výkazov

▪ Nové transakcie pre zobrazenie zostatku účtov a jednotlivých 

položiek novej hlavnej knihy

▪ FAGLL03H namiesto FBL3N

▪ FAGLB03 namiesto FS10N

Zmeny v aplikačných moduloch SAP ERP
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CO - Controlling

▪ Nákladové druhy modulu CO sú integrované do účtovnej 

osnovy FI

▪ Databáza pre doklady modulu CO je nahradená novou 

hlavnou knihou modulu FI

AM - Účtovníctvo investičného majetku

▪ Technická zmena: integrácia údajov do tabuliek modulu FI

Zmeny v aplikačných moduloch SAP ERP



Zmeny v aplikačných moduloch SAP ERP
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MM - Materiálové hospodárstvo

▪ Kmeňový záznam materiálu

▪ Štruktúra KZM nezmenená

▪ Zmena dĺžky čísla materiálu z 18 na 40 znakov

▪ Zrušenie niektorých popisných údajov

▪ Dáta zahraničného obchodu sú presunuté do GTS (Global Trade

Services)

▪ Niektoré transakcie sú zrušené, napríklad MB1A, MB1B sú nahradené 

s transakciou MIGO

▪ Povinná aktivácia účtovnej knihy materiálu

▪ vedenie ceny vo viacerých menách

▪ sledovanie cenových rozdielov materiálov v jednotlivých     obdobiach

▪ viac druhov cien

▪ možnosť precenenia zásob materiálu na konci mesiaca

▪ Nový spôsob spracovania a generovania Intrastat hlásení



Zmeny v aplikačných moduloch SAP ERP
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SD - Predaj a distribúcia

▪ Zmena v riadení výstupných správ: prechod na Adobe Forms

▪ Zmena štruktúry databázy:

▪ reorganizácia údajov 

▪ rozšírenie tabuliek s novými údajmi pre zvýšenie rýchlosti 

▪ zjednodušenie štruktúry

▪ Nový spôsob spracovania a generovania Intrastat hlásení

PP - Plánovanie a riadenie výroby

▪ Zavedenie povinného používania výrobnej verzie -

prepojenie kusovníka s pracovným postupom



Vecný a časový plán konverzie
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Vytvorenie virtuálneho servera - testovací systém 11.02.2019 - 17.02.2019

Unicode konverzia - testovací systém 18.02.2019 - 28.02.2019

Vytvorenie virtuálneho servera - produktívny systém 04.03.2019 - 14.03.2019

Unicode konverzia - produktívny systém 16.03.2019 - 17.03.2019

Vytvorenie HW prostredia pre S/4HANA - testovací systém 11.03.2019 - 18.03.2019

Konverzia SAP ERP na SAP S/4HANA - testovací systém 18.03.2019 - 30.04.2019

Testovanie funkčnosti  systému SAP S/4HANA 01.05.2019 - 31.05.2019

Vytvorenie HW prostredia pre S/4HANA - produktívny systém 01.06.2019 - 09.06.2019

Konverzia SAP ERP na SAP S/4HANA - produktívny systém 14.06.2019 - 16.06.2019

Podpora využívania systému SAP S/4HANA 17.06.2019 - 31.07.2019



Testovanie funkčnosti systému SAP S/4HANA
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Účel testovania:

Preveriť správnosť funkčnosti nového systému v podmienkach spoločnosti 

SAM.

Pozn.: 

Neporovnávali sme hodnoty jednotlivých funkcií (výkazov) v SAP ERP a SAP 

S/4HANA.

Dve etapy testovania:

1. etapa:

▪ konzultanti spoločnosti INFORMA 

(v rámci konverzie testovacieho systému SAP ERP na SAP S/4HANA)

2. etapa:

▪ vybraní užívatelia spoločnosti SAM



Poznatky - odporúčania

23/25

▪ Netreba sa obávať konverzie na systém SAP S/4HANA

▪ Dôsledne testovať

Sústrediť sa na otestovanie:

▪ hlavných obchodných procesov

▪ neštandardných aplikačných programov

▪ neštandardných výkazov

▪ neštandardné aplikácie a ich integrácie na systém SAP

▪ Ľudia sú dôležití

▪ Nominovať fundovaných užívateľov zo strany zákazníka

▪ Zabezpečiť dostatočné kapacity na realizáciu projektu

▪ Neustále posunovať projekt vpred

▪ Zbytočne nenaťahovať priebežnú dobu testovania



Diskusia
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Radi zodpovieme 

vaše otázky.
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Ďakujeme za pozornosť.


