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Systém SAP ERP
pripravený na vstup
Slovenska do eurozóny už dnes

www.sap.sk

Ján Kôpka
jan.kopka@sap.com

V poslednom období v SAP Slovensko zaznamenávame zvýšený záujem o informácie, týkajúce
sa pripravenosti informačných systémov SAP na vstup do eurozóny – zo strany slovenských
zákazníkov, ktorí používajú sotvérové riešenia od spoločnosti SAP.

Pre naše riešenie postavené na SAP produktoch
nejde o žiadny nový moment, ktorý musíme produktovo riešiť. Všetky relevantné činnosti pri takzvanej eurokonverzii, spojené s informačným systémom, máme detailne zvládnuté a aj prakticky
zrealizované u stoviek našich zákazníkov. Naposledy si zákazníci SAP v Slovinsku prakticky vyskúšali nielen produktovú, ale aj projektovú stránku a metodológiu prechodu na euro vypracovanú
spoločnosťou SAP.
Prechod z lokálnej meny (SKK) na euro má daný svoj jasný a pevný scenár, bez ohľadu na informačný systém, ktorý používa organizácia.

1. etapa – po vstup do ERM II – splnená
2005

2. etapa – od vstupu do ERM II až po rozhodnutie o vstupe SR do eurozóny
28. 11. 2005

Vstup do ERM II

do mája 2008

Konvergenčné správy Európskej komisie a ECB

máj – jún 2008

Hodnotiaca procedúra v európskych inštitúciách

jún 2008

Rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky

jún 2008

Stanovenie konverzného kurzu SKK / EUR Radou EÚ

JÚL 2008 – ZVLÁDNUTÁ PRÍPRAVA
Podľa uvedeného scenára vstup informačného
systému do „hry“ je plánovaný na júl 2008, keď
už musí byť pripravené prostredie každého subjektu, ktorý vedie napr. účtovníctvo, vystavuje objednávky a faktúry, zamestnáva pracovníkov.
V spoločnosti SAP konverziu lokálnej meny na
euro nechápeme ako produktový problém, ale ako
projektovú úlohu a realizáciu, ktorá má svoj presný scenár. Podobne, ako to bolo pri obdobných
projektoch, ako Y2K, vstup Slovenska do EÚ, implementácia IFRS...
Z pohľadu projektu migrácie SKK na euro je
potrebné, aby podnikateľské subjekty, obchodné
organizácie a vlastne všetci, ktorí budú používať
novu menu, venovali tejto otázke primeranú
pozornosť a včas sa na túto zmenu pripravili. Najmä manažéri pre informačné technológie v organizácii by mali v predstihu plánovať príslušné
zdroje a kapacity na realizáciu zmien v informačnom systéme, vstúpiť do rokovania s dodávateľmi
informačných systémov a získať informácie o pripravenosti softvérovej základne na konverziu
podľa hore uvedeného scenára. V tejto súvislosti
si treba uvedomiť, že priemerná dĺžka takéhoto
projektu trvá šesť až deväť mesiacov – podľa rozsahu nadštandardných modifikácií. A tiež, že
testovanie konverzie je časovo najnáročnejšou

Absolvovanie prístupových procedúr na vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM II

3. etapa – od rozhodnutia o vstupe SR do eurozóny až po vstup do eurozóny
júl – december 2008

Zabezpečenie potrebného množstva eurových bankoviek a razba mincí pre hotovostný obeh SR

september – december 2008

Zásobenie NBS a komerčných bánk eurovými bankovkami a mincami

december 2008

Zásobenie maloobchodného sektoru eurovými bankovkami a mincami

júl 2008 – december 2009

Povinné duálne oceňovanie – všetky maloobchodné ceny, výplatné pásky,
dôchodkové šeky a pod. sa budú povinne uvádzať v korunách aj v eurách

do 31. decembra 2008

Konverzia bankomatov, automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky
4. etapa – po vstupe do eurozóny

1. január 2009

do 16. januára 2009

od 17. januára 2009

Euro sa na Slovensku pravdepodobne zavedie 1. 1. 2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného
obehu bez prechodného obdobia spôsobom, tzv. Veľkého tresku („Big-Bang Scenario“) a stane
sa zákonným platidlom na území Slovenskej republiky. Koruna sa stane čiastkovou jednotkou eura
v konverznom kurze stanovenom Radou EÚ.
Duálny obeh - počas krátkeho obdobia duálneho obehu sa na území Slovenskej republiky bude platiť eurom,
ale aj korunovými bankovkami a mincami. Tie sa však už nebudú vydávať späť do peňažného obehu, ale budú
sa postupne sťahovať, spracúvať a ničiť v priestoroch Národnej banky Slovenska.
Pokračovanie výmeny korunového obeživa za eurové bankovky a mince v komerčných bankách a NBS.
Slovenské obehové eurové mince budú platné vo všetkých krajinách eurozóny a obehové mince ostatných
krajín eurozóny budú platným obeživom aj na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké.

do 31. decembra 2009

Povinné duálne oceňovanie

do júna 2010

Odporúčané duálne oceňovanie

Tab. 1: Proces zavedenia eura na Slovensku
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Príprava
Schválenie / aktualizácia / IMG

Zmena
Odsúhlasenie v národnej mene

Analýza

Tabuľková konverzia

Skúšobný systém
(kópia produktívnych dát)

Odsúhlasenie v EUR
Opravy / zmeny

Prestoj systému
optimalizácia

Produktívny systém

Analýza

Implementácia korekcií

Zmena
Archivovanie
Rozhrania
1-n dní

6 – 9 mesiacov*
Obr. 1: Postup pre zmenu lokálnej meny

Systém SAP
IMG
Návod na implementáciu
Knižnica SAP ERP
Popis konverzie miestnej meny

Pomocník pri konverzii na euro

SAPNet (shortcut: / EURO)

Školenie

CA990

SAP Euro Guide
Euro Wizard

Technický workshop
• SAP EuroLinky
Dokumentácia, literatúra
Remote Services

Organizačný návod
• Popis konverzie lokálnej meny

SAPNet
časťou projektu. V neposlednom rade treba spoľahlivo vyriešiť aj archiváciu dát, vrátane prístupu
k historickým dátam po eurokonverzii.
Z pohľadu produktu SAP uvádzame nasledujúci scenár pre projekt konverzie:

• Skúsenosti zákazníkov

Workshop

• atď...
Informácie / Správy
CA-EUR-GEN
CA-EUR-CNV

Podporný návod

DOTAZNÍK
Aby sme v spoločnosti SAP zvládli túto úlohu,
pripravili sme pre všetky relevantné oblasti tzv.
„dotazník“ – kontrolný zoznam, ktorý užívateľa
presne naviguje a metodicky vedie, ako dosiahnuť
požadovaný cieľový stav – konverziu lokálnej
meny a všetkých relevantných obchodných prípadov z lokálnej (expirujúcej meny – SKK) na
menu EUR. SAP Slovensko pre tých užívateľov
SAP riešení, ktorí nemajú dostatočné vlastné kapacity, aby zrealizovali euro konverziu, ponúka
platenú službu – Realizácia konverzie diaľkovo
cez Remote services (pozri obrázok), alebo prostredníctvom oddelenia služieb SAP Slovensko.
SAP Slovensko, podobne ako v prípade vstupu
Slovenska do Európskej únie, pripraví pre zákazníkov a partnerov v roku 2007 workshopy a školenia
týkajúce sa uvedenej agendy, kde sa na školiacich
systémoch bude prezentovať celý migračný proces
na euro. Týmto dávame dôraz pri realizácii projektov na prenos znalostí na užívateľa, a všetky
relevantné informácie o SAP riešeniach a službách sú dostupné aj na portáli, resp. na stránke
našej spoločnosti.
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Konverzia euro naživo
Diaľková konverzia
Diaľková aktualizácia
Diaľková archivácia

Zákonné požiadavky

Konverzia miestnej meny

Obr. 2: SAP Euro Services

Obr. 3: SAP Euro Information Portal – http://service.sap.com/euro

Zmena obchodného partnera

