
 Efektívna správa majetku 
na báze SAP 

Michal Pychtin, ORIWIN, s.r.o. 



Predstavenie spoločnosti ORIWIN 
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ORIWIN je spoločnosť, ktorá sa zaoberá návrhom, implementáciou a vývojom riešení 

postavených na integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaver.  

 

ORIWIN – charakteristika  
• prvý SAP NetWeaver partner na Slovensku 

• prvá implementácia integračnej platformy SAP NetWeaver PI/XI na Slovensku 

• najväčšia implementácia SAP NetWeaver PI/XI na Slovensku 

• prvá reálna aplikácia pre správu majetku pomocou technológie RFID 

  pre SAP v Čechách a na Slovensku  

 
ORIWIN - oblasti pôsobenia 

• integrácia systémov a aplikácií (A2A, B2B) – integračná platforma SAP NW PI,  

 SAP NW Portal, SAP NW BPM 

• centrálna správa a monitoring aplikácií – SAP Solution Manager 

• mobilný prístup k informáciám – SAP ITSmobile, Sybase 

• automatizovaný zber údajov pre systémy SAP - čiarové kódy, RFID 

• vlastný produkt FAIN - systém pre automatizáciu evidencie majetku 

 a inventúr pre SAP ERP 

• centrálna správa primárnych dát v heterogénnych prostrediach -  SAP NetWeaver MDM 

• poradenstvo v oblasti tvorby IS na báze SOA – nevyhnutnosť pre Cloud riešenia  

• vývoj pre systém SAP v prostredí ABAP, JAVA, WebDynpro a BRF+ 



Evidencia a správa majetku v SAP 

SAP FI-AA „Asset Accounting„ 
• základný modul systému SAP ERP úzko naviazaný na modul účtovníctva 

• nástroj na evidenciu majetku  

• zabezpečuje proces zaraďovania, odpisovania, vyraďovania, 
zhodnocovania majetku ...  

 

SAP RE-FX „Real Estate Management„ 
• rozšírenie funkčnosti FI-AA o Facility Management 

• nástroj  poskytujúci strategickú a operačnú pomoc pre riadenie 
realitných investícií  

• zabezpečuje passport budov a technológií, nájomné objekty, riadenie 
správy majetku, sledovanie nákladov, priestorový management ... 
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Požiadavky zákazníkov – správa majetku 

Východiská 
• Systémy ERP väčšinou pokrývajú kontrolu a inventarizáciu 

majetku len formou reportingu, zvyšok ostáva na báze riešenia 
„ceruzka a papier“ 

Požiadavky zákazníkov na zlepšenie 
• Vyššie operatívne riadenie a optimalizácia nákladov pre nákup 

je možná len za predpokladu presných a aktuálnych dát o 
majetku 

• Požiadavka na jednoznačné a trvalé označenie majetku 

• Požiadavka na skrátenie času inventarizácie – zníženie 
neproduktívneho času pomocou automatizácie 
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Systém FAIN 

FAIN – Fixed Assets INventory 
• Komplexný produkt určený na podporu automatizácie evidencie a 

inventarizácie majetku v systéme SAP ERP. Dodávka formou licencie. 

FAIN je spoločným dielom dvoch subjektov 

• ORIWIN — partner SAP pre platformu SAP NetWeaver 

• RESCO — partner Microsoft na mobilné riešenia 

FAIN je určený  

• pre všetkých zákazníkov SAP, užívateľov systému SAP ERP, ktorí používajú 
modul FI-AA resp. RE-FX pre evidenciu majetku. FAIN podporuje 
označovanie a automatizuje proces centrálnej správy, kontroly a 
inventarizácie majetku. 
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FAIN – čo je k tomu potrebné ? 

• Software  
– SAP ERP (modul FI-AA resp. RE-FX) 

– FAIN 

• Hardware 
– mobilný terminál so snímačom 

RFID alebo čiarových kódov 

– termontransferová tlačiareň 

• Etikety 

• Metodika 
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Charakteristika systému FAIN 

FAIN – automatizácia evidencie 
majetku v systéme SAP 

• rozšírenie funkcionality modulu 
investičný majetok (FI-AA, RE-FX) 

• Natívne používateľské rozhranie 
prístupné cez SAP GUI 

• nové používateľské menu pre tlač 
etikiet, administráciu, správu inventúr 
a priebežnú kontrolu majetku 

• riadenie oprávnení a prístupov podľa 
užívateľských rolí SAP 
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Charakteristika systému FAIN 

FAIN – mobilný klient pre zber 
inventúrnych dát 

• jednoduché a intuitívne ovládanie 
(Finger-Touch) 

• výber majetku podľa miestnosti, 
nákladového strediska alebo osoby 

• optimalizovaný výkon — testované na 
60.000 majetkov bez straty výkonu 

• vysoké zabezpečenie prevádzky — 
inštalácia systému a ukladanie  
zozbieraných dát na pamäťovú kartu 
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FAIN – základná funkcionalita 
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• Tlač etikiet majetku a miestností 

• Inventúra 
• Inventúra, inventúrne súpisy 

• Export/Import dát medzi SAP a terminál 

• Zber dát terminálom (miestnosť, nákladové stredisko, osoba, majetok) 

• Spracovanie inventúry 

• Uzavretie inventúry a zápis dát do kariet majetku SAP FI-AA 

• Priebežná kontrola majetku 
• Export/Import dát medzi SAP a terminál 

• Zber dát terminálom (miestnosť, nákladové stredisko, osoba, majetok) 

• Aktualizácia kariet majetku SAP FI-AA 

• Reporting a administrácia 
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FAIN – ďalšie vlastnosti  

• Prednastavené a kastomizovateľné riešenie – úprava 
funkcionality pomocou širokej možnosti nastavení 

• Podpora čítania a tlače 1D/2D čiarových kódov a RFID tagov 

• Procesná podpora načítavania RFID tagov 

• Automatická kontrola verzie SW a automatický update 

• Automatické riešenie konfliktov 

• Podpora viacerých inventúrnych súpisov 

• Rozšírený reporting 

• Nástroje na prácu s neoznačiteľným alebo špecifickým  
majetkom  

• ... a veľa ďalších 
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Metodika označovania 
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Metodika procesov - obecne 

• Zmena procesu zaraďovania majektu 
• rozšírenie procesu o tlač a označenie majetku 

• doplnenie o proces zaevidovania prvého umiestnenia majetku ... 

• Úprava samotného procesu inventarizácie 
• zmena rolí, kompetencií zodpovednosti  

• možnosť zrušenia fyzickej tlače výsledkov inventúr ... 

• Vznik nových procesov 
• evidencia presunov majetku (napr. sťahovanie) 

• kontrola majetku pri preberaní, resp. odovzdávaní 

• priebežná kontrola majetku ... 
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Metodika evidencie v systéme SAP 

• Revízia údajov na karte majetku v SAP FI-AA 
• vznik číselníkov miestností, resp. menná konvencia označenia miestností 

• evidencia stavu vytlačenej etikety 

• evidencia typu označenia majetku  

• priestor pre zápis poznámok 

• iné špecifické zmeny podľa potrieb zákazníka  

 

 

 

13 www.oriwin.eu 



Prečo práve FAIN? 

• Komplexný produkt integrovaný do prostredia SAP 

• Produkt a metodika implementácie sú vytvorené na základe 
niekoľkoročných skúseností  

• Možnosť využitia súčasného označenia majetku  

• Profesionálna mobilná aplikácia (jednoduché a intuitívne 
ovládanie) 

• Cena licencie nie je závislá od počtu používateľov a mobilných 
terminálov 

• Zvýšenie presnosti evidencie majetku (zníženie chybovosti) 

• Predpripravené riešenie pre rýchle nasadenie 

• Vývoj novej funkčnosti - 2x ročne upgrade 
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