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Digitalizácia – základné pojmy

1. prechod z analógovej na digitálnu formu.
= bežné skenovanie papierových dokumentov
= Digitalizácia na tejto úrovni neovplyvňuje podnikové procesy, len poskytuje informácie.
= digitalizujú sa informácie, nie procesy.
2. zavádzanie nových digitálnych technológií do procesov
= zamerané na implementáciu digitálnych technológií do podnikových procesov.
= nové technológie (mobilné zariadenia, komunikačné platformy, digitálne procesy riadenia,..)
3. Digitálna transformácia
= úprava existujúcich, alebo vytváranie nových podnikových procesov
= využívanie digitálnych dát (stupeň 1.) a digitálnych technológií (stupeň 2.)
= komplexný, rozsiahly a nikdy sa nekončiaci proces
4. digitálny podnikateľský model
= aplikácia digitálnej transformácie (aplikácia digitálnych dát a digitálnych technológií) v podnikaní
= pridaná hodnota pre zákazníka
= zmeny výkonnosti / ziskovosti pre podnik

Zdroj:
Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska
2030
Uznesenie Vlády SR č. 206/2019 zo dňa 7. mája 2019
- rámcová nadrezortná Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 (2030 Digital Transformation Strategy for
Slovakia).

2030 Digital Transformation Strategy for Slovakia
- transformácii industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú.
- prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie (umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a
analytické spracovanie dát, blockchain a supervýkonné počítače)
- cieľ:
• jednoduchší a kvalitnejší každodenný život na pracovisku aj v súkromí,
• zníženie administratívneho bremena a podpora podnikania
• skvalitnenie života obyvateľov
• optimalizovanie prínosov pre hospodársky, sociálny a environmentálny rast krajiny s dôrazom na udržateľný rozvoj.
- Krátkodobé opatrenia sú premietnuté do Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Zdroj:
Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska
na roky 2019-2022
3.2. Inovácie vo verejnej správe
3.2.7. Umožnenie nových príležitostí pre podnikanie a inovácie verejných služieb pomocou open API
Účel open API platformy:
- poskytnúť odbornej verejnosti technické rozhranie na to, aby vedela rozvíjať technické prostriedky s využitím
elektronických služieb štátu
- umožniť otvorenie aplikačných rozhraní informačných systémov verejnej správy tak, aby mohli aplikačné služby
využívať aj dôveryhodné informačné systémy tretích strán
- príklad: vytvorenie aplikácie pre uľahčenie administratívnej práce podnikateľov tým, že budú môcť využívať
poskytnuté API na zjednodušenie komunikácie so štátom, napr. softvér pre účtovníctvo bude vedieť podať priamo
daňové priznanie

Zdroj:
Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky

Účtovníctvo - Digitalizácia

Novela zákona o účtovníctve, účinná od 01.01.2022
- digitalizácia účtovníctva od 1.1. 2022
- účel:
zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v súvislosti s vystavovaním a archiváciou účtovných záznamov.
umožniť daňovým subjektom prechod účtovníctva do digitálnej podoby
zrovnoprávnenie listinného a elektronického účtovného záznamu

Účtovníctvo - Digitalizácia

Novela zákona o účtovníctve, účinná od 01.01.2022
Elektronizácia vedenia účtovníctva (možnosť, nie povinnosť)
= účtovný záznam – listinná alebo elektronická podoba (napr. scan)
= podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad môže byť nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným
kontrolným systémom.
= vedenie a uchovávanie účtovných záznamov v elektronickej podobe
= spracovanie a výmena účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami vo forme
elektronickej výmeny údajov prostredníctvom používateľského aplikačného programu.
= transformácia účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú alebo opačne zaručenou konverziou alebo
skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme (napr. formát .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .tiff).
= uchovávaní elektronických účtovných záznamov (elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie) uložením týchto
záznamov na dátovom nosiči (forma dátového nosiča je na voľbe daňovníka, môže to byť napr. optický disk, USB
kľúč, pamäťová karta, pevný disk, cloudové úložisko a pod.)
= povinnosť pre všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty (účtovné závierky, správy audítorov,
výročné správy a oznámenia o schválení účtovnej závierky) do verejnej časti registra účtovných závierok, ukladať tieto
v elektronickej podobe

Účtovníctvo - Digitálna transformácia

Vyťažovanie digitálnych dát
Špeciálny softvér (možnosť využitia AI) „prečíta“ a “vyťaží“ relevantné údaje (napr. číslo faktúry, obchodného partnera,
sumu, variabilný symbol, a pod.) z príslušných dokladov do súboru vo formáte, ktorý je možné importovať do
účtovného programu alebo v niektorých prípadoch nastáva tento proces priamo v účtovnom programe.
- vyťaženosť dát nie je na 100%
- potreba dodatočnej kontroly a vyhľadávania nevyťažených údajov
Automatizované spracovanie digitálnych dát
Špeciálny softvér ktorý „prečíta“ údaje z QR kódu, uvedenom na doklade
Po naskenovaní QR kódu si z dokladu vytiahnu všetky informácie (napr. dátum a miesto nákupu, cena, položky, atď.)
uložené v QR kóde
- vyťaženosť dát na 100%

Účtovníctvo - Digitálny podnikateľský model

aplikácia digitálnej transformácie (aplikácia digitálnych dát a digitálnych technológií) v podnikaní
= pridaná hodnota pre zákazníka
= zmeny výkonnosti / ziskovosti pre podnik
PRÍKLAD

Všetko pre Vaše podnikanie na jednom mieste

Množstvo integrácii a prepojení
Profit365 je možné cez naše vlastné API plnohodnotne prepojiť s
externými službami ako je e-kasa, banky, eshop, či CRM.

