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Informačný systém RRM OKTE

• Pre účely reportingu pokynov na obchodovanie resp. transakcií 
realizovaných na organizovanom trhu je zriadený Informačný systém RRM 
OKTE (ďalej len „IS RRM OKTE“). 

• Oznamovanie údajov za účastníkov trhu obchodujúcich na platforme ISOT 
prebieha automaticky. Pri prihlásení do IS RRM OKTE je vyžadované meno, 
heslo a digitálny certifikát (vydaný certifikačnou autoritou akceptovanou 
OKTE, a.s.). V prípade oznamovania neštandardných kontraktov (napr. OTC 
transakcií) je vyžadovaná aj autentifikácia prostredníctvom https protokolu 
a certifikát webového servera. Ak budú dáta do IS RRM OKTE zasielané 
inou stranou ako je účastník trhu, bude vyžadované splnomocnenie.
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Obrazovka prihlásenia
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Úvodná obrazovka
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Zoznam reportov 
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Detail reportu 
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Zobrazenie reportu vo formáte 
XML 
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Účastníci trhu 
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Detailné zobrazenie účastníka 
trhu 
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Reklamácie 

10



Vytvorenie reklamácie 
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Zmena hesla  
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Kontakty

• Prípadné otázky prosím zasielajte na adresu remit@okte.sk

• Link na portál: https://rrm.okte.sk/portal/
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Nový portál ISZO OKTE, a.s.

• Z dôvodu prechodu na jednotné užívateľské prostredie informačných 
systémov OKTE sa táto zmena dotkla aj portálu ISZO. 

• Nakoľko sa zmena týkala iba grafického užívateľského prostredia, všetky 
pôvodné funkcionality ako: zadávanie denných diagramov, reklamácie, 
zobrazenie odchýlky a podobne, ostali zachované. 

• DNS názvy, certifikáty ani verejné IP adresy neboli zmenené.

• Link na portál: https://iszo.okte.sk/
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Úvodná obrazovka

16



Zadávanie denných diagramov 
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Špecifikácia denných diagramov 
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Vytvorenie denných diagramov 
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Vytvorenie denných diagramov 
(súčasný ISZO)
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Upload denných diagramov 
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Upload denných diagramov 
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Reklamácie
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Reklamácie
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Používateľské nastavenia
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Prepínanie medzi IS OKTE
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O aplikácii
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Kontakty

• V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne nového užívateľského prostredia 
portálu ISZO prosím využite kontakty na stránke: 
https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/kontaktne-udaje-iszo v 
časti „Kontakty pre dennú prevádzku“
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Nový portál ISOT OKTE, a.s.

• Z dôvodu prechodu na jednotné užívateľské prostredie informačných 
systémov OKTE sa táto zmena dotkla aj portálu ISOT. 

• Nakoľko sa zmena týkala iba grafického užívateľského prostredia, všetky 
pôvodné funkcionality ako: zadávanie a správa objednávok, reklamácie, 
zobrazenie výsledkov a podobne, ostali zachované. 

• DNS názvy, certifikáty ani verejné IP adresy neboli zmenené. 

• Link na portál: https://isot.okte.sk/
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Úvodná obrazovka

31



Správa objednávok

32



Vytvorenie objednávky z formulára 
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Vytvorenie objednávky z formulára 
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Import objednávky zo súboru 
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Reklamácie

36



Reklamácie
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Denné výsledky
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Celkové výsledky
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Denné ATC
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Súhrnné denné vyhodnotenie 
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Používateľské nastavenia
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Kontakty

• V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne nového užívateľského prostredia 
portálu ISOT prosím využite kontakty na stránke: 
https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/kontaktne-udaje-isot v časti 
„Kontakty pre dennú prevádzku“
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Ďakujem za pozornosť
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