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Šmtouva na úpravu Edentíty Managementu

Smluvní strany

Vysoká škola báňská == Technická univerzita Gstrava

se sídlem:

Zastoupena:

IC:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen Objednatel

itelligence, a.s.

se sídlem:

Zastoupena:

IC:“

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

Zapsána:

dále jen Poskytovatel

17. lístopaduiB, Ostrava — Poruba, 708 00.

_ředitelem CIS

61989100

@261989100

Ceskoslovenska obchodní banka

Brno - Pisárky, Hlinky 505/118, Brno—město, 60300

, předsedou představenstva

26718537

C226718537

Komerční banka as

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl B, vložka 4328.

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této

smlouvy vyplývajících se bude řídit v souladu s ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012

Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní

straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu

oprávněny.

 



 

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava programu obecného konceptu zakládání rolí

v oblasti Identity Managementu.

Předmětem plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy se rozumí práce v rozsahu dle

provedeného cenového průzkumu ze dne 1. 2. 2019. Detailní specifikace předmětu

této Smlouvy je specifikována v příloze č. 1 Technická specifikace, která je nedílnou

součástí této Smlouvy.

Při plnění výše uvedeného díla se Poskytovatel zavazuje postupovat dle pokynů

Objednatele, při využití všech svých odborných znalostí a zkušeností a při zachování

potřebné odborné péče, přičemž při výkonu této činnosti bude přihlížet k oprávněným

zájmům Objednatele a bude respektovat jeho oprávněné pokyny.

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu za dílo ve výši a za podmínek

sjednaných v čl. IV této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje poskytnout

Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost nutnou ke splnění povinností

vyplývajících z této smlouvy.

IV.

Odměna za dílo

Celková cena za dílo definované včl. III této smlouvy, je stanovena dohodou

smluvních stran a činí 188 DOO,— Kč bez DPH, DPH činí 39 480,— Kč, cena celkem

Včetně DPH činí 227 480,- Kč.

Smluvní cena uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy, je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění

sjednaného předmětu smlouvy.

V.

Termín a místo plnění

Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy nejpozději do 28. 2. 2019.

2. Místem plnění předmětu této smlouvy je Vysoká škola báňská — Technická

univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava—Poruba. Pokud to povaha

plnění umožňuje, je poskytovatel oprávněn poskytovat plnění vzdáleným

přístupem.

VI.

Způsob plnění díla

Poskytovatel je při své činnosti vázán obecně závaznými právními předpisy a v jejich

mezích pokyny Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele nevhodné, je Poskytovatel

povinen na toto Objednatele upozornit, stejně jako na nesprávnost či neúplnost

předaných podkladů, jestli mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Poskytovatel a Objednatel určili osoby odpovědné za komunikaci dle této smlouvy,

jedná se konkrétně o tyto osoby:



  

a) za objednatele

jméno a příjmení tel. kontakt email

b) za poskytovatele

3. loslylovalel se zavazuje mlormovat prullezne !!!je!na!e\e o plnem pre!metu této

smlouvy a předávat mu všechny zpracované návrhy či jiné odborné nebo právní

dokumenty.

VII.

Plaitebni podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále

jen faktura).

2. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci

objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení

jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

3. Povinnost zaplatit cenu za dílo dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné

částky z účtu objednatele.

VIII.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení s plněním díla dle předmětu této smlouvy může Objednatel vůči

Poskytovateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý týden

prodlení.

2. Nárok na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti na základě nebo

v souvislosti s touto smlouvou je omezen maximální částkou ve výši 1/2 (jedné

poloviny) ceny díla dle této smlouvy.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem její platnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy

oběma smluvními stranami. \

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním

přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
0 v . .; v 0. . 0 v. . IV v v. u

vule, ze jejímu obsahu porozumely a svuj pr0jev vule ucmlly vazne, urCIte,



 

srozumitelně, cšobmvolně a nikoliv v tísni nem zr:- nápadně nevýlwclnýcli podmínalc a

že se dohodly na celén'i jejím obsahu, což shazují svými podpisy.

r. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedne

vyhotovení.

   
„ /„

\! Ostrave dne : ............

 

V Praze dne : ........ ........... L." ‘

  

za objednatele 1,, za poskytovatele  
re le pre SE a pre 5 avenS'va

 



Příloha &. ii. *i'eci'inicka specifikace

Guetortiizačuí tabulky
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“ Nová. Bude založena tabuika, které bude sloužit jako master tabuika s definici

business roií„

9 Stávající tabulka ZU R_RGLE_NODES bude definována (v customizaci) jako

závislá.. D Sem bude přesunuto i pole „Typ“ z tabulky

ZUSŘ_ROLE=NODÉ$

== Dále bude založen beoieovský atribut ”LEAP“, který bude řídit, zda se mie

podřazené této business roli budou kopírovat do tabulky

ZUSR RQLE REVS

Nová. Tabulka pro přiřazení přijímacích systémů. Zde budou pouze 2 pole a obě budou v

klíči. i\iázev business role a id přijímacího systému.

ZUSR RQLE MGDES

 

Změna. stávající. Bude z ní odebráno pole „typ“, (tere bude přesunuto do nadřazené

tabulky ZUSR_ROLE_DEFB.

ŽŘÚLÉ MÍŘÍ—tt? EEK“,

Tabulka bude zrušena. Funkci přebere tabulka ZSUR_ROLE_DEFB

Tyto tabulky budou vloženy do transkace ZHR_CLIST_DQV=_RQ§_E

Změny programu ZUSR_ASSIGN_ROLES

Princip výběru dat 2 HR

Beze změny.

Princip nastavování glatnosti uživatelů

Beze změny. Pozor! Bude-Ii nastavený TST jako child systém, ukončení platnosti na

produkci bude platné i pro test.

Princip zakládání uživatelů Beze změny. Program dále předpokládá všechny atributy

uživatelů kromě rolí (viz dále) shodná. Převážně platnost (viz výše) a licence. Nastavení

licencí na cílových systémech musí být provedeno manuálně.

Změna logig g'běru rolí

Logika výběru přes tabulku ZUSR_ROLE_NODES bude přestavěna do součinnosti tabulek

ZUSR_ROLE_NODES + ZUSR__ROLE_DEFB a bude rozšířena 0 tabulku ZUSR_ROLE__RCVS,

-



; v. , . v . ,; ., i u ., ! , _r , , / _o ,“; „J

Hera prldava rozmer child. systeirlu. Jinak loglka pridavam a odebíraní rolí zUSLa-va

stejná:

C Uživateli se na daném systému přidělují role, které jsou přiřazeny business roli,

která je na daném systému platná

“ Uživateli se odebírají role, pokud je role pro daný system relevantní (nacházejí se

pod business rolemi platnými na daném systému), ale uživatel na ně dle bodu

výše nemá nárok.

Změna čtení rolí a ukládání roll ke konkrétnímu uživateli

BAPI funkce na změnu uživatele a práce s jeho rolemi jsou jiné v případě, že je na

systému zavedena CUA oproti aktuálnímu stavu. Bude tedy třeba stávající funkce

nahradit těmi, které jsou platné pro CUA

Zápis do tabulky gro LDAP

Do tabulky ZUSR—ROLE_LDAP se budou po novu zapisovat pouze role pod business

rolemi označené jako LDAP relevantní v tabulce ZUSR_ROLE_DEFB. Tabulka

ZROLE_LDAP_EXC bude zrušena.

Požadovaná součinnost

& Předpokladem je nastavená CUA

=* Založení rolí na child systémech

° Založení licencí na child systémech

9 Naplnění / transfer nové customizace

Postup nasazení na produkci

- Protože customizace se nastavuje přímo na produkci a nechodí transportním

požadavkem, doporučujeme nasazení a cílové nastavení provést při vypnutém

jobu, který spouští program ZUSR_ASSIGN_ROLES, případně zajistit, aby do jeho

spuštění byla customizace hotová.

- Vzhledem k tomu, že se provádí změny v tabulkách, jejichž změna obsahu

nechodí TP, doporučuji provést před nasazením změna na produkci zálohu tabulky

ZUSR_ROLE_NODES (např. přes transakcí SE16N).

Definovaná omezení

D Zdrojová data (HR standardní, tabulky dovolenek, tabulka ZUSR_ROLE_UZIV) jsou

brána pouze z master systému a jsou společné pro všechny child systémy. Na child

systémech tak může vzniknout nekonzistence mezi HR daty a Správou uživatelů

El Záznamy v tabulce pro LDAP se mění pouze na master systému.

 


