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včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.:
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Číslo RFC SZR 619

Název REC SZR Analýza řešení nastavení CA SDM do režimu HA
Číslo tiketu (Service Desk) 41508

Katalogový list SD11 - Odborné konzultace, na objednání

Typ odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadáním požadavku do ŠD SZR, číslo tiketu ŠD 41508.

2. Zadání požadované změny
Analýza a návrh řešení pro zajištění vysoké dostupnosti SDM SZR. V rámci požadavku
vznikne návrh řešení pro zajištění vybraných produktů CA do HA prostředí. výstup analýzy
bude obsahovat:

- návrh produktů a komponent
- architektura řešení
- technický návrh řešení - aplikační
- technický návrh řešení - infrastruktura
- počet MD a návrh řešení, vstupy pro RFC

Analýza bude konzultována s pracovníky SZR

3. Popis zajištění realizace změny
zajištění konzultací a vytvoření analytického dokumentu

4. Odhad pracnosti

Prováděná Činnost MD SO

Vytvořeni analýzy včetě návrhu řešení,
odhadu MD a návrhu dalšího postupu,
konzultace se zákazníkem, konzultace
s infrastrukturou, DB specialisté, aplikační
specialisté, specialisté na HA

CELKEM



SPRÁVA
b ZÁKLADNÍCH

REGISTRŮ

96 000,- KČ

Celková cena: 96.000,- KČ bez DPH, 116.160,- KČ s DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Do 3 týdnů od podpisu RFC

6. Návrh testovacího scénáře
Akceptace dodané dokumentace l analýzy

7. výstupy změnového požadavku
Analytický dokument

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

9. Požadavky na součinnosti
Součinnost v rámci dodání informací z infrastruktury, součinnost v rámci akceptace analýzy

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
bez dopadu

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazníŔ) .
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