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1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk.

2. Zadání požadované změny
POC ,,Využiti služeb 0365 pro potřeby SZR" - hybridní režim Exchange SZR l Exchange 0365,

návrh cílového konceptu.

3. Popis zajištění realizace změny
Na základě aktuálního stavu interních systémů SZR budou realizovány nás|edujÍcÍ činnosti:

- Reinstalace AzureAD connect
- Kontrola prerekvizit pro hybridní Exchange, vyřešení případných nesrovnabstí
- Nastavení AzureAD connect za přítomnosti pracovníka SZR onsite
- Nastaveni hybridní pošty za přítomnosti pracovníka SZR onsite
- Uspořádáni 1 workshop k vyjasnění potřeb SZR v oblasti využití 0365
- Vytvoření dokumentu cílový koncept pro využití 0365
- Aktualizace provozní dokumentace (Exchange, AD)
Vytvoření závěrečné zprávy z poc zajistí szr.
Součásti tohoto PnČ není zajištění přechodu na jinou verzi MS Exchange.
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3.1 Činnosti a výstup
Na základě aktuálnIho stavu interních systémů SZR budou realizovány nás|edující činnosti:

- Reinstalace AzureAD connect - výstup - funkční AzureAD connect
- Kontrola prerekvizit pro hybridní Exchange, vyřešeni případných nesrovnalostI - výstup -

protokol
- Nastavení Azure AD connect za přítomnosti pracovníka SZR onsite - funkční AzureAD

connect
- Nastavení hybridní pošty za přítomnosti pracovníka SZR onsite - funkční hybridní pošta
- Uspořádání workshop k vyjasnění potřeb SZR v oblasti využití 0365
- Vytvoření dokumentu cílový koncept pro využití 0365 - dokument cílový koncept
- Aktualizace provozní dokumentace (Exchange, AD) - aktualizovaná dokumentace

4. Odhad pracnosti

Činnost Pracnost MD

Kontrola prerekvizit a řešení nesrovnalostí
Reinstalace a nastavení AzureAD, nastavení
hybridní pošty s pracovníky SZR
Workshop s pracovníky SZR
Vytvoření Cílového konceptu VC. zapracování
připomínek
Aktualizace provozní dokumentace
projektové vedení a administrativa
Celkem

Katalogový list Pracnost Cena za MD Cena celkem
MD

SZR13 - Optimalizace a případný rozvoj Systému
SZR14-01 - Konzultace - architekt řešení
SZR14-06 - Konzultace - specialista na ostatní
produkty Microsoft (kromě OS, virtualizace a DB)
SZR16 - Další služby
Celkem 103 800 KČ

Celkem tj. 103 800,00 KČ bez DPH, 125 598,00 KČ s DPH
Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy ,,Cena služeb na objednávku", Katalogový list SZR13
,,Optimalizace a případný rozvoj Systému" - tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které
vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č.
410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro
vybrané jednotky. V rámci PnČ 2019-11 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

zajištění nastavení hybridní pošty do 3 týdnů od objednání.

Odevzdání dokumentu cílový koncept v závislosti na termínu workshopu a poskytnutí
součinnosti do 6 - 8 týdnů od objednání.

6. Návrh testovacího scénáře
Součástí PnČ nejsou žádné testovací scénáře. Jedná se pouze o přípravu prostředí pro POC.
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7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem bude:
1. Funkční AzureAD connect
2. Nastavená hybridní pošta
3. Dokument cílový koncept

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
Akceptace nastavení

- AzureAD connect (monitoring hlási health stav)
- hybridní pošty (úspěšně ukončený konfigurační wizard)
- předaného dokumentu cílový koncept.

9. Požadavky na součinnosti

· Předání výsledků kontroly ldFix Directory Synchronization Error Remediation Tool
· Poskytnutí dokumentace k aktuálnímu nastavení 0365 v prostředí SZR
· Dodáni požadovaných komerčních certifikátů pro hybridní poštu
· Součinnost pro nastavení AD connect a hybridní pošty
· Aktivní účast pracovníků SZR na workshop k vyjasnění potřeb SZR v oblasti využití 0365

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Provoz - realizace změn na MS AD a Exchange bude realizována jako riziková činnost

s možným krátkodobým dopadem na dostupnost těchto služeb.
Dokumentace - bude provedena aktualizace provozní dokumentace pro MS AD a Exchange.
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