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Typ odstávky A

1. Identifikace vzniku požadavku
Interní uživatelé zapomÍnají blokovat certifikáty v ISZR, když přijde žádost na zneplatnění.

2. Zadání požadované změny
1. Přidat na hlavní stránku tabulku se žádostmi, které nemají schválenou sekci certifikátů a

obsahují zneplatnění certifikátu - vypne se automatické zpracování odebÍrání certifikátů a
tím pádem je interní uživatel nucen kliknout v žádosti na tlačítko ,,Odeslat požadavek na
zneplatnění CA e-mailed' (v položkách žádosti - certifikáty). Na tlačítko zároveň přidat
hlášku, že potvrzuje, že zablokoval certifikát v ISZR, tím by měl být interní uživatel
dostatečně informován, aby provedl zablokovánI v ISZR. RAZR nemá v evidenci údaj o
zablokování certifikátu interním uživatelem v ISZR a ani není možné toto zařídit. Jako
informace o provedení blokace certifikátu uživatelem v ISZR slouží RAZRu změna stavu
zpracování certifikátu.

2. Pokud bude automatické zpracování zapnuto, žádost bude probíhat dosavadním
způsobem a je jen na interním uživateli, zda zab|okování provede nebo ne.

3. Popis zajištění realizace změny
1. Generování sdělení (skript) zůstane stávajícI. Nevý portlet na hlavní stránku. Přidělení

portletu všem interním uživatelům. Přidání hlášky na tlačítko ,,Odeslat požadavek na
zneplatnění CA e-maileď' v žádosti."

2. Vypnutí automatického zpracováni zneplatnění certifikátů pro každý typ žádosti
(v konfiguraci žádosti)

Předpoklady pro správnou funkčnost:

CRL listy se musí vydávat v rozumném časovém intervalu, optimálně lx denně
Není to však podmínkou.

4. Odhad pracnosti
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Celkem:
Celková pracnost - = 9 750,- KČ bez DPH

Poznámka.' Článek 5. 1.2 Smlouvy ,,Cena služeb na objednávku': Katalogový list RAZR10 ,,Optimalizace parametrů poskytovaných
služeb ZR" - tento KL v rámci tohoto PnČ nes/oužl k pracím, které vedou k navýšení stávaj/c/ch funkcionalit, a tedy k technickému
zhodnoceni IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedeni zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro
vybrané jednotky. V rámci PnČ 2019-10 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Den d = přijetí šd požadavku na zapracování požadavku
Analýza - do D " 3 dny
Úprava systému a testování - D + 14 dní

Nasazení do produkčního D + 21dní
Aktualizace dokumentace - D + 30dni

6. Návrh testovacího scénáře
Seznam scénářů
1. KlVS modul

a. Vytvoření žádosti o zneplatnění certifikátu
2. Interní modul

a. Na hlavni stránce zobrazení této žádosti
b. Nutné schválení zneplatnění certifikátu ručně přes tlačítko v žádosti

i. Upozorněni, aby interní uživatel zneplatnil certifikát v ISZR
c. Export matic
d. Pokus o vygenerování sděleni - nesmí jít, dokud nebude certifikát v CRL listu se

zneplatněnými cert od CA
e. Jakmile naplánovaná úloha stáhne CRL list s obsaženým sériovým číslem daného

certifikátu a vyplní datum zneplatnění do certifikátu v RAZR - generovat sděleni

7. výstupy změnového požadavku
Připomínka interním uživatelům pro blokovánI certifikátu v ISZR při zneplatňování certifikátu

ze žádosti.
Úprava procesu se sdělením.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci
Pro žádost se zneplatněním certifikátu potřeba schválení odebrání ručně - vyskočení

informativní hlášky.
Nový portlet pro interní uživatele.

9. Požadavky na součinnosti

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Úprava dokumentace - usecase, proces certifikátu
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Nový portlet pro interní uživatele.

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno

Datum
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