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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD/ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.13

Poskytovatel služby Pasante s.r.o

Správce IS SZR

Objednatel SZR

Smlouva Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje RAZR
Číslo RFC SZR 638

Název RFC SZR Automatické odesňání mailů s upozorněním na bIÍžÍcÍ se
konec platnosti certifikátů

Číslo tiketu (Service Desk) 43057 ,l 'KAP

Katalogový list RAZR10 " cLiuč:-=jqk9

Typ odstávky A

1. Identifikace vzniku požadavku
Dosavadní implementace je jen statická. Informativní e-mail o b|ÍžÍcjm se konci platnosti

certifikátu se nyní odesílá vždy a jen správci AlS.
Je potřeba rozšířit již předpřipravenou funkcionalitu.

2. Zadání požadované změny
CheckBoxy co jsou nyní ve formuláři AlS přesunout do formuláře certifikátu.

Jde o atribut kombinace (A)lS - prostředí. Tj. RAZR bude evidovat jednu dvojici hodnot pro
testovací prostředí ZR a jednu dvojici pro produkci.

Pro uživatele dát zaškrtávátka na záložku Certifikáty l IP adresy do sekce "Certifikáty" (za
"Důvod k zneplatněni") v žádosti:
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Implicitně bude nastaveno zaškrtávátko pro posňání mailů správci a nenastaveno pro posňání
mailů provozovateli.

Nastavit (jednorázově) uvedené implicitní hodnoty pro všechny AlS i provozní systémy, které
majíl měly někdy vydaný certifikát.

Nastavovat v budoucnu implicitní hodnoty pro všechny AlS i provozní systémy, když přijde
žádost o první certifikát (stejně jako u nastavování kontroly IP adres).

Rozesílat maily podle nastavení, dnes se posílá všem.

3. Popis zajištění realizace změny

· Úprava žádosti - nové chb
· Úprava sdělení

o Externí funkce pro obsluhu sdělení
· Úprava validace žádosti - vyhodnoceni prázdné žádosti, nové chb jsou obsah žádosti
· Přesunutí chb z AlS do certifikátu
· Úprava externí funkce pro automatickou změnu stavů - automatické vyplnění chb ve

všech certifikátech Alšů a vyhodnocení změny stavu žádosti (pokud žádost
neobsahuje přidávánÍ/odebrání cert stav certifikátů automaticky na Vyřízeno).

· Úprava js v žádosti.

4. Odhad pracnosti

·
·
·
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Celkem
Celková pracnost - = 26.000,- 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 neslouží k pracím, které vedou k navýšeni stávaj/c/ch funkcionalit, a tedy k technickému
zhodnocení 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 2019-13 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 + 30dní

6. Návrh testovacího scénáře
Seznam scénářů

l) Nová žádost
a. Vytvoření žádosti v KlVS modulu
b. Vyplnění nově přidaných CHB
c. Odeslání žádosti

Ověření výsledku:
o výsledek v interním modulu

· Označení všech platných certifikátu podle žádosti
· Sesynchronizováno do žádosti
· Po zpracování žádosti

· CHB označené u certifikátu
· Ověření správného sdělení

2) Odesňání e-mailu
a. Ověření odeslání e-mailu podle nastaveni certifikátu - upozornění na vypršení

(řeší naplánovaná úloha)

7. výstupy změnového požadavku

Konfigurovatelné odesňáni e-mailu správci i provozovateli - externímu uživateli žádostí a
internímu přímo v záznamu certifikátu.

Nové chb v certifikátu.
Popis o změně ve sdělení.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Funkční konfigurace odesňání e-mailů.
Nastaveni (zaškrtnutí) chb v certifikátu a spuštění naplánované úlohy pro odesňání mailů -

odešle se mail správci/provozovateli AlS
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9. Požadavky na součinnosti

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Nové chb v certifikátu.
Úprava sdělení.

Změna žádosti.
Úprava dokumentace - usecase, popis naplánované úlohy

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno
Datum

,odpis


