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Typ odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny
Koncepce migrace tenantů na novou sdIlenou infrastrukturu. Zádám vás o nacenění

"Zpracování koncepce migrace tenantů na novou sdílenou infrastrukturu".

3. Popis zajištění realizace změny
Dodavatel vypracuje dokument, který bude obsahovat nás|edující kroky pro samotnou migraci:
Vlastni migraci navrhujeme rozdělit do několika samostatných celků (PnČ). Celky budou řízeny

jako samostatné projekty, budou mít definovány konkrétní výstupy. Tyto výstupy pak budou sloužit
jako vstupy do nás|edujÍcÍch fází realizace.

Cíl migrace:
Převést stávající systémy do nově vzniklých datových center a zajištěni vysoké dostupnosti

prostřednictvím spo|upracujÍcÍch instancí ve dvou datových centrech.
Základní podmínk'ý:

- Omezení počtu odstávek
- Zajištění kontinuá|ního provozu jednotlivých provozovaných systémů s prioritizací

zajištění dostupnosti provozu komponent zajišt'ujÍcÍch autentizace do portálu občana
(NIA, eveOP)

ŘÍdÍcÍm dokumentem bude dokument Koncept migrace, který bude v rámci tohoto PNČ
vytvořen.
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3.1 Činnosti a výstup
Výstupem bude samostatný dokument Koncept migrace, který bude obsahovat tyto oblasti:

- Popis základního konceptu migrace
o Základni koncept migrace (obnova ze záloh, migrace prostředky virtualizace,

jiné možnosti)
o Zhodnocení možností - výběr vhodného konceptu - ideálně pro všechny

systémy/tenanty
o Stanovení principů pro zajištěni vysoké dostupnosti, DRP
o Stanovení omezení definovaného postupu a dostupných technologiI

- Postup migrace
o Stanovení postupu migrace - hrubý harmonogram (univerzálnI pro všechny

systémy)
o Postup zajištěni integračních vazeb - zejména NIA, eveOP

- Testování
o Stanovení postupu testování, definice testovacích scénářů a metrik
o Testování postupu, ladění

- Podklady pro systémy/tenatny
o Definice vlastností prostředí a služeb dostupných pro jednotlivé systémy/tenanty

- Určení rizik spojených s migrací spolu s návrhem na jejich eliminaci
- Další výstupy:

o Stanovení rozsahu a načasováni přípravných prací migrace
o Stanovení rozsahu nutných součinností pro migraci
o Plán uvolnění technických komponent ze stávajÍcÍho prostředí CLAUDIE

Výstupem bude dokument: Koncept migrace

4. Odhad pracnosti

Oblast Činnost Pracnost
MD

o Základní koncept migrace (obnova ze záloh, migrace
prostředky virtualizace, jiné možnosti)
o Zhodnocení možností - výběr vhodného konceptu - ideálně

Koncept migrace pro všechny systémy/tenanty
o Stanovení principů pro zajištění vysoké dostupnosti, DRP
o Stanovení omezení definovaného postupu a dostupných
techndogii

o Stanovení postupu migrace - hrubý harmonogram (univerzální
Postup migrace pro všechny systémy)

o Postup zajištění integračních vazeb - zejména NIA, eveOP
o Stanovení postupu testováni, definice testovacích scénářů a

Testování metrik
o Testování postupu, ladění
o Definice vlastností prostředí a služeb dostupných pro
jednotlivé systémy/tenanty
o Určení rizik spojených s migrací spolu s návrhem na jejich

Ostatní výstupy eliminaci ,
o Stanovení rozsahu a načasování přípravných prací migrace
o Stanovení rozsahu nutných součinností pro migraci
o Plán uvolněnI technických komponent ze stávajÍcÍho prostředí
CLOUDIE
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Moderování WS, příprava vstupů na WS, příprava template
Projektové vedení výstupního dokumentu, harmonogramu , konsolidace a

prezentace výstupů, zapracování připomínek
CELKEM

= 331 056 KČ s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Odevzdáni výstupu do 8 týdnů od objednání.

6. Návrh testovacího scénáře

Akceptace předaného výstupu.

7. výstupy změnového požadavku

Výstupem bude dokument Koncept migrace.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace předaného výstupu.

9. Požadavky na součinnosti

· Poskytn uti relevantní technické a bezpečnostní dokumentace

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
V

žádné.
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