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1. Identifikace vzniku požadavku
Zadáním požadavku SZR.

2. Zadání požadované změny
Na základě workshopu ze dne 10.7.2019 vznikl návrh řešení s odhadem pracnosti.

3. Popis zajištění realizace změny
Cílem PNČ je vytvoření konceptu pro další rozvoj konfiguračního managementu. V rámci tohoto

dokumentu se očekává:

- Analýza a návrh dalšího koncepčního rozvoje evidence HW, SW, procesu s tím spojeným

- Analýza a návrh dalšího koncepčního rozvoje služeb ZR jako součást Konfiguračnídatabáze jako vstup pro Monitoring, případně využití dalších možností jako je např. Impact
analýza (analýza dopadu).

- Analýza a návrh dalšího koncepčního rozvoje služeb ZR jako součást Konfigurační
databáze jako vstup pro Change a Release Management.

Součástí dokumentu musí být:
- Očekávaný koncept procesu konfiguračního managementu vhodný pro potřeby SZR
- SWAT analýza (silné, slabé štranky, hrozby, příležitosti)
- Doporučení pro optimalizaci konfiguračního managementu

4. Odhad pracnosti



e SPRÁVA
"" ZÁKLADNÍCH
b REGISTRŮ

" Konzultace možností a doporučeni
· Společné workshopy pro představení výstupů

· Konzultace za účelem zIskánI informací pro vstup do návrhu
řešenicelého konceptu

" Vytvoření dokumentu Koncepce Konfiguračního
managementu pro Správu Základních registrů

· Zapracování připomínek, příprava, výzkumná činnost

· Vedení projektu

= 96.000 Kč

154.000 Kč

Celková cena - služby na objednávku: 250.000 Kč bez DPH tj. 302.500 KČ včetně DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Zahájení 1. srpna 2019 - dále dle domluvy se zákazníkem v rámci VP

6. Návrh testovacího scénáře
Dle dohody se zadavatelem.

7. výstupy změnového požadavku
Zavedený KM dle analýzy a schváleného návrhu řešeni

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Otestování KM, akceptační protokol

9. Požadavky na součinnosti
Poskytnutí součinnosti v podobě zdrojů szr

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
Dle jednotlivých úkonů, doplněni dokumentace

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)
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