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1.

Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2.

Zadání požadované změny

Prosím o PnČ k vytvoření nové služby RUIAN dle dokumentace v příloze.

isknCtiPrvekKDatu _
verze 1.0_final.doc

3.
3.1

Popis zajištění realizace změny
Nové služby pro ISKN

Na interním rozhraní ISKN bude implementována nová služba, která bude propagována na eGON
rozhraní ISZR.
Kód externí

Název externí

Kód interní

Implementace nových služeb nemá další dopady na stávající rozhraní ISZR.

Typ změny
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Odhad pracnosti
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Analýza XSD

'""=""%

ä-

e.

m-,

P·ramôd MD"

Implementace nových služeb
Testováni nových služeb
Dokumentace nových služeb
projektové vedení a administrativa
Celkem
tj. 104 000,00 KČ bez DPH, 125 840,00 KČ s DPH
5.

Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem.
Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 15 pracovních dnů od
objednání změny.
Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných
změnových požadavků.
6.

Návrh testovacího scénáře

Volání nových eGON služeb a ověření jejich funkčnosti.
7.

Výstupy změnového požadavku
-

8.

Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1

8.2

Nová verze ISZR
Dokumentace nových eGON služeb
Akceptační kritéria

-

9.

Je dodána verze ISZR se změnou dle zadáni a verze je nasazena do produkčního prostředí
ČÚZK potvrdí funkčnost na testovacím prostředí
Způsob ověření na produkci
Ověřeni na produkci zajišt'uje čúzk voláním služby
Požadavky na součinnosti

-

SZR - Koordinace práce dodavatelů spo|upracujicích základních registrů a aplikací,
testování dodaného plněni

-

RUIAN - implementace atomických služeb s očekávaným chováním na vývojovém,
testovacím a produkčním prostředí, příprava testovacích dat ve vývojovém a testovacím
prostředí.

-

ČÚZK - ověření implementace v testovacím a produkčním prostředí.

10. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
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Nové služby externího rozhraní a zpětně kompatibilní změny XSD - bez dopadů do provozu a
provozní dokumentace.
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