
• kategorizace objektů a studium dodaných podkladů
• v této etapě bude v databázi vytvořená objektová skladba stavby a provedeno základní 

roztřídění dokumentů, které má objednatel aktuálně k dispozici
• zařazení digitálních dokumentů do objektové skladby stavby
• z digitalizovaných dokumentů budou v této části řešení projektu získány potřebné popisné 

údaje, které společně s dokumenty uloží do databáze
• generování kontrolních výstupů
• projednávání dalšího postupu prací se zadavatelem
• kontrola výstupů, vypracování závěrečné zprávy a dodání finálních výstupů zadavateli
• při ukončení projektu bude zadavateli předán přehledný digitalizovaný archív dokumentů a 

závěrečná zpráva s popisem průběhu řešení úkolu

3) Inicializace systému (zavedení a ukončení stavby)

V rámci zavedení a ukončení provozu systému budou zajištěny následující okruhy činností: 
Inicializace datového úložiště -  zhotovitel provede prvotní nastavení datového úložiště aplikace a 
připraví jej pro použití.
Zavedení dat stavby — zhotovitel provede import dat stavby do aplikace a ke každému stavebnímu 
objektu zpřístupní strukturu archivního úložiště.
Aktualizace dat -  zhotovitel zajistí pravidelnou aktualizaci dat zejména v oblastech struktury 
dokumentace a příslušných vazeb na objektovou strukturu a její změny na základě podkladů 
předaných objednatelem.
Zavedení uživatelů do aplikace -  zhotovitel provede zavedení uživatelů a nastavení jejich 
oprávnění dle podkladů předaných objednatelem.
Zaškolení uživatelů do aplikace -  zhotovitel provede zavedení uživatelů a nastavení jejich 
oprávnění dle podkladů předaných objednatelem.
Zpracování offline dat pro předání -  zhotovitel zajistí po ukončení projektu převedení digitálních 
dat z úložiště do podoby adresářové struktury a uloženými příslušnými dokumenty za účelem 
archivace.
Závěrečná zpráva -  zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu o řešení projektu a předá ji objednateli 
v digitální i tištěné podobě.

4) Provoz systému

Zhotovitel zajistí funkcionalitu, dostupnost a technickou podporu systému v následujících 
oblastech:

• Správa datového úložiště -  v průběhu trvání projektu bude zhotovitel pravidelně provádět 
údržbu datového úložiště a správu IT prostředků potřebných pro provoz serverové části 
aplikace. Zhotovitel zajistí pravidelné zálohování dat pro případ havárie.

• Poskytovatel technické podpory -  po dobu trvání projektu zhotovitel zajistí poskytování e- 
mailové a telefonické podpory formou dedikované e-mailové adresy a telefonního čísla.

• Pronájem IT infrastruktury -  zhotovitel bude systém provozovat na vlastní IT infrastruktuře 
a zajistí dostupnost, konektivitu, údržbu a zálohování celého IT řešení.


