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Projekt IS FF UK -

Číslo smlouvy dodavatele: S-6.1.10 Čís/o smlouvy objednatele: 20.1.1/070 

DODATEKč.3 
K SERVISNÍ SMLOUVĚ 

:C. Smluvní strany 

1. Dodavatel 

Název BBM spol. sr. o. 

Sídlo Kocínova 5, 397 01 Písek, 
Česká republika 

Spís.zn. 386/C zaps. u OR v 
Č.Budějovících dne 
3.11 .1991 

IČO 407 555 92 
DIČ CZ40755592 

Zastoupen Ing. Zdeněk Mareš, 
jednatel 

2. Objednatel 
Název Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 
Sídlo Náměstí Jana Palacha 2, 

Praha 1 

IČ 002 16 208 
DIČ CZ000216208 

Zastoupen ing. Filip Malý, tajemník 
fakulty 

dále jen "Objednatel" 

II. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2010 smlouvu F-6110 o dodávce ekonomických modulu iFIS a 
následně dne 15. 4. 2011 uzavřely servisní smlouvu 5-611 O ve znění dodatku č. 1 a č. 2, dále jen 
"Servisní smlouva". 

III. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu vý~e uvedené Servisní smlouvy 
takto: 

a) S účinností od 1.1. 2016 se mění celá příloha č. 2 dle znění přílohy toho dodatku. 

b) S účinností od 1.1.2016 se pro účely této smlouvy pojmem "software" rozumí tyto 
pro dukty poskytnuté Objednateli na základě smluv F-6ll0 a F-6812: 

1 iFIS Finanční informační systém Internet FIS pro zpracování agend 
Objednatele v rozsahu: 
a) přístupová práva pro 60 současně pracujících uživatel{) 

iFIS a časově neomezené licence k modu/um: 
b) Správa systému a číselníky, Zakázky a projekty, Hlavní 

kniha, Finance, Rozpočet, Objednávky, Majetek, Registr 
smluv, Spisová služba a 

c) časově neomezené licence modulu Webmailer bez 
omezení počtu pasivních uživatelů, 

d) datové rozhraní iFIS-EGJE 
e) datové rozhraní iFIS-účetnictví RUK 
f) datové rozhraní Spisová služba iFIS-DMS RUK 
g) datové rozhraní iFIS/Saldo Studenta - poplatky SIS 
h) datové rozhraní iFIS/Sklady - eObchod a KOPLA 
i) datové rozhraní iFIS/Zakázky - Granty a projekty 

GaP 
j) datové rozhraní iFIS/Osoby - WHO_IS 
k) datové rozhraní Spisová služba iFIS/ Aplikace pro 

elektronick~ oběh žádostí 
2 Oracle Oracle aplikační server IAS/FORMS Runtime pro neomezený 

počet uživatelů iFIS na 1 CPU aplikačního serveru 
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c) Cena paušálních služeb dle článku V. odst. 1 s účinností od 1.1.2016 činí: 

f!'!:.~~~'!"_.:.~:-~l;S/" · '•·:'•.,' :-:.:,':i'~ :;Yť'::.'·::'"":--" ·"- ,._ · :{":. ..... ., :"t"f2':::·v,.:1''"~.,.\ ";- ., ••• - ,.,. .,_.,. ... :·;:..· ~ Včetně 
• ~ ..• :, ~- .• -~ .! -. ..t!•' • · .... - .:t_·- ..••. ,.-...• · · . -"_.,_ .....•. ·.;. · ·' ., · · Ro'čne · 

~PřfÚJineťp#lěni .. :. , -~ ... -. · . . :,"· ~·- .: . ,.: . :· .. :.:·::,;., '':. ·,,_i . ·· 21% DPH, 
~;; ~ r ~'·4~ ~~:~:~'=1~;~~: :.'' .:·j; .. : .. ··, '.,, .·~ >·~ ~. ~ '~}:~:·~, ·./· . . >·~· .... : .. ·~'· ~. v~\·.~-~~;~C>>~·~::' ~.:.~ ,' ',}:. I(Č KČ 

Roční podpora iFIS- HelpDesk, opravy chyb, nové verze, 
návaznosti na R-UK a rozhraní na EGJE 

Roční podpora aplikace iFIS/Spisová služba a rozšíření přístupď 
z 15 na 60 současně pracujících aktivních uživatelď 

Instalace roční upgrade a doškolení iFIS (do 28 hodin/rok) 

Roční podpora datového rozhraní SALDO studenta -
poplatky SIS (ERUDIO) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS/Sklady - eObchod a 
KOPLA (DERS) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS/Zakázky - Granty a 
projekty (DERS) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS/Osoby- WHO_IS 
(RUK) 

Roční podpora datového rozhraní Spisová služba iFIS/ 
Aplikace pro elektronický oběh žádostí 

Technická podpora Oracle iAS (1 CPU) 

Monitoring a správa Oracle iAS 

Celkem ročně 251020 303 734 

Cena s DPH bude upravena podle aktuálních sazeb této daně k datu zdanitelného plnění. 

d) Článek IV. Komunikace, odstavec 2. Kontaktní osoby objednatele s účinností od 1.1.2016 
zní: 

"Dále uvedené osoby jsou oprávněny jednat za Objednatele při realizací předmětu smlouvy v oblastech: 

Správa HW serverrl, OS a 
zálohování 
Správa sítě a koncových 
stanic 
Administrace uživatelrl 

Hlášení chyb a požadavkrl 

Objednávání dalších služeb 

e) Přílohy č. 2 ač. 3. Smlouvy s účinností od 1.1.2016 zní, jak je uvedeno v přílohách 
tohoto dodatku. 

f) Dodavatel prohlašuje, že podpora pro desetinou tečku/čárku je vyřešena i pro WIN10. 
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IV. Ostatní ustanovení Servisní smlouvy a příloh zůstávají v platnosti beze změny. 

V. Tento dodatek je účinný pro období od 1.1.2016. 

-
VI. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Dodavatel. 

VII. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují_ že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a tohoto 
dodatku a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
vážné, pravé a svobodné vule smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni Či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na dďkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, 
jak následuje. 

Přílohy: Aktualizované Přílohy č.2 ač. 3. Servisní smlouvy od 1.1. 2016. 

za Objednatele 
Ing. Filip Malý 

tajemník fakulty
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I 
Banky 
Bankovní výpisy Import výpisů z banky Import KBABO Komerční Banka Package spouštěná modui iMPABO- 03112 - Import Ne 

MODULMONem package bankovních výpisů KB 

PA031_1MPBV_ABO 

Platební příkazy Export platebních Export KBABO Komerční Banka Soubor pro import TEKPRIKTI -sestava v 3262 - Export Ne 

příkazů 
binárním tvaru platebních příkazů 

Rozpisy platebních Import rozpisů Import KBABO Komerční Banka Package spouštěná moduiiMPKAR1- 03119 - Import rozpisu Ne 

karet v CZK platebních karet v CZK MODULMONem package plateb kartami 

PA031_1MPKARTY1' 

Číselníky 
Kurzovní lístek Denní kurzy ze serveru Import KURZCNB Česká národní banka Package spuštěná JADRO_FAES package Ano 

CNB ručně nebo jobem PAFAM_IMPKL.IMPO 

RT 

Osoby Aktualizace číselníku Import EGJE Elanor spol. s r.o. ackage spouštěná FIS_01 modul IMPPEOS - 98901 - Import Ne 

osob EGJE MODULMONem package zaměstnanců z 

PAFAM_IMP _EG2 personalistiky Elanor 

DMS 
DMS iFIS Dokument lmporVExport CULAifresco DERS s.r.o. WSDL 

management system 
DMS, Externí uložiště 

dokumentů iFIS 

Editor www 
Editor www iFIS Editor startovací Fl S BBM s.r.o. 

stránky ílFS pro 

správce 

HO 
Helpdesk Helpdesk HELPDESK BBM s.r.o. 

Objednávky 
Es hop Rezervační objednávky Import VERSO DERS s.r.o. 

pro eshop 

Pohledávky 
E-Obchod Import VERSO DERS s.r.o. 



Oblast Popis Import/Export Název externí Dodavatel externí Typ Vlastník objektu Implementace Ruční spuštění Automatické spuštěni 

aplikace aplikace rozhraní iFIS 

Pohledávky Prevzetí pohledávek ze Import SIS Erudio 

SIS 

Pohledávky KOPLA Koncentrátor plateb Import KOPLA DERSs.r.o. 

Saldo - výplaty 
Banka Informace o prijatých Export SIS Erudio 

platbách a úhradách 

Mzdy Soupis mezd k výplatě Import EGJE Elanor spol. s r.o. Package spouštěná modui iMPEGJEIFIS - 98916 -Staženi dat pro Ne 

MODULMONem package import zúčtovací listiny 

EGJE_ TO_ZUCTLIST' z EGJE do iFis 

Spisová služba 
ISDS-SPSL Komunikace ISDS a lmporVExport SPSL RUK RUK WSDL Standardní rozhraní Ano-Export Ano-Import 

SPSL (imporVexport SPSL 

OZ) 

SPSL Import spisů studentů Import SIS Erudio WOSL Import spisů do SPSL Ano 

ze SIS 

SPSL Import dokumentů Import Žádosti studnetů Mot ion WDSL Import dokumentů Ano 

studentů 
SPSL z aplikace 

Zadosti studentu 

Správce 
Aktualizace OBA TEST Kopie reálná databáze Export FIS BBM s.r.o. SYNCT SYNCT 

do testovací 

Účetnictví 
Daňové doklady Export daňových Export JASU MUZO Package exportní modul Ne 

dokladů 
PA021_JASU 

Účetní doklady Export účetních Export JASU MUZO Package exportní modul Ne 

dokladů 
PA021_JASU 

Zůčtovací listina mezd Prenos zůčtovací listiny Import EGJE Elanor spol. s r.o. Package spouštěná moduiiMPZUL_EGJE- 98915 -Import Ne 

mezd MOOULMONem package zúčtovací listiny z 

PA02_1MPZUL' EGJE 

Zůčtovacf listina Prenos zůčtovacf listiny Import SIS Enudio 

stipendií stipendií 



Příloha č.3 Servisní smlouvy -
Konfigurace a nastavení koncové stanice iFIS 

verze iFIS 11.13 a vyšší, verze dokumentu leden 2016 

1. Minimální HW konfigurace 
Pro provoz aplikací iFIS je požadována tato minimální konfigurace HW koncové straníce: 

Lfr!l.t.iM'iMi!lL -'"t·~-~-m·rz:=~=::~=::::=:...:=~:m '": RAM I Monitor režim iFIS 
MS Windows 2000 Není podporováno 
MS Windows XP s taktovací frekvencí 1 GHz a vyšší 512MB 
MS Vista není podporováno 

Minimální rozlišení 
1280 X 768 

MS Windows 7 s taktovací frekvencí 1 GHz a vyšší 2GB 
4GB MS Windows 8 s taktovací frekvencí 1 GHz a vyšší 

MS Windows 10 s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší 4GB 
rodina LINUX (po konzultaci s BBM) 

Pro provoz iFIS současně s dalšími jinými aplikacemi je doporučeno rozšířit RAM podle požadavkfJ těchto 
dalších aplikací. 

2. SW konfigurace 
Provoz aplikací iFIS je odporován v následujícím softwarovém ""--.;;...;..;_..;......,...;........;_...;...;.,.,.. 

Operační 
systém 
Pevná IP 

Uživatel 

JAVA 

Klient iFIS bez 
browseru 
Přístup přes 
browser 

HTTP S 

Reporty 

Čárové kódy 

Desetinná 
tečka 

Seznam podporovaných OS viz tab.1. 
Omezení: Nelze použít českou diakritiku ve jménu počítače. 
Pokud je ke koncovému PC nebo stanici připojena periférie (netýká se tiskáren) 
využívaná iFIS, musí mít koncové PC nebo stanice pevnou IP adresu. 
Běžný uživatel nemusí mít práva administrátora. 
Omezení: Nelze používat českou diakritiku ve jménech uživatelťl. 
Minimálně JAVA 1.6 (min. JRE) update 18 a vyšší, nastavit "Enable the next
generation Java Plug-in" 
Doporučeno JAVA 8, poslední verze. 
Zakázat použití protokolů TLS 1.1 a TLS 1.2. 
Nejsou speciální požadavky 

MS Internet Explorer ver. 8 a vyšší nebo FireFox ver 24+. Nastavení: 
• Prohlížeč instalován vždy s doplňkem Java 1.6 update 18 a vyšší. Při prvním 

spuštění je nutné odsouhlasit certifikát BBM (grant always trust). 
• Aplikační server zařadit v prohlížeči do bezpečnostní zóny intranetu. 

Pozor na použití doplňků Exploreru od jiných firem. Mohou zablokovat tisk z 
aplikace iFIS. popř. celou aplikaci. Je nutná kompatibilita s Java 1.6 a nesmí 
blokovat automaticky otevíraná okna. 
Přístup přes browser bude podporováno pouze do konce roku 2016. 
Pro certifikaci servedi je doporučeno použit jen obemě známou certifikační 
autoritu. V opačné pňpadě je nutné importovat soukromou cert.autoritu na každé 
jednotlivé koncové PC. 
Sestavy z aplikace iFIS jsou generované do souborfJ (ve formátu): 
.pdf(pdf 1.2) .doc(rtf) .xls(SYLK) .html 
Pro čtení a tisk výše uvedených formátď je nutné mít nainstalovaný prohlížeč 
nebo editor, který je schopen uvedené formáty interpretovat: například Adobe 
Reader pro .pdf, MS Office pro .doc a .x/s. a MS JE nebo FireFox pro .html 
Pro tisk sestav obsahujících čarový kód ve formátu pro WORD, je nutné na koncové 
PC instalovat fonty J..Q[2 a CODE128. Font je ke stažení na vstupní stránce iFIS
instalace. 
Aplikace iFIS vyžaduje použít desetinnou tečku při psaní číselných údajů. Standardní 
ovladač české klávesnice však vkládá čárku po stisku desetinné tečky na numerické 
klávesnice. 
a) Pro Windows Windows XP je k dispozici zazipovaný balíček iFISkeyb.zip pro MS 

installer. Po jeho rozbalení spusťte iFISKeyb.msi. Do systému se doinstaluje 
česká klávesnice označená iFIS (s desetinnou tečkou na numerické klávesnici) . 
Uživateli ji zpňstupníte přes ovládací panely. 

b) Pro WIN7, win8 a win10 je určen instalační balíček iFISkbd.exe 
Kompletní a aktualizovaný návod pro nastavení koncového PC v aktuální verzi s ohledem na pnJběžně se 
měnící parametry verzí a patch operačních systémů, Java runtime a web prohlížečů jsou zveřejňovány zde 
http: I /stel/a .bbm. czjwiki1113/index .php/Nastaveni_koncoveho_PC 




