
Projekt IS FF UK 

Číslo smlouvy dodavatele: S-6110 Číslo smlouvy objednatele: 2011/070 

DODATEK č.2 
K SERVISNÍ SMLOUVĚ 

I. Smluvní strany 

1. Dodavatel 

Název BBM spol. s r. o. 

Sídlo Kocínova 5, 397 01 Písek, 
Česká republika 

Spis.zn. 386/C zaps. u OR v 
Č. Budějovicích dne 
3.11.1991 

IČO 407 555 92 
DIČ CZ40755592 

Zastoupen Ing. Zdeněk Mareš, 
jednatel 

2. Objednatel 

Název 

Sídlo 

Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 
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 modu/tJ iFIS pro 15 
aktivních a neomezený počet pasivních uživatel{) a následně uzavřely,servisní smlouvu S-6110 ve 
znění dodatku č.1 s účinností od 1.4.2011 do 31.3.2014, dále jen "Servisn(smlouva". 

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

a) Účinnost Servisní smlouvy dle článku XIV odst. 1 se prodlužuje do 31.12.2014. Účinnost 
servisní smlouvy se dále automaticky prodlužuje vždy o dalších 12 měsícó beze změny 
rozsahu a cen služeb, pokud kterákoliv ze smluvních stran nedoručí 90 dnó před 
ukončením účinnosti druhé straně oznámení o ukončení smlouvy. 

b) Oprávněné osoby za Objednatele v článku IVodst.2 se mění takto: 

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

Oblast Kontaktní osob S o ·ení 
i Správa HW serverl'l, OS a 
l zálphování - ·"--·-------~
· Správa sítě a koncových  
L ~!~'!!f.. . . .... .. . .. ....... ..... ·· - ..... . 
' Administrace uživatell'l 

Objednávání dalších služeb 

c) S účinností od 1.4. 2014 se mění celá příloha č. 2 dle znění přílohy toho dodatku. 

d) S účinností od 1.4. 2014 se mění celá příloha č. 3 dle znění přílohy toho dodatku. 

IV. Ostatní ustanovení Servisní smlouvy a příloh ztJstávajÍ v platnosti beze změny. 
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V. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.4.2014. 

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 vtlle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na dtlkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, 

jak následuje. 

Příloha: Aktualizovaná Příloha č.2 Servisní smlouvy od 1.4. 2014. 
Příloha: Aktualizovaná Příloha č.3 Servisní smlouvy od 1.4. 2014. 

Ing. Fil ip Malý 
tajemník fakulty 
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V Písku, dhe .J.. Cr , g . ~ 1 ~ 

 
za dodavatele 

Ing. zWněk Mareš 
jednatel společnosti 

M&RJ 
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Verze : 
Zpracoval: 
Datum poslední aktualizace : 

1.2. 
Tučmandl Jaroslav, ing. Malkus Tomáš, ing. Matoška Daniel, ing. Mareš Zdeněk 
18.3.2014 



Konfigurace a nastavení koncové stanice iFIS 
verze iFIS 10.11 a vyšší, verze dokumentu prosinec 2013 

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

' •JJJ • 

_tiS Windt:)WS ~-€!~!! ..... ..... . !.f.~_n.j_p_Qrfp_QCQI(_áno ---------··- . i 256MB 
. ,"., 

MS Windo~~ Jf~ _ .................... -~~?/5J91!é!C::L(r._~l5Xf~fi_C::LJ.f?Ji?.J=!. YY~~( . :::l~l?~J11.? ...... : 
l'.f?lflsta ..... n~nlpgcipgro~áno_ . . ... .. .. i xxx ~~~b; ~~~JL(~L) 
MS Windows 7 s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší [ 1GB 
MS Windows 8 s taktovací frekven.:.::c"':í -"'1..::G""H;.:;:z'"'ao-=-v"-y~s=::vš""í,.----;i....;1=-=Gc::B'-----l 1920 x 1200 (XXL) 
rodina LINUX (po konzultaci s BBM) ________________ ....__ ________ ____, 

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

od orován v následu 'ícím softwarovém rostředí na koncové stanici: . . , 
am podporovaných 65 viz tab.1. 
ení: 

------- -------·- ---........ ,. ..... _ ... _ ...... • ___ .!!!~!~~-použft_f~skq_Y._cf.{?.lsr:J!!Kl!X~Jf!l..~!lu..e.g_~[@~~~-- ·-------- · · -··- ·--·-- · ------- ___ j 
Instalovaná .JAVA 1.6 (min. JRE) update 18 a vyšší i 

Běžný uživatel nemusí mít práva administrátora. 
Omezení: 

........................... ············-~·--····!!!~!~~-pgy?f~?~ ~~?.k<?l!.JiJ?.kc!~i.kY'!.~Jf!l..~'2~c::.!! ... Y~i.'{"!.~~~~~ -··· ·· . . ____ --··········--······· 
i NejSOU2Q_eciální eožad?!_vk'-----= -=-------------------
. MS Internet Explorer ver. 8 a vyšší nebo 
; FireFOX ver.3.6 a vyšší 

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. 
• Zvolit kompatibilní zobrazení 

Pozor na použití doplňktJ Exploreru od jiných firem. Mohou zablokovat tisk z 
aplikace iFIS. popř. celou aplikaci. Je nutná kompatibilita s Java 1.6 a nesmí · 

1 ... ,=::::: . : · ... ............ . ............. .. b.J<?kc:>Yé}.t.?':!~c:>'!'.C1tiC::kY ... <?te"yír..C1ri~C?krl.é!7...... . .................................................................. ................................................... .. . ....... 1 
HTTPS Pro certifikaci servertJ je doporučeno použít jen obecně známou certifikační ! 

autoritu. V opačné případě je nutné importovat soukromou cert.autoritu na každé 
.. .................... .. ...................................... J~!J.!!..9J!i..l!.~Ji9.!!..C::<?Y.tl.Pc;, ...................... __ ..................... _._ ..................................................... -........................................................... ............................................................... ! 
Reporty Sestavy z aplikace iFIS jsou generované do souboru (ve formátu): 1 

.pdf(pdf 1.2) .doc(rtf) .xls(SYLK) .html 
Pro čtení a tisk výše uvedených formáttJ je nutné mít nainstalovaný prohlížeč 
nebo editor, který je schopen uvedené formáty interpretovat: například Adobe 

-·v·---- - Rf!E.f!.(}.E._ero !12!J.t. MS Of[Lc;.(}...IJ.ro_..!...doc;__E.__.xls. a f:!.!i.J.f.Jl~bo fj[eFO?S...J2!32...:.ht1J1'-I .,.....,...--..,.-i 
Cárové kódy ' 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. 

Desetinná ·---Aplikace iFIS vyžaduje použít desetinnou tetku .. pfi psan(číselných úda]tJ.standardní 
tečka ovladač české klávesnice však vkládá čárku po stisku desetinné tečky na numerické 

klávesnice. 
a) Pro Windows 2000 a 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 zpřístupníte přes ovládací panely . 

.... _.............................. .. IJ.L?r() !Jt!..I.!.!.Zi~ .. Y[f~Q..Jrl~ta.J<!~riLb.IJJí~e..!<. .. !fi.§~!!.~:~Jt..~- ........ ................. _ ...... ----·------·--· 
Kompletní a aktualizovaný návod pro nastavení koncového PC v aktuální verzi s ohledem na prtJběžně se 
měnící parametry verzí a patch operačních systémtJ, Java runtime a web prohlížečtJ jsou zveřejňovány na 
spouštěcí stránce iFIS, sekce Návody. 




