
Servisní po řadavek na  zm ěnu IS VZP ČR 
  číslo VZP IM0191302 
  číslo HP  
  ze dne 22.9.2016 
  předkladatel 

  
název úlohy Zvýšená podpora dodavatele při Failover – součást stěhování 

  

text Popis: 
Prosím předat na OŘZ jako realizaci vynucené změny (požadavek 

). 
Žádáme o dodání cenové nabídky. V rámci projektu stěhování DC Perštýn, 
plánujeme využít failover aplikací VDJ na stranu PRJ, včetně týdenního 
provozu překlopených aplikací. 
Termíny: 
1.10. – 30.10. – omezení/freez na aplikační změny a release v TVS 10.10. – 
25.10. – nedostupnost TVS 
13.10. 18:30 – 04:00 provedení FO VDJ na PRJ 
04:00 – 06:00 budou probíhat kontroly aplikací ze strany OKP 
22.10. 08:00 – 20:00 Zahájení FO zpět 
20:00 – 23:59 budou probíhat kontroly aplikací ze strany OKP 
14.10. – 21.10. Nedostupnost DC Perštýn 
 
Provedení Failoveru VDJ na PRJ 
13.10. 18:30 – 04:00 provedení FO VDJ na PRJ VDJ dotčené aplikace 
CVON, Náhrady, RPP, CBKKA, FIN, UVV + POKL, CPOHL, u aplikace E-
preskripce dojde k týdenní nedostupnosti PRJ dotčené aplikace RSZP, 
PSOS, EVPRI, CSČ 
04:00 – 06:00 budou probíhat kontroly aplikací ze strany OKP 
 
- Zde bychom požadovali podporu supportních kolegů jako pohotovostní 
hodiny (18:30 – 06:00) 
- U prioritních aplikací FIN, CVON, RSZP, NAHR, CBKKA, TS, 
Důvodem takto nočního času, až do 06:00 hodin, bude především snaha 
vyřešit jakékoli nedostatky u vyjmenovaných aplikací před pátečním 
příchodem uživatelů 

  

  Cesta zpět 
FO VDJ na PRJ a zpět (T = termín znovu zprovoznění  PROD v novém DC), 
FO zpět počítáme následující noc po zprovoznění. V úvahu zatím termín 
22.10. nebo 23.10. 
Předběžně zahájení FO zpět 
22.10. 08:00 – 20:00 hodin cesta zpět 
20:00 – 23:59 budou probíhat kontroly aplikací ze strany OKP 
- Zde bychom požadovali podporu supportních kolegů jako pohotovostní 
hodiny (08:00 – 23:59) 
- U prioritních aplikací FIN, CVON, RSZP, NAHR, CBKKA, TS 

Návrh řešení   
  ze dne 
  předkladatel 
  text 



  
přílohy 

  termín řešení termín dodání služeb je 13.10.2016 až 23.10.2016, bližší určení je v příloze 
  cena řešení    134.100,- Kč bez DPH 

Vyjád ření VZP   
  dne 6.10.2016 

  
návrh 
akceptován ano 

  
za VZP 
akceptoval 

Realizace   

  

datum 
akceptace 
dodávky 
řešení   

  číslo upgrade   

  

zahrnuto do 
fakturace v 
měsíci   

Poznámka   
 




