
   

 

 

  

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 21-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015 

Název ZP Testování upgrade Oracle s aktuální verzí ISZR – 1. etapa 

Číslo tiketu (ServisDesk) 
1-253609269 / 26266 

Katalogový list  
KL 20 

Datum podání 
10. 07. 2017 

Priorita 
- 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované zm ny 

Dobrý den. 

S ohledem na skutečnost, že v rámci projektu "RPP 111" došlo na začátku března k výrazným 
změnám v jádru aplikace ISZR, žádáme o vydefinování a nacenění dodatečných prací souvisejících 
s provedením testovací upgrade Oracle s novými verzemi aplikace. 

Děkuji, F. Knotek 

3. Popis zajišt ní realizace zm ny – 1. etapa (testování Oracle 11g + aktuální ISZR) 
V průběhu prací nad uprgade Oracle byla na produkčním prostředí nasazena nová verze ISZR. 
K uvolnění této nové verze došlo v době, kdy již nebylo možné provést relevantní testy vazeb na 
upgradovanou databázovou infrastrukturu.  

Vzhledem k tomu, o jak zásadní změnu v rámci jádra ISZR se jedná, budou provedeny testy i s touto 
novou verzí ISZR. 

Provést tyto dodatečné činnosti (na ověřovacím prostředí): 

- Downgrade DB prostředí na verzi 11g 

- Instalace nové/aktuální verze ISZR 

- Naměření referenčních hodnot v konfigurace ISZR_nová_verze / Oracle 11g 



   

 

 

  

 

 

4. Odhad pracnosti (upravený dle upřesn ní zadání) 

Činnost 

Downgrade DB prostředí na verzi 11g 

Instalace nové/aktuální verze ISZR_verzeRPP11 

- Instalace aplikace ISZR 
- Základní integrace  
- Základní optimalizace 

Naměření referenčních hodnot v konfigurace ISZR_verzeRPP111/Oracle 11g  

- Naměření referenčních hodnot 
- Zpráva z měření 

Celkem 

Celková cena: 165 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Vlastní harmonogram realizace je závislý na termínu objednání realizace tohoto požadavku (T) 

 

Fáze realizace požadavku 

Termín – 
pracovní 
dny 

Downgrade DB prostředí na verzi 11g T+ 7 

Instalace nové/aktuální verze ISZR_verzeRPP11 

- Instalace aplikace ISZR 
- Základní integrace  
- Základní optimalizace 

T + 12 

Naměření referenčních hodnot v konfigurace ISZR_verzeRPP111/Oracle 11g  

- Naměření referenčních hodnot 
- Zpráva z měření 

T + 15 

 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Naměření referenčních výkonnostních metrik pro IS ISZR v konfiguraci Oracle v DB 11g a aktuální 
verze aplikace ISZR. 



   

 

 

  

 

 

8. Požadavky na součinnosti   
Žádné. 

9. Výstupy zm nového požadavku 

Zpráva z měření. 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 16. 8. 2017 7. 8. 2017 

Podpis   

 


