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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 34-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTR  

Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 

Název ZP Omezení počtu AIFO v MapaAifo 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-258237021 / 28027 

Katalogový list  KL 12 nadlimitní 

Datum podání 10. 10. 2017 

Priorita - 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku na ServisDesk 

2. Zadání požadované zm ny 

Provedení úpravy zpracovávání eGON služeb umožňujících uživateli zadat v dotazu více AIFO 
(nap . E45 - orgPrihlasAifo) tak, aby p i p ekročení limitního počtu zadaných AIFO (parametr, 
defaultní nastavení 10.000 AIFO) nebyla žádost dále zpracovávána a ukončena s chybovou hláškou 
"P ekročen maximální počet AIFO ke zpracování". Úprava ale nesmí omezit počty AIFO u služeb 
"hromadného" zpracovávání, jako jsou nap . volební seznamy nebo změnové sestavy. 

 

3. Popis zajišt ní realizace zm ny 

Bude provedeno ošet ení vstupu služeb na definovaný počet vstupních AIFO – konfigurační hodnota 
ISZR a v p ípadě p ekročení bude žadateli vrácena definovaná aplikační chyba – CHYBA / 
PREKROCEN SEZNAM / Maximální počet AIFO ve volání je XXX, kde XXX je hodnota zmíněné 
konfigurace. 

4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Analýza 

Implementace 

Testování 

Nasazení na všechna prost edí 

Projektové činnosti a administrativa 

Celkem 
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Celková cena: 65 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Harmonogram realizace se bude ídit datem objednání a platným Release kalendá em. 

P edpokládáme nasazení do testovacího prost edí do 2 týdn  od schválení realizace 
s p edpokladem za azení plnění do release 30. 11. 2017. 

Termín dodání m že být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných 
změnových požadavk  RFC. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Ošet ení vstupu služeb na definovaný počet vstupních AIFO.  

7. Návrh testovacího scénáře 

1. V testovacím prost edí bude zavolána služba E45 s větším počtem AIFO než je v definované 
konstantě. Jako návratová hodnota ISZR vrátí CHYBA / PREKROCEN SEZNAM / Maximální 
počet AIFO ve volání je XXX. 

2. V testovacím prost edí bude zavolána služba E45 s menším počtem AIFO než je 
v definované konstantě. Volání bude v po ádku  

8. Požadavky na součinnosti 
SZR – schválení nasazení 

9. Výstupy zm nového požadavku 

Nová verze ISZR 

 

 Schválil (AutoCont CZ) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 25. 10. 2017 24. 10. 2017 

Podpis   

 


