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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 36-2017 

 

Poskytovatel AutoCont CZ a.s. 

Správce   

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTR  

Smlouva Č. SZR-374-74/ -2015 

Název ZP Zajišt ní dílčích analytických a konzultačních prací 
(RFC 201.2) 

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-259362869 / 28185 

Katalogový list  ISZR15-01  

Datum podání 19. 10. 2017 

Priorita Rychle 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prost ednictvím ServisDesk. 

2. Zadání požadované zm ny 

Dobrý den, žádáme provedení analytických a konzultačních prací souvisejících s níže uvedenou 
problematikou. Akceptace díla musí proběhnout do konce roku 2017. 

1. Analytický nástroj na logy v perimetru 0 a 1 – v prostředí ZR 2.0: 
- Analýza standardního provozu: 

o Definice standardního provozu 

o Definice frekvence snapshot pro stanovení standardního běhu systém  

- Požadavky na statistiky využívání služeb, využívání dat 
o Definice  požadavk  na statistiky/reporty: 

 P es služby 

 P es AIS 

 P es Agendy 

o Sběr podklad  pro další optimalizace výkonnostních parametr  ZR 

o Definice požadavk  na provozní reporty 

- ešení problematiky bezpečnosti osobních údaj  

o Detekce anomálií ve frekvenci a počtu požadavk  OVM nebo AIS na osobní údaje 

- Rozhraní pro p edání dat z jiných systém  

- Sdílení statistických dat - OPENDATA 

- Napojení na bezpečnostní dohled 

- Vazby na eGSB, klíčové AIS 

2. eIdentita (vazba na ZR) 
- Zakomponování v ISZR 

o Podpora pro jednotlivé ZR 

- Bezpečnost 
o SAML 
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o Vztah se zp sobem zabezpečení na ISZR / eGSB 

- Vazba na certifikační autoritu SZR 

3. Režim provozu ZR - Přechod na 7x24 
- Analýza požadavk  na dostupnost systému ZR 2.0 

o Analýza vazeb na okolní systémy – NIA, eGSB, klíčové AIS 

- Dekompozice dílčích dostupností jednotlivých komponent/registr  

- Definice odstávkového/bezodstávkového provozu 

- Požadavky na datová centra a jejich technologie 

- Architektura rozložení datových center 

3. Popis zajišt ní realizace zm ny 

Poskytnutí konzultací a zpracování dílčích podklad  k jednotlivým oblastem. 

4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Analytický nástroj na logy v perimetru 0 a 1 – v prost edí ZR 2.0 

eIdentita (vazba na ZR) 

Režim provozu ZR - P echod na 7x24 

Celkem 

Celková cena: 1 125 000,- Kč bez DPH 

5. Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

Konzultace a výstupy budou poskytnuty do 9 týdn  od objednání. 

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Žádné. 

7. Návrh testovacího scénáře 

Akceptace výstup , výkaz poskytnutých konzultací. 

8. Požadavky na součinnosti   
Poskytnutí relevantních podklad , dokumentací p ípadně informací od t etích stran. 

P ipomínkování dodaných výstup  

9. Výstupy zm nového požadavku 

Poskytnutí konzultací a zpracování dílčích podklad  k jednotlivým oblastem. 
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 Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel) 

Jméno 

Datum 25. 10. 2017 25. 10. 2017 

Podpis   

 


