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1. IDENTIFIKACE VZNIKU POŽADAVKU
Požadavek v SD.

2. ZADÁNÍ POŽADAVKU
Dobrý den, prosím o návrh řešení a nacenění:
1. prostup s OCIS (CMS do ROB) přístup na webovou aplikaci,
2. možnost volání z ROB eGON služby pro překlad AIFO a šatní lístek,
3. Možnost volání z ROB do JIP KAAS (má konsolidovanou adresu v CMS)
4. Služby orgCtiAifo, orgCtiZruseneAifo na interním rozhraní, dále služby iszrPodejMapaAifo,
iszrUlozMapaAifo, orgCtiAifo, volitelně pak pro dereferenci adresy, ruianCtiAdresu,
ruianCtiPrvekObce, ruainCtiPrvekOkres, ruainCtiPrvekSpravniObvod a šatní lístek.
Plán realizace je release 30.3.2017.

3. POPIS ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ZMĚNY
3.1

Prostup s OCIS (CMS do ROB) p ístup na webovou aplikaci

Bude řešeno nastavením síťové infrastruktury.
Nastavení source-destination NAT z externí sítě přes vnější rozhraní ISZR do ROB. Bude
realizováno jako redirect požadavku do ZR, na takové publikaci/službě neprobíhá měření SLA, ISZR
nemanipuluje s datovým obsahem, ISZR nezajišťuje balancing.

3.2

Volání eGON služeb pro p eklad šatního lístku z ROB

Služby pro práci se šatním lístkem budou vystaveny na interním rozhraní ISZR tak aby je bylo možné
volat z ROB. Služby budou upraveny tak, aby akceptovaly možnost použít AIS „ROB“ (Ais 1192).
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Volání služby bude standardě zaznamenáno v logu požadavků. V logu bude doplněno rozlišení, že
volání bylo provedeno na interním rozhraní.

3.3

Možnost volání z ROB do JIP/KAAS

Realizace tohoto požadavku je mimo ISZR a spočívá ve vytvoření prostupu pro konzumaci
JIP/KAAS z ROB (analogie například využití NTP v CMS z ROB).

3.4

Vystavení služeb na interním rozhraní pro ROB

3.4.1 P eklad AIFO
Na interním rozhraní bude vystavena služba iszrOrgCtiAifo zapouzdřující rozhraní ORG pro služby
orgCtiAifo a orgCtiZruseneAifo.
V implementaci bude prováděna kontrola požadovaného překladu a budou povoleny překlady pouze
pro kombinace definované v konfiguraci ISZR.
Služba provede požadovaný překlad interní službou službou orgCtiAifo. V případě zrušeného AIFO
pro zrušené AIFO zajistí překlad službou orgCtiZruseneAifo.
3.4.2 Služby šatního lístku
Viz kapitola 3.2.
3.4.3 Ostatní služby
Na interním rozhraní budou vystaveny analogie externích eGON služeb E36 ruianCtiAdresu, E35h
ruianCtiPrvekObec, E35i ruainCtiPrvekOkres, E35n ruainCtiPrvekSpravniObvod.
XSD struktura bude shodná s XSD na externím rozhraní. Služby bude možné volat pouze
v synchronním režimu, požadavky na asynchronní zpracování budou ignorovány. Přístup k těmto
službám na interním rozhraní bude bez ověření oprávnění.
V logu bude doplněno rozlišení, že volání bylo provedeno na interním rozhraní.

4. ODHAD PRACNOSTI
1
2
3
4
5
5
6

Položka
Prostup s OCIS (CMS do ROB) přístup na webovou aplikaci
Volání eGON služeb pro překlad šatního lístku z ROB
Služba pro překlad AIFO na interním rozhraní
Ostatní služby viz kapitola 3.4.3
Nasazení
Testování
Projektové činnosti
Celkem

Celková cena: 416 000,- Kč bez DPH

5. NÁVRH HARMONOGRAMU ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU
Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání. Realizace do 30 pracovních dnů
od objednání. Doba realizace může být prodloužena na základě počtu zpracovávaných RFC
současně.

Stránka 2 z 4

Fakturační
milník

Poznámka

30.3.2017 Testovací

ANO

80% celkové částky –
20%
zádržné
na
součinnost při testování

30.5.2017 Produkční

ANO

Dofakturace 20%

Popis

Datum

Nasazení dle kapitol 3.1.,2.,4

Nasazení dle kapitol 3.1.,2.,4

Prostředí

6. DOPADY DO PROVOZU / DOPADY DO PROVOZNÍ DOKUMENTACE
Bez dopadu do provozu. Jde o implementaci nových rozhraní služeb. V provozní dokumentaci
nutné zdokumentovat propojení mezi ROB a CMS.

7. NÁVRH TESTOVACÍHO SCÉNÁ E
Volání eGON služeb pro p eklad šatního lístku z ROB

7.1

Volání služeb pro uložení AIFO a čtení AIFO na interním rozhraní. Očekáváno shodné chování jako
u služeb na externím rozhraní.

Vystavení služeb na interním rozhraní pro ROB

7.2

7.2.1 P eklad AIFO
Ověření funkčnosti volání služby pro:
-

Neexistující AIFO
Zrušené AIFO
Existující AIFO

Ověření pro kombinaci výše uvedených případů v jednom volání služby.
7.2.2 Ostatní služby
Ověření funkčnosti analogie externích eGON služeb E36 ruianCtiAdresu, E35h ruianCtiPrvekObec,
E35i ruainCtiPrvekOkres, E35n ruainCtiPrvekSpravniObvod na interním rozhraní. Očekáváno
chování shodné s externím rozhraním.

8. POŽADAVKY NA SOUČINNOSTI




SZR – koordinace a testování
ROB / OCIS – otestování realizace kapitoly 3.1.
ROB – otestování ostatních realizovaných požadavků.

9. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU


Nová verze systému ISZR.
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10. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Jméno

Schválil (AC)

Schválil (SZR)

Josef Charvát

Radovan Pártl

Datum
Podpis
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