
   
 
 
  

 

RFC_35_24875_SD_SDM školení na reporting 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 35 

 

Poskytovatel GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava 

Správce  Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů 
včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: 
SZR-442-30/KSZR-2012 

Název ZP SDM – školení na reporting 

Číslo tiketu (ServisDesk) 24875 

Katalogový list  SD11  (extra objednání) 

Datum podání 12.04.2017 

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Zadáním požadavku do SD SZR, číslo tiketu SD 24875. 

2 Zadání požadavku/požadované zm ny 

Prosím o dodání nabídky školení na reporting 

3 Popis zajišt ní požadavku/realizace zm ny 

Proškolení pracovníků na pracovišti SZR kvalifikovaným odborníkem pro oblast reporting. 
Školení bude obsahovat následující body: 
 
I.etapa 
- seznámení se základními nástroji CA Business Intelligence (význam, základní operace) 
* Central Management Console 
* Universe Design Tool 
* Web Intelligence 
* BI Launch Pad 
 
- integrace mezi systémy CA Service Desk Manager a CA Business Intelligence 
 
- jak vytvořit základní report 
* přihlášení do nástroje 
* příprava datové základny pro report 
* vytvoření tabulky 
* vysvětlení možností filtrace dat (na úrovní query, input controls, na úrovni grafu/tabulky), 
ukázka zapracování do reportu 
* tvorba záhlaví report (obrázek, nadpis, zobrazení dat z query, apod.) 
* formátování reportu  
* uložení reportu (vysvětlení adresářové struktury, možnost nastavení refresh dat, atd.) 
- diskuze 
 
 
II.etapa 
- opakování z I.etapa 
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- tvorba proměných (count, sum, ran, apod.) 
- vytvoření reportu (tabulka + graf) 
- možnosti datové vazby "tabulka - graf" 
- tvorba reportů (záložky) 
- hyperlink na url SDM (detail cr, nr, apod.) 
- open document 
- diskuze 

4 Odhad pracnosti 

 
Celková cena: 91 000,- Kč bez DPH 

5 Návrh harmonogramu požadavku/zm nového požadavku 

Realizace: 25.04.2017 první den školení 
6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

V případě potřeby bude revidována příručka produktu 

7 Návrh testovacího scénáře 

Není potřeba. 

8 Požadavky na součinnosti 
Nejsou potřeba. 

9 Výstupy zm nového požadavku 

Proškolení příslušných pracovníků SZR 
 
 
 

 Schválil (GORDIC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 4. 5. 2017 4. 5. 2017 

Podpis   

 


