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Název ZP Implementace nové HW platformy 

Číslo tiketu (ServisDesk) 25996 

Katalogový list  SD11 (Odborné konzultace) – – extra objednání 

Datum podání  

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Implementace nové HW platformy pro CA nástroje - Zajištění implementace HA řešení pro 2 
DC – třetí část 

2 Zadání požadavku/požadované zm ny 

V rámci požadavku č. 42 dochází na připravované nové architektuře (první a druhá část HA 
řešení pro 2. DC) k vlastní migraci CA aplikací. Pro tyto přenosy je třeba mít zajištěné práce 
související s dokončením příprav architektury tak, aby vyhovovala migrovaným CA aplikacím.  

 
V rámci činností tohoto požadavku budou zajištěny následující konzultace v rámci integrace 
systémů:: 
- Validace nově připravené architektury 

- Aktualizace dokumentace o stávající konfigurace 

- Konzultace po CA produkty a jejich nasazení po migraci infrastruktury 

- Konzultace pro CA produkty a týmy související s migrací produktů CA 

3 Popis zajišt ní požadavku/realizace zm ny 

 Konzultační činnosti 
 Konfigurace tenantů, Hyper-V 

 Dokumentační činnost 
 Analýza rizik 

 Propojení INT s novou architekturou 
 

4 Odhad pracnosti 
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Celková ena: 6  000,- Kč ez DPH 
 

5 Návrh harmonogramu požadavku/zm nového požadavku 

Účast na pracovních skupinách migrace CA aplikací – bude doplněno v rámci startu 
implementačních prací a dále dle potřeby SZR 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

V rámci validace dojde k upřesnění dokumentací a připravovaného prostředí. 
7 Návrh testovacího scénáře 

Bez testovacího scénáře 

8 Požadavky na součinnosti 
 Požadavky na součinnost budou definovány dle potřeb. 
9 Výstupy zm nového požadavku 

Dokumentace, popis konfigurací provedených prací, provedení prací dle zadání, akceptační 
protokol 
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