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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 42 

 

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 Žádost o na cenění - přenesení CA produktů na novou HW 
platformu 

Číslo tiketu (ServisDesk) 25999 

Katalogový list  SD10 (Reparametrizace, optimalizace a adaptace IS pro jeho 
efektivnější využívání) – – práce na objednávku, SD08 – 

Správa globální metodiky a metodických příruček IS  ) –  
práce na objednávku, SD10 (Reparametrizace) – z paušálu  

Datum podání  

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Vznik DC SZR a vyplývající potřeba pro přenesení celého řešení CA na novou infrastrukturu.  

2 Zadání požadavku/požadované zm ny 

V rámci tohoto požadavku bude řešen přenos projektu CA na nový HW. Přenos se týká 
těchto aplikací: 

- Service Desk včetně JIP přihlášení (modul pro integraci s JIP/KAAS) a reportingu 

(BOXI) 

- Zapezpečení IS 

- Správa majetku 

- Dohledový systém I 
- Dohledový systém II 
- Správa smluvních ujednání 
- Správa uživatelů  

 

3 Popis zajišt ní požadavku/realizace zm ny 

Součástí pře ese í systé ů jsou: 
 

 Příprava prostředí, IIS, prerekvizity 

 I stala e produktů 

 Nastave í produktů jako v produk i, ertifikaty apod. 
 Migrace dat 
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 I tegra e produktů ezi se ou ( apř. BOXI SDM, WILY SDM 
apod.) 

 Ověře í fu k io ality 

 Řeše í pro lé ů 

 Doku e ta e vše h či ostí + s reeny + popis 

 

4 Odhad pracnosti 

 
Celková cena: 1 522 000,- Kč bez DPH 
 

5 Návrh harmonogramu požadavku/zm nového požadavku 

Po schválení požadavku proběhne interní schůzka týmu, která definuje jednotlivé etapy / 
kroky / požadavky na součinnost atd. Předpokládaný termín dokončení celého přenesení je 
září 2017 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Jedná se o migraci stávajících CA systémů na novou architekturu HW na Vápence tak, aby 
v budoucnu mohla být zajištěna vysoká dostupnost. Dopad do provozu je významný, 
očekávaným přínosem je však zvýšení úrovně zabezpečení a stability systému. 

7 Návrh testovacího scénáře 

Jednotlivé aplikace jsou provozovány na novém HW DC SZR 

8 Požadavky na součinnosti 
Bude doplněno na základě dohodnutého harmonogramu z bodu 5. 
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9 Výstupy zm nového požadavku 

Dokumentace, provedení prací dle zadání, provoz celého systému na novém HW DC SZR. 
 
 
 

 Schválil (GORDIC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 11. 7. 2017 11. 7. 2017 

Podpis   

 


