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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK Č. 47 

 

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 ízení dohledů systémů základních registrů č. j.: 
SZR-166-32/ -2013 

Název ZP Konzultace implementace CA infrastruktura II 

Číslo tiketu (ServisDesk) 27950 

Katalogový list  SD11 – (extra objednání) 

Datum podání  

Priorita 5 

 

1 Identifikace vzniku požadavku  
Implementace nové HW platformy pro CA nástroje a další aplikace SZR 

2 Zadání požadavku/požadované zm ny 

V rámci požadavku č. 42 dochází na p ipravované nové architektu e (první a druhá část HA 
ešení pro 2. DC) k vlastní migraci CA aplikací. Pro tyto p enosy je t eba mít zajištěné práce 

související s dokončením p íprav architektury tak, aby vyhovovala migrovaným CA 
aplikacím. Jedná se o změny v rámci IS. 

 
V rámci činností tohoto požadavku budou zajištěny následující konzultace v rámci integrace 
systémů:: 
- Validace nově připravené architektury v závislosti na CA aplikace a jejich integraci 

- Konzultace v oblasti vývoje SW v návaznosti na implementovaný HW 

- Konzultace po CA produkty a jejich nasazení po migraci infrastruktury 

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

- Konzultace pro další aplikace SZR a jejich nasazení po migraci architektury (NIA), 
které jsou spojeny s CA aplikacemi (např. Exchange, sms notifikace apod.) 

- Konzultace pro nasazení aplikace pro monitoring HW ve spojitosti s CA aplikacemi 

na novém HW 

 

Konzultace jsou čerpány na základ  žádosti SZR – pracovníci alokování v termínu od 17.10. 
– 30.11.2017 
 

3 Popis zajišt ní požadavku/realizace zm ny 

 Konzultační činnosti 
 Konfigurace tenantů, Hyper-V 

 Propojení systému s novou architekturou 

 Konfigurace sítě 

 Konfigurace DB 
 



   
 
 
  

 

RFC_46_27948_konzultace_implementace_CA_infrastruktura_IRFC_47_27950_Konzultace_impl
ementace_CA_infrastruktura_II 

 

4 Odhad pracnosti 

 

Celková ena: 390 000,- 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 pot eby SZR 

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

V rámci validace dojde k up esnění dokumentací a p ipravovaného prost edí. 
7 Návrh testovacího scénáře 

Bez testovacího scéná e 

8 Požadavky na součinnosti 
Požadavky na součinnost budou definovány dle pot eb. 

9 Výstupy zm nového požadavku 

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

 
 
 

 Schválil (GORDIC) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 4. 10. 2017 4. 10. 2017 

Podpis   

 


