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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD /ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 27-2018

Poskytovatel AutoCont CZ a.s.

Správce

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA- SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015

Název ZP Změna a vytvoření služeb RPP na základě změny zákona
251/2017

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-277864002 l 31958

Katalogový list ISZR20

Datum podání 16. 5. 2018

Priorita

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny
Změna a vytvoření služeb ISZR na základě změn v RPP dle přiložených xsd.

3. Popis zajištění realizace změny
Realizace změny vychází z poskytnutých XSD od správce RPP a požadavků na workflow těchto
služeb.

3.1 Nové služby
Bude provedena implementace nových služeb na základě poskytnutých XSD nás|edujÍcÍch služeb:

- rppVypisOvmSpuu2
- rppVypisAgendu3
- rppCtiZmenyUkonuNaZadost
- rppVypisSeznamUkonuNaZadost
- rppVypisUkonNaZadost
- rppVypisPusobnostOvm3
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3.2 Úprava stávajícIch služeb

Na základě úprav XSD vnitřního rozhraní budou změněny nás|edujÍcÍ služby RPP:

- rppVlozOvmSpuu
- rppZmenOvmSpuu
- rppVlozPusobnostOvm
- rppZmenPusobnostOvm
- rppVlozAgendu
- rppZmenAgendu

4. Odhad pracnosti
Činnost MD

Změna XSD stávajÍcÍch 6 služeb

Implementace 6 nových služeb

Testování - nové regresní testy pro 12 služeb

Dokumentace služeb

Nasazení na všechna prostředí

Projektové vedení a administrativa

Celkem

Popis Jednotková cena Cena bez DPH Cena s DPH

Cena řešení 975 000 KČ 1 179 750 KČ

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednáni a platným Release kalendářem.
Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 50 pracovních dnů od
objednání změny a dostupnosti služeb RPP na vývojovém prostředí.
Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných
změnových požadavků.

6. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Bude implementováno 6 nových služeb na eGON rozhraní ISZR. Implementace těchto nových
služeb je bez dopadu do provozu l provozní dokumentace.

Bude provedena změna 6 existujÍcÍch služeb RPP s dopadem změn na eGON rozhraní ISZR.
Změna se provádí u služeb určených výhradně pro editora RPP (AlSP). Nasazeni nové verze ISZR
musí být časově synchronizováno s nasazením nové verze AlSP a nové verze RPP. Tj. z pohledu
provozu půjde o komplexní proces, u kterého lze očekávat v době nasazení dočasnou nedostupnost
služeb založených na RPP.

7. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace.
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8. Požadavky na součinnosti

8.1 RPP

- Vystavení služeb RPP na vnitřním rozhraní (vývojové, testovací, produkční prostředí)
- Součinnost RPP při testování
- Zajištění testovacích dat a scénářů ze strany RPP

8.2 SZR

- Projektové a koordinační práce ze strany SZR

9. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Popisy služeb

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno

Datum

Podpis

l
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