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Produkty a služby společnosti T~ 

1 Piedmět nabídky 
Předmětem nabídky je realizace integrace aplikace T-WIST CEU s interním systémem Active Directory MHMP (dále 
AD, jednotný nástroj pro správu uživatelů infonnačních systémů, které provozuje MHMP). 

V rámci GIS systému WebGlS Praha je provozován T-W'IST server s aplikaci T-WIST CEU pro autentifikaci a autorizaci 
uživatelů. Uživatelé nejsou součástí evidence CEU, jsou do CEU načítáni ze systému Active Oirectory MHMP. V rámci 
CEU se sdružuji práva k aplikaóm T-WIST serveru do roli. Za stávajfcího stavu přiřazuje tyto role administrátor systému 
uživatelům právě v CEU. Požadovaná změna spočívá především v realizaci rozhraní, které umožni přiřazovat 
uživatelům role (resp. skupiny) v AD místo v CEU. 

2 Bližši specifikace řešení 
viz kapitola 3.1 

3 Cenová kalkulace a ostatní podmínky 

3.1 Cenová kalkulace 

poloib(popis~) 
po&t ...... ,, mn.bez cenawč. 

DPH 2116.DPH 
licence modul T-WIST CEU - integrace externí lOM 40000Kč 48400Kč 

analytické služby-definice a analýza požadavku. včetně osobnfch konzultaó 28 
s pracovnlky MHMP a komunikace s firmou AMI 
programovací služby - úpravy T-WIST CEU 42 140 000 Kč 169400Kč 

implementace a testování funkčnosti řešení v provozním prostiedí MHMP 30 
zaškoleni administrátora, koordinace 12 
CELKEM~ 112 180000Kč 217800Kč 

Poznámky: 
11 Případné individuálnl úpravy a vicepráce nad rámec základního předmětu plněni budou kalkulovány dle 

skutečného rozsahu práce a smluvních sazeb na základě odsouhlaseného výkazu prací 
21 Základní hodinová sazba je 1250 Kč I hodin bez DPH. 

3.2 Platební podmfnky 
Standardně platba po realizaci na základě objednávky. 

3.3 T ennin realizKe 

Předpokládaný tennrn realizace: cca do 4 týdnů od objednání, v závislosti na dostupnosti potřebných kapacit a 
2ajištěnf nezbytné souďnnosti 

3.4 Poi.adaňy na součinnost 

Objednatel (správce AD) 2ajistí: 

• zodpovědnou osobu pro koordinad praó 
• přístup do AD pro T-MAPY (servisní účet) 
• 2aloženf v AD dohodnuté skupiny TWIST..liDUTEXTl 
• přiřazení uživatele do skupin TWIST..liDUTEXT1 
• možnost autentifikace uživatelll proti AD 
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3.5 Technicb podpora 
S provozem aplikaci T-WIST je spojeno zajištění technické podpory v rozsahu: 

• telefonická služba hotline a webová služba Helpdesk viz https:llhelpdesk.tmapy.cz 
• vzdálená podpora a konzultace uživatelům při řešení otázek spojených s užíváním předmětných produktů 
• updaty či upgrady předmětných produktů (nezahrnuje implementační služby těchto nových verz.O 
• běžný servis předmětných produktů, a to zejména případné odstraňování vad 
• pozáručni servis 

-lP Cl!llalPwf.Dfltt 

T-WIST CEU- integrace externí lOM 40000Kč 8000Kč 9680Kč 

3.6 Platnost nabiclky 
Platnost této nabídky je omezena do 30. 09. 2018 

Za společnost T-MAPY zpracovali: 
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