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1. Identifikace vzniku požadavku
Zadáni požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny
Prosím o detailizaci statistiky předávané na SZR v rámci fungování EveOP.
Aktuálně jsou předávány informace o počtu importovaných dokladů do EveOP, počet aktivovaných
dokladů, počet blokovaných dokladů.
Prosíme přidat nové sloupce informující o počtu unikátně použitých dokladu pro přihlášení den/celé
období od 1. 7. 2018.

3. Popis zajištění realizace změny
Ve výstupním XLS bude vytvořena nová záložka se třemi sloupci, které budou obsahovat:

- Datum"
- Počet unikátních dokladů použitých pro přihlášení
- Počet unikátních dokladů použitých pro přihlášení od 1. 7.2 018

Implementace bude provedena vytvořením reportovací tabulky, do které budou každý den
vypočtena sumárni data pro předešlý den, a výsledek bude použit pro výstup.
Poznámka, každodenní dynamické generování agregovaných součtů pro všechny dny od 1.7. by
ohrozilo plnění ŠLA, proto navržená metoda realizace generuje data přírůstkovou metodou s tím, že
pro každé generování je nutné provést vyhodnocení unikátnosti pro celé období od 1.7.2018.

4. Pracnost
ä"- . ·ijjCinnost

Analýza

Implementace výpočtu

Aktualizace dat v DB

Zapracování statistiky do výstupního XLS

Testování
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Projektové vedení a administrativa

Celkem

Celková cena: 52 000 KČ bez DPH, tj. 62 920 KČ s DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným release kalendářem.
Nasazení požadované změny bude provedeno do testovacího prostředí do 20 pracovních dni od
objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu priorit současně zpracovaných změnových
požadavků RFC.

6. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Vzhledem ke zvolenému způsobu implementace se nepředpokládá dopad do provozu l provozní
dokumentace.

7. Návrh testovacího scénáře

Vygenerováni sestavy pro dny v rozmezí T-7 až T a logická kontrola reportovaných dat.

8. Požadavky na součinnosti

- Součinnost při akceptaci

9. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze EveOP

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno

Datum
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