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Poskytovatel Pasante s.r.o.

Správce SZR

Objednatel SZR

Smlouva SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A
ROZVOJE RAZR

Název ZP Řízení procesu kontroly nastavení oprávnění přístupů AIS
k údajům ZR

Číslo tiketu (ServisDesk) 35867, 36095

Katalogový list RAZR10 - objednávka

Datum podání 26.10.2018

Priorita vysoká

1. Identifikace vzniku požadavku
V souvislosti s projektem ,,kontroly na položky" je nutné efektivně řídit proces kontroly

oprávnění přístupů AlS k údajům ZR. Vzhledem k platformě RAZR je vhodné realizaci kontrol
oprávnění evidovat přímo v RAZRu.

2. Zadání požadované změny
V RAZR přihlášenému uživateli zobrazit novou agendu ,,Kontrola nastavení oprávnění přístupů

AlS k údajům ZR". Agenda bude zahrnovat:

· Obecné textové informace o agendě
· Vygenerovanou tabulku všech AlS, kde je dané OVM správcem

o U každé položky umožnit označit AlS za ,,zkontrolovaný l potvrzený"
s automatickou evidencí data a času

o Umožnit potvrzení odvolat
· Nahlížecí stránku se statistikami všech ovm, jejich AlS a stavu kontrol

3. Popis zajištění realizace změny
Agenda bude nastavena pro uživatelské role následovně:
KlVS Editor - může měnit svoje ovm
KlVS Čtenář- uvidí vše za svoje OVM pro čtení
Interní čtenář - uvidí vše pro čtení
Interní l správce l zpracovatel - v INT může také označovat cokoliv

Postup řešení:
· Na hlavni stránku přidat další Portlet - v něm bude tlačítko a text

o BTN povede na nový formulář
· Formulář bude obsahovat

o Název OVM, lČ
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o Zadavatelem definovaný text, např: Změny je možné provádět do 10. 1.2018, po tomto
datu bude formulář uzamčen...

· " nějaký další správcem editovatelný text

o Tabulka Alšů: pomocí inicia|izačního skriptu bude vygenerován seznam všech AlS, kde
je ovm správce (pro všechny OVM)

· Nebude možné exportovat l ani měnit sloupce
" Barva (červená lzelená podle stavu kontroly)
· Číslo AlS
· Název AlS (prvních 50 znaků)
" Datum potvrzení
· Poznámka
· Tlačítko: "Potvrdit"

· Zapíše do řádku datum potvrzení ( a kdo to provedl - to to nebude vidět)
· Změní barvu
· Zapíše poznámku

· TlačItko: "Zrušit potvrzení"
· Smaže datum
· Smaže kdo to provedl
· Smaže poznámku
· Smaže barvu

o Tlačítko Zpět - vrátí na hlavní stránku
o Text, Informace jsou uloženy po jejich označení v tabulce.

Po označení řádku - příznak synchronizace
· Bude oboustranná ( i interní uživatel může změnit stav kontroly AlS)

Příprava dat:
Bude vytvořen skript, který předgeneruje záznamy podle aktuálnIho seznamu AlS

výstupy:
Statistika Přehled podle OVM - počty potvrzených l nepotvrzených AlS
Přehled v čase, kdy kdo potvrzoval

Synchronizace - pro nově vzniklé tabulky bude nastavena synchronizace INT - KlVS a KlVS - INT
prostřednictvím INT service, která vždy inicializuje spojení z INT serveru na KlVS Server.

Pro Int. uživatele - seznam všech AlS.

4. Odhad pracnosti
Náročnost:
Analýza -
vývoj -
· Sestavní formulářů
· Vytvoření inicializačních skriptů pro přípravu dat
· Nastavení obousměrné synchronizace mezi KlVS a INT modulem
· Příprava Release do testu l provozu

Testování - 3MD
· Testovací scénáře budou doplněny při analýze
· Generování záznamů
· Synchronizace
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Nasazení na testl produkci -
· KlVS modul, Interní modul

Aktualizace dokumentace -
· APO l DOK

Celková pracnost = 110.500,- KČ bez DPH (133.705,- KČ s DPH)

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

· Analýza (do 9.11.2018)
· vývoj a testování (do 21.11.2018)
· Nasazení na test (do 22.11.2018)
· Nasazení do produkce (do 28.11.2018)

6. Dopady do provozu l dopady áo provozní dokumentace

Aktualizace provozní dokumentace

7. Návrh testovacího scénáře

Bude doplněn ve fázi analýzy řešení.

8. Požadavky na součinnosti
SZR:

- Text na hlavní stránku KlVS modulu
- Text (vysvětlení l návod) ve formuláři s potvrzením

9. Výstupy změnového požadavku
Funkční agenda ,,Kontrola nastavení oprávnění přístupů AlS k údajům zr"
Statistika AlS - přehled podle OVM - počty potvrzených l nepotvrzených

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

Jméno

Datum
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