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Číslo tiketu (ServisDesk) 28557 , FCc'M"

Katalogový list

Datum podání 21.11.2017

Priorita 5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do ŠD, číslo ticketu 28557, RFC 199.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku správce RPP:
V

Zádost o realizaci analýzy definicí současných kategorií OVM za účelem:
l.) Identifikací kategorií OVM kde je třeba provést doplnění nově zavedených OVM typu

,,ostatní", tzn. kategorií, kde doposud bylo uvedeno ,,mateřské OVM", které zastupovalo
,,dceřinné OVM" a doporučení pro řešení zjištěných problémů z hlediska agend, které tyto
kategorie použIvají a AlS pod kterými konkrétní skupina ostatních OVM k ZR přistupuje;

2.) ldentifikaci duplicitních/velmi shodných kategorií OVM;
3.) Identifikace chybějÍcÍch ovm v kategoriích OVM;
4.) Návrhu stromové hierarchie kategorií OVM z hlediska nadřazenosti a podřazenosti kategorií;
5.) Výstupem analýzy bude návrh potřebných změn definice současných kategorií OVM, včetně

návrhu úprav jednotlivých agend při použití aktualizovaných kategorií OVM.

3 Popis zajištění realizace změny

Analýza bude vycházet ze:

- současného zařazení OVM do kategorií,
- seznamu OVM typů ostatní a jejich vazby na mateřské OVM,
- zákonných definic kategorií.

Na základě analýzy budou vytvořeny:

- hierarchické struktury kategorií (určeni základních kategorií a definice jejich sdružování do
nadřazených kategorii),

- seznam kategorii, které je vhodné sloučit, zrušit a popis nutných změn v agendách, kde jsousloučené nebo zrušené kategorie použity,
- seznam kategorii, kde je třeba provést korekci výčtu ovm v kategorii a přehled chybějících

a přebývajÍcÍch ovm,
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- seznam kategorií, kde je třeba nahradit mateřské OVM identifikované IČO, dceřinými OVM
(OVM typu ostatní) včetně výčtu nově zařazených OVM a popisu nutných změn v agendách,
kde jsou takto modifikované kategorie použity.

4 Odhad pracnosti

-. Role Pracnost Cena KČCinnost
KL MD Bez DPH

Příprava dat pro potřeby analýzy

Definice hierarchické struktury kategorie

Návrh sloučení a zrušeni kategorií

Návrh na korekci přiřazení OVM do kategorii

Návrh nahrazení mateřských OVM dceřinými

Celkem: - 480 000,00

Celková pracnost = 480 000,- KČ bez DPH (580 800,- KČ s DPH)

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Předání výstupů: 11.12.2018

6 Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Zádné

7 Návrh testovacího scénáře

Kontrola návrhu změn kategorií

8 Požadavky na součinnosti
V

žádné

9 Výstupy změnového požadavku

Podklady pro navrhované změny kategorií a agend

10 Akceptační kritéria

Soulad návrhu změn se zadáním
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