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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD /ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 51-2018

Poskytovatel AUTOCONT a.s.

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015

Název ZP E171 - kontrola souladu AIFO v dotazu a odpovědi
Číslo tiketu (ServisDesk) 36286 l 1-286686231

Katalogový list

- na objednávkuVyžádáno 12.11.2018
nacenění

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny
Úprava ISZR, kdy u služby E171 bude kontrolováno, že AIFO v dotazu z AlS je identické s AIFO v
odpovědi. V případě rozdIlu žadatel dostane chybovou hlášku "při zpracováváni dotazu se vyskytl
systémový problém, prosím, dotaz zopakujte" a nevydají se žádné údaje.

3. Popis zajištění realizace změny
. Realizace změny vychází z požadavku na kontrolu AIFO mezi voláním a odpovědí u služby

E171.
V případě, že AIFO bude rozdílné, tak vrácená data z vnitřního rozhraní nebudou vydána a

vo|ajicímu Alšů bude vrácena chyba a popis: Při zpracovávání dotazu se vyskytl systémový
problém, prosím, dotaz zopakujte.
Ve službě bude na místech, na kterých může dojít k záměně AIFO vyhodnocena jeho konzistence
a v případě nekonzistence bude stav zalogován včetně detailů:

- V rámci volání ORG po odpovídajÍcÍch krocích
- V rámci volání AISEO
- V rámci voláni ROB

4. Pracnost

Činnost Pracnost
MD

Úprava služby ISZR

Vyhodnocení výskytu a notifikace

Testy

Nasazení na všechna prostředí

Projektové vedení a administrativa
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Celková cena: 71 500 KČ bez DPH, tj. 86 515 KČ s DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 3 pracovních dnů od

objednání změny. Nasazení do produkce bude ve zvláštním nasazení mimo release kalendář - dle
schválení SZR.

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných
změnových požadavků.

6. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace
V případě rozdílných AIFO mezi voláním a odpovědí bude vrácena volajícknu chyba s žádostí

o opakování volání.
chybový stav bude zalogován a případný výskyt bude pravidelně notifikován souhrnným

mailem s počtem výskytů za uplynulý interval.

7. Návrh testovacího scénáře
Situaci nelze standardně mimo vývojové prostředí nasimulovat. Změna řeší chybový stav, jehož
zdroj je z dostupných informací nedohledatelný a cílem úpravy, kromě zamezení výstupu chybných
dat je možnost zjištění příčiny.

8. Požadavky na součinnosti

- projektové a koordinační práce ze strany SZR - schválení nasazení, akceptace

9. výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno

Datum
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