
Schůzka Komise pro SW dne 9.3.2010 

Přítomni: I. Nováková, Ing. H. Brychta, Ing. R. Lysák, I. Jarošová 

Za DR: M. Krinke  

 

1) SW komise projednala návrh nové servisní smlouvy. Navrhuje smlouvu upravit ve výčtu 

zástupců pro technická jednání a v bodech: 2.1, 9.1, 10.1. Připomínky do smlouvy zapracuje: 

I. Jarošová  PŘÍLOHA 

Po zapracování připomínek bude směrnice předložena ostatním členům komise ke schválení 

a následně bude zaslána firmě Merz k vyjádření. Vyjádří-i se Merz kladně, bude směrnice 

předložena P ČMKU ke schválení a podepsána. 

 

2) Rozpočet na dopracování tisku nominačních karet pro Crufts – Ing. H. Brychta projedná s Ing. 

Čapkem a dodá cenovou nabídku této funkcionality. 

 

3) Sekretariát zaurguje PK 3 ve věci předání dat za rok 2008 a vyžádá na PK 2 a PK 3 data za 

2009. 

 

4) Importy dat – při importu nových dat PK dat je nutné provést kontrolu a evidenci nových dat 

(od čísla - do čísla). I. Jarošová na příští schůzce SW komise stanoví zodpovědnou 

osobu/osoby za tuto akci. 

 

5) Manuál: Bude fungovat jako citovatelný help po jednotlivých obrazovkách. Je zpracováván. 

 

6) Ing. H. Brychta předal dokumentaci k převodu domény, je třeba zaslat do 14 dnů, Zodpovídá: 

I. Jarošová 

 

7) Sekretariát: 

- Ing. Čapek zablokoval možnost změny jména a příjmení přímo uživatelem zvenčí. 

V testovací verzi je třeba prověřit funkcionalitu zablokování jmen chovatelů v CHS 

v návaznosti na všechny agendy. O výsledku bude programátor informován. 

- Vynětí nesplněných ICH z celkových přehledů – hotovo 

- Tisk na termoštítky – náklady by měly být fakturovány jako vícepráce jen částečně, neboť 

jiná možnost tisku štítků (kromě agendy šampionů) není funkční. Ing. Čapek si zapůjčil 1 

tiskárnu ke zprovoznění. 

- Je třeba dopracovat náhled na veškerou odchozí poštu. 

 

8) Plemenná kniha: 

- Je třeba doplnit skupinu plemen P Reg, zajistí: I. Jarošová 

- Stále není zprovozněn tisk exportních adres na PP. 

- Je třeba doimportovat data exportů psů za rok 2008 a 2009, dále pak data exportů psů 

vložená PK 2 a PK 3 až do roku 2010. Teprve poté je možné zprovoznit vkládání exportů 

psů PK 2 a PK 3 přímo do DO. 

 

9) Role: 



- Jednotlivé role jsou popsány přímo v DO. 

- SW komise definovala roli pro P ČMKU: Možnost nahlížet do veškeré agendy DO, editace 

pouze v úkolníku.  

 

10) Export dat rozhodčích na web a možnost editace osobních údajů přímo rozhodčími – Ing. H. 

Brychta s Ing. Čapkem prověří cenovou dostupnost této aplikace (propojení DO s databází 

rozhodčích na www.cmku.cz) včetně zprovoznění funkcionality Moje data pro rozhodčí. 

 

11) Možnost výstav v cizojazyčné verzi – Ing. H. Brychta prověří cenovou dostupnost. 

 

 

Zapsala: Jarošová 

 

http://www.cmku.cz/

