Schůzka Komise pro SW dne 8.12.2010
Přítomni:

I. Nováková, Ing. H. Brychta, I. Jarošová, MVDr. L. Široký (část jednání)

1) Rekapitulace provedených víceprací: K dnešnímu dni cca 100 tis za vícepráce, nově 5-12/2010
130 tis – povýšit cenu majetku, zajistí I. Jarošová s Ing. R. Bauerovou.
2) Přílohu odsouhlasených víceprací k faktuře zašle I. Jarošová I. Novákové
3) Všechny vícepráce mohou být zadány pouze se souhlasem přes I. Novákovou, členové SW
komise berou na vědomí.
4) Výstavy do systému podle požadavků subjektů bude zadávat pouze L. Fairaislová.
5) Inventura úkolů v úkolníku – prověří Ing. H. Brychta a I. Jarošová.
6) Připomínky od Hromádka – prověří Ing. H. Brychta

ad 1/25.5.10

Servisní smlouva – prověřit smlouvu právníkem – zajistí MVDr. L. Široký,
alternativní technické možnosti prověří Ing. H. Brychta, termín: do konce roku.

ad 3/25.5.10

Import dodaných dat – všechna obdržená data za roky: PK 2 - 2007, 2008, PK 3 2008, 2009. Program zvládá opakovaný import dat. I. Jarošová prověří možnosti
předání většího objemu předaných dat a v kratším intervalu, termín: do konce roku.

ad 7/25.5.10

Tisk na termoštítky byl částečně zprovozněn. Funguje, jak byl zadán, opravné zadání
bude specifikováno, zajistí I. Jarošová

ad 8/25.5.10

Data exportních PP z programu Ing. Kříže byla naimportována, jsou v pořádku. Ing. H.
Brychta zajistí návod (video). Školení proběhlo 8.12.2010, předána funkcionalita na
testovací verzi k ozkoušení, PK 2 a 3 předají seznam pracovníků s plemeny, které
zpracovávají, k zadání do ostré verze. I. Jarošová zajistí vygenerování přihlašovacích
jmen a hesel, program ing. Kříže ukončit do 31.12.2010, od 1.1.2011 se bude zadávat
pouze v DO.
I. Jarošová zajistí u Ing. Kříže přiřazení jednotlivých pracovníků k PK v jeho programu.
Funkcionalita ověření vývozu majitelem, který není chovatel (1x v roce) zadána,
řešení Ing. H. Brychta a Ing. P. Čapek.

ad 10/25.5.10 Evidence rozhodčích na webu – přidat mobil, zajistí I. Jarošová
Prověřit samostatné natahování CHS, zajistí I. Jarošová, informovat I. Novákovou.
Příprava verze šampioni na web.
ad 11/25.5.10 Možnost výstav v cizojazyčné verzi – Ing. H. Brychta prověří cenovou dostupnost –
úkol do budoucna.

Prioritně je třeba použít cizojazyčnou verzi u online formuláře k přihlašování na
výstavu.
ad 13/25.5.10 Čištění dat – dosud nenaceněno, úkol trvá, zajistí Ing. H. Brychta s Ing. P. Čapkem,
termín: do konce roku.
ad 2/22.7.10

Účetnictví: SW navrhuje doplnit do ceníku částku odváděnou klubům.
Naprogramováno v testovací verzi, nutno zkontrolovat, zajistí I. Jarošová. Po
odkontrolování pokyn programátorovi k instalaci do ostré verze.

ad 3/22.7.10

Úkol z P ČMKU: Ve spolupráci s Výstavní komisí vytvořit seznam dlužníků pro potřeby
MVP a NVP – otestovat, předat návod, termín: do konce roku.

ad 1/9.9.10

Je třeba upravit ceník výstavy ČMKU – účtování v Kč a Eur, možnost Eur hotová,
neodzkoušena
Saldo – výsledek po saldování
Seznam neplatičů pro potřeby pokladny výstavy – viz seznam dlužníků.

