Schůzka Komise pro SW dne 21.5.2010
Přítomni:

I. Nováková, Ing. H. Brychta, I. Jarošová, MVDr. L. Široký

1) K projednání nové servisní smlouvy byl pozván zástupce fy. Merz p. František Štefela. Po
předložení návrhů obou stran bylo dohodnuto, že právní zástupce Merz upraví znění bodu
10.1 (porušení smluvních služeb), a to tak, že ustanovení o smluvní pokutě budou
přepracována na ustanovení o výši škody. Limitní částka nebude stanovena. Pokud by nastala
situace popsaná v tomto bodě smlouvy, bude se ČMKU po dohodě s Merz podílet na
nákladech za nadstandardní řešení kritické situace.
2) Nominační karty pro Crufts – Funkcionalita zprovozněna, tisk karet prozkoušela MVP v Praze,
úkol dokončen.
3) Data z PK 3 za rok 2008 a 2009 předána, nejsou naimportována, úkol trvá.
Data z PK 2 za 2009 zatím nepředána.
4) Importy dat – kontrolu a evidenci nových dat (od čísla - do čísla) u plemen, která nespravuje i
PK 1, bude provádět Ing. K. Fialová. Data plemen, která spravuje PK 1, bude evidovat
příslušný pracovník, který s plemene pracuje (příloha).
5) Manuál: Bude fungovat jako citovatelný help po jednotlivých obrazovkách. Je zpracováván,
úkol trvá.
6) Doména DOGOFFICE.CZ převedena na ČMKU, úkol dokončen.
7) Sekretariát:
- 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, úkol trvá. Ing. Čapek nastaví a zprovozní tiskárny přímo na
jednotlivých stanicích uživatelů.
8) Plemenná kniha:
- 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. Úkol trvá.
SW komise navrhuje ukončit provoz exportních PP na programu Ing. Kříže k 31.7.2010.
Od 1.8.2010 by již všechna pracoviště PK vkládaly tyto údaje do DO.
9) Role: Dokončeno.
10) Export dat rozhodčích na web a možnost editace osobních údajů přímo rozhodčími –
Funkcionalita „Moje data“ pro rozhodčí je zprovozněna, rozhodčí mohou editovat své osobní
údaje a vložit fotografii.

Na exportu těchto dat z DO na web se pracuje, Ing. H. Brychta s Ing. Čapkem jednají
s webmasterem ČMKU. Je třeba dořešit třídění podle plemen u skupinových a univerzálních
rozhodčích.
Pracnost vytvoření schránky pro data, která budou importována na web, odhaduje Ing. Čapek
na 5 hod. Zbývá vyčíslit nutnou investici do webu.
11) Možnost výstav v cizojazyčné verzi – Ing. H. Brychta prověří cenovou dostupnost.
12) V číselníku plemen chybí některé cizojazyčné názvy – I. Jarošová požádá Ing. Čapka o
možnost přímé editace cizojazyčné verze a doplní chybějící údaje.
13) Čištění dat – může začít až po vytvoření aplikace pro slučování dat. Je nutné stanovit cenovou
nabídku pro vytvoření této funkcionality.

Zapsala: Jarošová

