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Dodatečné informace č.1
Veřejná zakázka:
Režim VZ:
Evidenční číslo
zadavatele:

POSKYTOVÁNÍ SYSTEMOVÉ PODPORY MS SHAREPOINT
mimo režim ZZVZ

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně 161 00 Praha 6
28244532

0222004417

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky mimo režim ZZVZ poskytuje tímto odpověď na zaslané
dotazy:
Otázka č. 1
navazuji na naši telefonickou komunikaci a oficiální cestou vznáším dotaz k zadávací dokumentaci na
POSKYTOVÁNÍ SYSTEMOVÉ PODPORY MS SHAREPOINT.
Prosíme v souvislosti s touto zakázkou, o sdělení informace o verzi a edici stávajícího SharePoint řešení,
pro které je podpora poptávána. Dále o informace nebo popis architektury vaší SharePoint farmy
(počet a role stávajících serverů), HW architektuře (použité servery, jejich HW konfigurace) a specifikaci
případných stávajících aplikací třetích stran.
Tyto informace, jsme v dostupné zadávací dokumentaci bohužel nenašli. Nejsme proto schopni
nabídku kvalifikovaně vypracovat.

Odpověď č.1
SharePoint – produkční prostředí - Microsoft SharePoint Server 2016 Standard



2x server s roli Application with Search
2x server s roli Front-end with Distributed Cache

+ 1x server pro merge *. docx dokumentů – server bez instalace SharePointu, ale je využíván pouze
pro tvorbu řídící dokumentace
uživatelé mají přístup pouze na Front-end servery, které využívají HW balancer
OS: Windows Server 2012 R2, vše virtuální servery
Provozováno 11 webaplikací s různě nasazenými wsp balíčky a aktivovanými funkcemi, větší počet site
collection
Databázový server – 2 servery v clusteru v active-pasive (SQL High availability nebo taky SQL always on)
 OS: Windows Server 2012 R2
 SQL server 2016 SP1

Doplňky + aplikace třetích stran:










Nintex Workflow for SharePoint 2016
Intranet – upravená webaplikace
Ztráty/nálezy – evidence na ztráty a nálezy předmětů na LKPR, tisk QR kódů, napojení na
externí čtečku ke skenu QR kódů
Hodnocení dodavatelů – aplikace na hodnocení dodavatelů, vazba na SAP
Export dat do excelu – nástoj pro export dat z listu do excelu včetně verze u verzí
Řídící dokumentace – dodané řešení na evidenci, správu a úpravu řídících dokumentů
AC Synchronizatin 2.0 Configuration Management – nástroj sloužící k synchronizaci dat
z externích zdrojů (csv, txt, externích databází apod), využit na více místech
Aplikace na revizi oprávnění v rámci sharepointu – kombinace powershell/nintex
DFFS – využíván pro tvorbu formulářů

Výhled:



Propojení s O365 (sharepoint online)
Upgrade na SharePoint 2019

SharePoint – testovací prostředí – Microsoft SharePoint Server 2016 Standard



1x Single-Server Farm
OS: Windows Server 2012 R2, virtuální server

Databázový server – 1x



OS: Windows Server 2012 R2
SQL server 2016 SP1

Doplňky + aplikace třetích stran:


shodné s produkcí

Ostatní ustanovení Smlouvy a zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Karel Staňka
člen komise

František Doležal
člen komise

