
SERVISNÉ SLUŽBY· SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami 

1. Objednávatel': Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Sídlo: Jána Švermu 43, 97404 Banská Bystrica 4 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš KNOTH , predseda 
Bankové spojenie Štátna pok ladnica 
Číslo účtu: 7000060734/8180 
IČO : 30810787 

(ďalej len "Objednávatel"' alebo "ll PV SR") 
a 
2. Poskytovatel': DWC Slovakia a.s. 

Sídlo/Miesto podnikania: Mlynské nivy 71 , 821 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Josef LORD, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava 
Číslo účtu : 2623030272/1100 
IČO : 35918501 
DiČ: 2021942307 
IČ DPH: SK2021942307 
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri : Okr. súd Ba I, oddiel : 

Sa, vložka Č . 4134/B 
Internetová adresa (URL) : www.dwcslovakia.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Míhalč ik 

Telefón: +421 2 321 417 11 
Fax: +421232141712 

E-mail : info@dwcslovakia.sk 


(ďalej len "Poskytovatel"') 

Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako "Zmluvné strany" a každý samostatne ako "Zmluvná strana". 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 


1. 	 Zmluvné strany uzatvárajú túto SLA za účelom špecifikácie podmienok a rozsahu poskytovania Servisných služieb 
v zmysle čl. III bod 2.7. Zmluvy o dielo uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 4.11 .2013 (ďalej len "Zmluva o 
dielo"). 

2. 	 Táto SLA slúži na úpravu podmienok poskytovania Servisných služieb v zmysle tejto SLA. 

Článok 2 
Definície pojmov 

1. 	 Človekohodina : je základná merná jednotka fakturácie služieb, za ktorú sa považuje hodina práce jedného 
pracovníka Poskytovateľa (vrátane čo i len začatej hodiny práce) . 

2. 	 IS Objednávatel'a: informačný systém Objednávateľa špecifikovaný v Prílohe Č . 6 tejto SLA. IS Objednávateľa je 
predmetom Servisných služieb podľa tejto SLA. 

3. 	 Servísné služby: zahŕňajú Služby prevádzkovej podpory a Služby údržby tak, ako sú definované v tomto bode: 
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3.a, Služby prevádzkovej podpory: Hot-Line služba poskytovaná telefonicky Objednávateľovi slúžiaca na nutné 
splnenie podmienky nahlásenia výskytu problému IS Objednávateľa a služba odstraňovanie problému IS 
Objednávateľa, ktorá pozostáva z nasledujúcich činnosti : 

a) 	 Identifikácia problému - poskytnutie pomoci Objednávateľov i s c ie ľom identifikovať prič i nu daného 
problému v rozsahu podporovaného IS Objednávateľa , 

b) 	 Analýza a riešenie problému - podpora poskytnutá Objednávatel'ovi pri neutralizácii identifikovateľného 
problému; poskytnutie podpory a odporúčani na prevádzkové účely v rozsahu IS Objednávate ľa , 

c) 	 Poskytovanie informácii o stave riešenia požiadaviek prostredníctvom on-l ine prístupu do informačného 
systému pre podporu, 

d) 	 Odstraňovanie akýchkoľvek vád IS Objednávateľa vytvoreného Poskytovateľom podľa Zmluvy o dielo 
počas platnosti tejto Zmluvy podľa úrovne USP uvedenej v Prílohe č , 1tejto SLA, 

Ak riešenie vzniknutého problému nie je v rámci poskytovanej podpory, ktorá sa uhrádza paušálnym poplatkom, 
prináleží Poskytovateľovi úhrada za riešenie podľa cennika uvedeného v tejto SLA, 

3.b. 	Služby údržby: Zmeny a doplnky IS Objednávatel'a, pri ktorých sa jedná o úpravy IS Objednávateľa funkčného 
a prevádzkového charakteru, rozširujúce možnosti využitia tohto systému. Vecná náplň úpravy vyplývajúca 
z požiadaviek Objednávateľa bude Poskytovateľovi predložená formou zadania. Predmetné zadanie písomnou 
formou predloží poverený zástupca Objednávateľa , Proces vykonania zmien a doplnkov IS Objednávateľa bude 
vykonaný v súlade s návrhmi na zmenu popísanými v Zmluve o dielo. Pre zamedzenie pochybností , na vykonanie 
Služby údržby sa nevzťahujú reakčné doby a iné doby poskytnutia služieb uvedené v tejto SLA alebo Zmluve 
o dielo. 

3.c . Servisné služby: Zahŕňaju služby prevádzkovej podpory, podporu HW, SW infraštruktúry, SW modulov, SW 
produktov 3. strán a legislatívnych zmien. 

4. 	 Legislatívna zmena: právoplatne prijatá zmena právneho predpisu Slovenskej republiky a/alebo nový právny 
predpis Slovenskej republiky vzťahujúci sa na IS Objednávateľa a s ním súvisiaca zmena vnútorných noriem 
Objednávateľa , o ktorých Objednávateľ informoval Poskytovatel'a, 

5, 	 HW infraštruktúra: Hardvérová (HW) infraštruktúra predstavuje súbor HW prostriedkov, sieťových komponentov 
a ich sieťovej konfigurácie dodaných v rámci plnenia Zmluvy o dielo. 

6. 	 HW komponent: Pod pojmom HW komponent sa rozumie Poskytovatel'om dodaný komponent. Ide o HW súčasti 

ako serverová infraštruktúra, zálohovacia infraštruktúra, diskové pole, smerovače , firewal ly, prepínače, zariadenia 
pre rozdeľovanie záťaže , zariadenia pre bezpečnosť a to pre produkčné, záložné a testovacie prostredie príp. 
ďalšie komponenty. 

7. 	 SW infraštruktúra: Softvérová (SW) infraštruktúra predstavuje súbor SW produktov tretích strán, ktoré sú 
inštalované na HW prostriedkoch a vytvárajú prostredie pre fungovanie SW komponentov IS Objednávatel'a 
dodaných v rámci plnenia Zmluvy o dielo, 

8. 	 SW komponent: Pod pojmom SW komponent sa rozumie Poskytovateľom vytvorený produkt, samostatná časť 
podporovaného IS Objednávateľa , ktorý možno používať nezávisle od ostatných komponentov, zahrňujúc i SW 
infraštruktúru, na ktorej je prevádzkovaný. 

9. 	 SW modul: Pod pojmom SW modul (ďalej len "modul") sa rozumie samostatná časť SW komponentu IS 
Objednávateľa , ktorú možno používať nezávisle od ostatných modulov SW komponentu , 

10. Funkcia SW modulu : Pod pojmom funkcia SW modulu (ďalej len ,funkcia") sa rozumie samostatná funkc ia SW 
komponentu alebo vlastnosť SW modulu podporovaného IS Objednávateľa . 

11 , 	 SW produkty 3. strán : Pod pojmom SW produkt 3. strany sa považuje SW komponent ako autorské dielo tretej 
strany, ktoré vytvorila tretia strana a/alebo ku ktorému vykonáva autorské práva (majetkové alalebo aj osobnostné) 
tretia strana. Za tretie strany sa považujú aj subdodávatelia Poskytovateľa v prípade, že sa jedná o komerčný 
softvér bežne predávaný subdodávateľom , 



12. 	 Maitenance SW produktov 3, strán: Pod pojmom Maitenance SW produktov 3. strán sa rozumie poskytovanie 
technickej podpory, ktorú zabezpečuje tretia strana ako vykonávateľ autorských práv, za podmienok určených touto 
treťou stranou. Jej predmetom je poskytovanie nových verzií zabezpečujúcich odstraňovanie vád v diele 3. strany 
a/alebo poskytovanie nových verzií obsahujúcich nové funkcie. Rozsah Maitenance jednotlivých SW produktov 3. 
strán je uvedený v prilohe Č. 6. 

13. 	 Požiadavka: Požiadavka je každá požiadavka Objednávateľa na poskytnutie služieb v rozsahu tejto SLA. 

14. Problém: Problém je ObjednávateJ'om hlásený stav, ktorý znemožňuje používanie HW komponentu, SW 
komponentu, modulu alebo funkcie podporovaného IS Objednávatel'a, je vážnym obmedzením funkčnosti alebo 
rozporom fungovania oproti dodanej dokumentácii. 

15. Konzultácia: Konzultácia je Objednávatel'om vyžiadaná odborná činnosť špecialistov Poskytovateľa, ktorá sa týka 
riešenia požiadaviek a odpočítava sa z predplateného počtu hodín, resp . je nad rámec rozsahu služieb hradených 
paušálnym poplatkom. Na poskytovanie konzultácií sa nevzťahuje reakčná doba ani doba neutralizácie stanovené 
touto SLA. 

16. 	 Dotaz: Dotaz je požiadavka Objednávatei'a na poskytnutie informácií Poskytovateľom , pričom nie je identifikovaný 
problém . Na poskytovanie informácií sa nevzťahuje reakčná doba ani doba neutralizácie stanovená touto SLA. 

17. 	 Reakčná doba: Reakčná doba je pre Poskytovateľa stanovený čas, do ktorého zaháji prešetrenie nahláseného 
problému (počnúc hlásením Objednávatel'a vo forme e-mailu). Alternatívou nahlásenia požiadavky e-mailom je 
zaevidovanie požiadavky priamo do systému Poskytovatel'a, ktorého bližší popis, adresa a funkcionalita sú 
popísané v Prílohe Č . 4. Reakčná doba závisí od USP a typu požiadavky podľa Prílohy Č . 1 tejto SLA. 

18. Krítický problém: Je to požiadavka Objednávatel'a na riešenie problému Poskytovatel'om, ktorý sa prejavuje 
výpadkom fungovania celého HW alebo SW komponentu, čo znemožňuje jeho použitie ako celku alebo jeho 
podstatnej časti . Za kritický sa považuje problém, ktorý sa prejavuje globálne voči nezastupiteľnej skupine 
používateľov a je predmetom tejto SLA. Ako kritický problém je charakterizovaný problém, ktorý je opakovane 
vyvolateľný alebo má trvalý charakter. 

19. 	 Závažný problém: Je to požiadavka Objednávateľa na riešenie problému Poskytovateľom, ktorý sa prejavuje 
výpadkom fungovania modulov a funkcií , čo závažným spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom neobmedzuje 
použitie HW alebo SW komponentu ako celku alebo jeho podstatných častí. Za závažný sa považuje problém, 
ktorý sa prejavuje globálne voči nezastupiteľnej skupine používatel'ov a je predmetom tejto SLA. Ako závažný 
problém je charakterizovaný problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter. 

20. 	 Nekritický problém: Je to požiadavka ObjednávateJ'a na riešenie takého problému, ktorý znemožňuje používanie 
funkcií HW alebo SW komponentov z hľadiska koncového používatel'a, pričom neobmedzuje použitie HW alebo 
SW komponentu alebo modulu ako celku alebo jeho podstatných častí. 

21. 	 Doba neutralizácie problému: Doba neutralizácie problému je pre Poskytovatel'a čas, do ktorého zabezpečí 
neutralizáciu nahláseného problému (počnúc hlásením Objednávateľa). Neutralizácia problému znamená 
obnovenie fungovania HW alebo SW komponentu ako celku, za predpokladu že riešenie problému je predmetom 
SLA. Doba neutralizácie problému závisí od typu požiadavky. Do doby neutralizácie problému sa nezapočítava čas 
zdržania nespôsobený Poskytovateľom a čas následného riešenía príčiny problému . 

22. 	 Helpdesk: Helpdesk je informačný systém, prostredníctvom ktorého Poskytovateľ a Objednávateľ zabezpečujú 
evidenciu a informácie o požiadavkách. 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

1. 	 Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto SLA k poskytovaniu Servisných služieb v rozsahu 
úrovne podľa čl. 4 bod 1 tejto SLA, ak v tejto SLA nie je výslovne uvedené inak. 

2. 	 Akékoľvek činnosti nad rámec bodu 1 tohto článku SLA Objednávatel' osobitne objedná od Poskytovateľa 
a Poskytovatel' ich bude poskytovať za ceny podľa cenníka služieb uvedeného v tejto SLA. 



3. 	 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto SLA sa riadia uzatvorenou Zmluvou o dielo. Ustanovenia 
Zmluvy o dielo vrátane jej Prílohy Č. 1- Všeobecné podmienky Zmluvy (VPZ) sa primerane vzťahujú aj na 
poskytovanie Servisných služieb podra tejto SLA, ak v tejto SLA nie je výslovne ustanovené inak alebo ak sa 
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

4. 	 Miestom plnenia tejto SLA je sídlo Objednávateľa . 

Článok 4 
Servisné služby 

1. 	 Služby údržby a prevádzkovej podpory 

1.1 	 Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi servisné služby a služby údržby, ktoré sú špecifikované 
v Prílohe Č. 6 tejto SLA. 

1.2 	 Zmluvné strany môžu dohodn lJť aj iný rozsah Servisných služieb osobitným dodatkom k tejto SLA. 

1.3 	 Pre riešenie požiadaviek sa uplatní postup uvedený v článku 7 tejto zmluvy. 

2. 	 Objednávka maintenance SW komponentov 3. strán 

2.1 Poskytovater minimálne tridsať (30) kalendárnych dní pred výročím maintenancu SW komponentu 
3. strany zašle informáciu Objednávaterovi pokiaľ sa zmenili podmienky maintenance podpory SW 
komponentu 3. strany. Tieto zmenené podmienky musí Poskytovatel' zdokladovať Objednávate l'ovi v 
písomnej podobe. Objednávatel' do desiatich (10) dní od doručenia zmenených požiadaviek sa vyjadrí , 
či má alebo nemá záujem o maintenance podporu SW komponentu 3. strany 
V prípade súhlasu Objednávateľa o tejto skutočnosti písomne informuje Poskytovate ľa . Toto záväzné 
písomné stanovisko, obsahuje aj písomnú objednávku pre Poskytovateľa na zabezpečenie maintenancu 
SW komponentu 3. strany. 

2.2 	 Ak Poskytovater neupozorní Objednávate!'a v stanovenej lehote pod l'a bodu 2.1, Objednávate!' má za to, 
že sa podmienky pre maintenance podpory SW komponentu 3. strany nezmenil i. Objednávate !' 
minimálne pätnásť (15) dní pred výročím písomne informuje Poskytovatel'a, či má alebo nemá záujem 
o maintenance SW komponentov 3. strany a na základe toho Poskytovateľ ďalej koná. 

2.3 	 Poskytovate ľ po takto obdržanej odpovedi bez zbytočného odkladu zabezpečí dodanie maintenencu SW 
komponentu 3. strany pre Objednávateľa . 

3. 	 Služba podpory HW infraštruktúry 

3.1 	 V prípade služieb a dodávok pre HW komponenty počas záručnej doby. Na všetky dodané HW 
komponenty je v zmysle Zmluvy o dielo poskytovaná záruka v dižke tridsaťšesť (36) mesiacov od 
dodania. V prípade riešenia poruchy dodaného HW komponentu, alebo popisu chybového stavu pokiaľ 
Objednávateľ nevie jednoznačne identi fikovať poruchu, je Poskytovate !' povinný zabezpečiť odstránenie 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po nahlásení poruchy (Next business day). 

3.2 	 V prípade služieb a dodávok pre HW komponenty po uplynutí záručnej doby. Poskytovate ľ po nahláseni 
poruchy dodaného HW komponentu , alebo popisu chybového stavu pok i aľ Objednávatel' nevie 
jednoznačne identifikovať poruchu, Poskytovateľ bezodkladne zašle Objednávatel'ovi informáciu 
o navrhovanom riešení spolu s cenovou kalkuláciou obsahujúcou popis odstránenia poruchy s cenou 
náhradného dielu . K cene sa pripočítava cena práce HW špecialistu spojená s identifikáciou poruchy 
a jej následným odstránením. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že je možné predižiť záruku na dodané HW komponenty (všetky alebo len 
vyselektované) . Objednávateľ vyzve Poskytovate!'a na predloženie cenovej ponuky na predíženie záruky 

- na dodané HW komponenty pred jej ukončením , ak má o tieto služby záujem. 



3.4 	 V prípade, že sa Objednávateľ rozhodne využiť bod 3.3. článku 4 tejto zmluvy, vypracuje sa k tejto 
servisnej zmluve dodatok, ktorého predmetom bude špecifikácia HW komponentov, cena za predíženie 
záruky ako aj ďalšie súvisiace detaily. 

4, 	 Objednávka služíeb a dodávok nad rámec paušálnej platby 

4.1 	 V prípade služieb a dodávok, ktoré nie sú súčasťou servisných služieb alebo sú nad rámec poskytovanej 
zárukyapozáručného servisu, Poskytovateľ na požadované služby alebo dodávky poskytne 
Objednávatel'ovi ponuku, Objednávateľ je oprávnený zaslať Poskytovatel'ovi objednávku na dodanie 
náhradných dielov k HW ktorým skončila záruka a ich bezplatné dodanie na základe vystavenej 
objednávky na vykonanie služieb nad rámec služieb poskytovaných k jednotlivým komponentom. 
Poskytovateľ potvrdí Objednávate/'ovi prijatie objednávky bez zbytočného odkladu po jej doručení. Pre 
zamedzenie pochybnosti, potvrdenie prijatia objednávky sa považuje za akceptáciu objednávky. 

4.2 	 V prípade, že ide o objednávku na dodanie náhradných dielov k HW komponentom po skončení ich 
záruky a ich bezplatné dodanie, prislušné doby odozvy a reakčné doby na odstránenie problému 
začínajú p l ynúť až dňom zaslania Objednávky Poskytovateľovi. 

Článok 5 

Míesto a čas plnenia 


1. 	 Miesto plnenia SLA je určené v Zmluve o dielo, Táto SLA sa uzatvára na dobu 60 mesiacov počitaných odo dňa 
účinnosti tejto SLA, 

2. 	 Poskytovatel' poskytuje Servisné služby v čase určenom podl'a Prílohy č, 1týchto SLA. Poskytovatel' môže na 
písomnú žiadosť Objednávatel'a poskytnúť Servisné služby aj mimo času uvedeného v predchádzajúcej vete, 
avšak za takúto činnosť si bude účtovať dvojnásobok odpracovaných hodín. 

Článok 6 

Ceny a platobné podmienky 


1, 	 Servisné služby: 

1.1 	 Ceny za Servisné služby v rozsahu tejto SLA uhrádza Objednávateľ Poskytovatel'ovi paušálnym 
poplatkom vo výške určenej v Prí lohe č , 6, Paušálny poplatok za poskytnuté služby Poskytovateľ 
fakturuje Objednávateľovi mesačne po uplynutí daného mesiaca. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo 
dňa doručenia Objednávateľovi . 

1,2 	 Objednávateľ je oprávnený požiadať o vykonanie Servisných služieb aj mimo doby uvedenej v prílohe 
č.1 , V takomto prípade sa z predplateného paušálu človekohodin odpočítava dvojnásobný počet hodín , 

1.3 	 Cena Servisných služieb je určená podľa rozsahu HW a SW komponentov tvoriacich IS Objednávateľa 

v čase podpisu Zmluvy o dielo, K výslednej paušálnej sume bude pripočítaná DPH podľa platných 
právnych predpisov. V prípade, ak rozšírenie IS Objednávatel'a vykoná iná osoba ako Poskytovate ľ, 

Zmluvné strany sa osobitne dohodnú na zmene tejto SLA v súlade s platnými právnymi predpismi 
formou písomného dodatku. 

1.4 	 Objednávateľ nevyčerpané predplatené hodiny si môže dočerpať aj v nasledujúcich mesiacoch, 
prípadne sa dohodnúť na predčerpaní hodín, ale len za predpokladu, že hodiny budú čerpané v jednom 
kalendárnom roku . Prenos hodim medzi kalendárnymi rokmi nie je možný, 

1.5 	 Maximálna ročná cena za paušálne Servisné služby podľa tejto Zmluvy vrátane údržby SW 
komponentov 3. strán s nárokom na inštaláciu novej verzie ako aj zabezpečenim nepresiahne 200 000 
EUR (dvestotisíc eur) s DPH. Táto cena bola kalkulovaná v rámci Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. 

2, 	 Iné služby 



Ceny za Služby a podpory SW 3. strán, ktoré Poskytovateľ vykoná alebo poskytne pre Objednávatel'a nad rámec 
služieb uvedených v bode 1. tohto článku poplatkom , môže Poskytovateľ fakturovať až po písomnom prevzatí 
služby Objednávateľom a vo výške určenej podľa cenníka v zmysle tejto SLA, ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

3. Cestovné náhrady 

Náklady na stravné a ubytovanie nie je Poskytovateľ oprávnený si účtovať. Náklady na dopravu si Poskytovateľ 
môže účtovať maximálne vo výške podľa prílohy č, 6 tejto SLA zmluvy , 

Článok 7 
Postup pri riešení problémov a požiadaviek 

1, Poverený pracovnik Objednávatel'a nahlási problém a požiadavku v informačnom systéme pre správu požiadaviek 
na adrese https:/lsupport.dwcslovakia.sk alebo e-mailom na adresu : podpora@dwcslovakia.sk s použitím Prí lohy 
č , 3 alebo dohodnutého ekvivalentu. Uskutočniť takéto hlásenie môžu výl učne osoby, ktoré budú písomne 
poverené na vykonávanie takejto činnosti zo strany Objednávateľa . Zoznam týchto osôb bude Poskytovatel'ovi 
známi . V prípade hlásenia e-mailom Poskytovateľ takéto hlásenie zaeviduje v systéme Helpdesk, Tento informačný 
systém vygeneruje identifikačné čislo požiadavky a problému . Akákoľvek budúca komunikácia medzi 
Poskytovate ľom a Objednávateľom sa uskutočňuje použitím priradeného identifikačného čísla požiadavky 
a problému . Pokiaľ Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi také technické prostriedky, ktoré sú dostatočne 
dôveryhodné a spoľahlivé pre elektronické nahlasovanie problémov a incidentov bez nutnosti papierovej 
komunikácie, môže byť po vzájomnej dohode upravená komunikácia len na komunikáciu elektronickými 
prostriedkami . 

2, Poskytovatel' preverí požiadavku alebo problém a začne ich prešetrenie, Podľa potreby kontaktuje stanoveného 
pracovníka Objednávateľa , Komunikácia pracovníka Poskytovate ľa prebieha priamo s odborným pracovníkom 
Objednávateľa. Poskytovatel' oznámi výsledok prešetrenia a odporúčané riešenie pracovníkovi Objednávatel'a. Na 
základe vyjadrenia odborného pracovníka Objednávateľa bude Poskytovatel' postupovať pri riešení problému , 

3. Problém bude riešený na základe priority určenej dohodou Objednávateľa a Poskytovate"a. Objednávatel' má právo 
zmeniť poradie priorit riešenia otvorených problémov a požiadaviek po dohode s oprávneným zástupcom zo strany 
Poskytovatel'a dokumentovateľným spôsobom . Nahlásené problémy riešia oprávnení pracovníci Poskytovateľa 
a Objednávateľa priamou komunikáciou. 

4, Po vykonaní prác podpory (aj čiastkových) pracovníkom Poskytovateľa v priestoroch Objednávatel'a potvrdí 
kontaktný pracovník Objednávate"a ich vykonanie vo formu lári o poskytnutí služieb (Príloha Č . 2), z ktorého si 
ponecháva kópiu alebo potvrdí poskytnutie služieb v dohodnutom systéme Helpdesk. 

5. Všetky vyriešené požiadavky na riešenie problémov a problémy Objednávateľa musia byť potvrdené písomne vo 
formulári o vyriešení (Prí loha č , 3), ktorý Poskytovateľ predloží Objednávatel'ovi alebo ich vyriešenie musí byť 
zaevidované v systéme Helpdesk, Splnenie každej požiadavky a problému bude potvrdené v rozsahu ich riešenia . 
Objednávate ľ je povinný potvrdiť vyriešenie každej požiadavky/problému najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa jej vyriešenia. Plnohodnotnou alternatívou akceptácie riešenia je akceptovanie riešenia 
požiadavky/problému priamo v systéme Helpdesku, pokiaľ to umožňuje. V prípade, ak Objednávate" riešenie 
požiadavky/problému neakceptuje, v rovnakej lehote svoje pripomienky a výhrady uvedie do Prilohy č . 2 tejto SLA 
(akceptačného protokolu) , ktorú zašle Poskytovateľovi alebo priamo do systému Helpdesk, pokial' to tento systém 
umožňuje . Ak Objednávateľ neakceptuje vyriešenie požiadavky/problému a ani nevznesie pripomienky k riešeniu 
požiadavky/problému ani do piatich (5) pracovných dní od ich vykonania, považuje sa riešenie 
požiadavky/problému za akceptované . 

6, Ak je súčasne riešená kritická a nižšia úroveň problému, doba neutralizácie závažného a nekritického problému sa 
predlžuje o dobu riešenia kritického problému, maximálne však o dobu neutralizácie kritickej požiadavky podľa 
Prílohy Č . 1. Doba neutralizácie kritického problému nie je ovp l yvňovaná počtom otvorených kritických problémov, 

Článok 8 



Uzatváranie požiadaviek 

1. Obidve strany považujú problém v zmysle tejto Zmluvy za uzavretý za týchto okolností : 

1.1 	 ak Poskytovateľ poskytne Objednávatel'ovi riešenie, ktoré neutralizuje nahlásený problém a ktoré je 
konečné, čo Objednávateľ potvrdí písomne (Príloha č . 3) alebo potvrdí akceptáciu v systéme Helpdesk, 
ak to tento umožňuje , čo sa považuje automaticky za akceptované riešenie Objednávatel'om. 

1.2 	 ak Poskytovatel' na základe prešetrenia zistil a Objednávateľovi oznámil, že : 

a) 	 problém spôsobili chyby SW produktov tretích strán, na ktoré sa táto SLA nevzťahuje , 

b) 	 problém vznikol nesprávnym používaním zo strany Objednávatel'a, 

c) 	 problém vznikol nesprávnou alebo neautorizovanou modifikáciou HW infraštruktúry, HW 
komponentov, SW infraštruktúry alebo SW komponentu vykonanou Objednávateľom bez vedomia 
Poskytovateľa , 

d) 	 problém vznikol znehodnotením podporovaného systému alebo jeho časti , vrátane dát, 
spôsobeným napadnutím systému z vonku, 

e) 	 problém vznikol nedodržaním odporúčaných postupov Objednávateľom , uvedených v prevádzkovej 
dokumentácii dodanej Objednávateľovi, 

D 	 riešenie problému nie je predmetom tejto SLA a an i sa na jeho riešení nedohodli , 

g) 	 hlásený problém nie je v rozpore s dodanou dokumentáciou . 

1.3 	 V prípade uzatvorenia problému podľa bodu 1.2 sa zmluvné strany môžu dohodnúť na ďalšom postupe 
prípadne eliminácie vzniku podobnej situácie do budúcnosti. 

Článok 9 

Práva a povinnosti Poskytovatel'a 


1. 	 Poskytovatel' zabezpečí informácie všetkým kontaktným pracovníkom Objednávateľa prostredníctvom on-line 
prístupu do informačného systému-Helpdesk, ak takýto systém na strane Poskytovatel'a existuje. 

2. 	 Poskytovatel' je povinný predkladať Objednávatel'ovi mesačne "Pracovný výkaz o vykonaných službách" podľa 
Prílohy Č . 5 v termíne do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

3. 	 Poskytovatel' sa zaväzuje, že v rámci riešenia požiadaviek nebudú vyvinuté alebo upravené SW komponenty 
obsahovať žiadnu nezdokumentovanú funkcionalitu nepožadovanú Objednávateľom , ktorá nie je potrebná pre 
zabezpečenie funkčnosti SW komponentov (tzv. back-doors). 

4. 	 V prípade poskytnutia služby na základe tejto SLA, ktorej výsledkom je autorské dielo, Poskytovate" udeľuje 
Objednávateľovi licencíu k tomuto dielu za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v Zmluve 
o dielo, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodli alebo nedohodnú inak. 

5. 	 Poskytovateľ je povinný riadne a včas (v termíne minimálne 2 mesiace pred nadobudnutím účinnosti všeobecne 
platných leg islatívnych zmien, resp . v najkratšom možnom čase po tom, ako sa dozvedelo príprave resp . schválení 
legislatívnej zmeny, ktorej zapracovanie bude mať dopad na funkcionalitu IS Objednávateľa) písomne informovať 
Objednávate l'a o týchto legislatívnych zmenách formou spracovania zrozumiteľného popisu s popisom činností na 
ich vykonanie a to tak, aby bola Zmluvným stranám poskytnutá primeraná lehota na dohodu 
o spôsobe, termíne, úhrade legislatívnej úpravy a následné vykonanie tejto úpravy. Vykonané úpravy budú 
zúčtovávané z predplateného paušálu, pokiaľ sa Objednávateľ nerozhodne inak. 

Článok 10 

Práva a povinnosti Objednávatel'a 




1, Objednávateľ je povinný nahlasovať Poskytovateľovi všetky požiadavky a problémy v zmysle tejto SLA, 

2, Objednávateľ je povinný aktívne spolupracovať s Poskytovateľom na riešení problému a poskytovať mu súčinnosť 
svojich špecialistov, 

3. Objednávateľ je zodpovedný za zabezpečen i e : 

a) primeraného pracovného prostredia, 

b) prístupu do potrebných priestorov a použitia všetkých zariadení Objednávateľa , ktoré Poskytovateľ 
potrebuje na účely poskytnutia služby, 

c) poskytnutie primeraných prostriedkov dia\'kovej správy pre servisné zásahy, ktoré budú v súlade 
s platným bezpečnostným projektom ako aj v zmysle aktuálnej Politiky informačnej bezpečnosti (PIB) 
Každý takýto prístup bude logovaný vrátane všetkých vykonaných aktivít. 

4, Objednávateľ je povinný poskytovať technické informácie a dokumenty, ktoré vlastní a týkajú sa požiadavky na 
službu podl'a tejto SLA a požaduje ich Poskytovate\'. 

5, Objednávateľ je povinný v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia podľa článku 9 bodu 2 tejto SLA, 
podpísať "Pracovný výkaz o vykonaných službách" pod\'a Prílohy Č. 5 doručený Poskytovatel'om alebo doručiť 
Poskytovate\'ovi písomné zdôvodnenie odmietnutia podpísať uvedený výkaz s konkrétnymi výhradami a prípadne 
navrhnúť spôsob ich nápravy, V prípade, ak si Objednávatel' nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, na 
uvedený výkaz sa hľadí, ako keby bol podpísaný Objednávateľom, 

6, Objednávateľ bude Poskytovate\'a bezodkladne informovať o špecifických leg islatívnych zmenách najmä z oblasti 
priemyselnoprávnej ochrany s cieľom dosiahnutia jej zapracovania v požadovanom termíne. 

Článok 11 
Sankcie 

1. Ak je Poskytovateľ v omeškaní s akýmkol'vek plnením podľa tejto zmluvy, je Objednávate\' oprávnený požadovať za 
každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny mesačného paušálneho poplatku, ktorá môže 
byt' uplatnená aj vo forme zľavy z mesačného paušálneho poplatku za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom 
došlo k omeškaniu , 

2, V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Poskytovateľa o viac ako 30 dní , je Poskytovateľ oprávnený 
požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške úrokovej sadzby, ktorlJ uplatňuje Európska centrálna 
banka na svoje hlavné refinančné transakcie v EUR. 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

1, Táto SLA nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobam i obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
finálneho odovzdania a akceptácie diela ako celku v zmysle Zmluvy o dielo, nie však skôr ako dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v zmysle bodu 2 tohto článku SLA, 

2, Táto SLA je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č , 211/2000 Z.z , o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné 
strany berú na vedomie a súhlasia, že táto SLA vrátane všetkých jej súčastí a priloh bude zverejnená v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky , Zverejnenie SLA sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie 
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto SLA ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 
zákonníka sa nepovažujú za dôverné , 

3, Akékoľvek zmeny tejto SLA možno vykonať výlučne dohodou vo forme písomných dodatkov k tejto SLA, 
podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán, 



' 

4, Vzťahyainé právne záležitosti, ktoré nie sú upravené v tejto SLA, sa riadia Zmluvou o dielo vrátane jej Prílohy č, 1 
....... - Všeobecné podmienky Zmluvy (VPZ) a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi zákonmi 

platnými v Slovenskej republike v poradí uvedenom v tejto vete, 

5, Táto SLA je vyhotovená v šiestich exemplároch v slovenskom jazyku pričom každá Zmluvná strana obdrží tri 
vyhotovenia , 

6, Neoddeliteľnou súčasťou tejto SLA sú nasledujúce prílohy: 

a) Príloha č, 1: Zoznam úrovní spracovania požiadaviek (USP), 

b) Príloha č, 2: Formulár o poskytnutí služieb, 

c) Príloha č , 3: Formulár o nahlásení a vyriešení problému, 

d) Príloha č , 4: Systém Helpdesk, 

e) Príloha č , 5: Pracovný výkaz o vykonaných službách, 

o Príloha č , 6: Špecifikácia HW a SW komponentov IS Objednávateľa . 

7, 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto SLA vyjadruje ich vlastnú a slobodnú vôl'u a nepodpísali ju v tiesni ani za , 
nápadne nevýhodných podmienok, 

V Banskej Bystrici , dňa , 	 V Bratislave, dňa : 

Za Obiednávatel'a: 	 Za Poskytovateľa :71 

~bD~ Knoth;,aseda In'g'" sef Lord, predseda predstavenstv~~ 

UPV SR DWC Slovakia a,s. . ~ 




Príloha Č . 1 

Zoznam úrovní spracovania požiadaviek 


Poskytovateľ poskytujeServisené služby, ak ako je uvedené v tejto prí lohe. Čas sa vždy meria od najbližšej pracovnej 

hodiny od momentu, keď cali centrum úspešne zaznamená hlásenie problému zo strany Objednávateľa , alebo od 

momentu, kedy je problém zaznamenaný do systému Helpdesk. 


Úroveň spracovania požiadaviek: 

Pracovné hodiny sú počas pracovných dní <8:00; 16:00> (8x5) . Čas mimo pracovné hodiny podľa predchádzajúcej vety 

sa do reakčnej doby ani do doby neutralizácie problému nezapočitava . 


Typ požiadavky Reakčná doba Doba neutralizácie 
problému 

Maximálna doba 
neutralizácie problému 

Kritický problém - Vada A do 4 pracovných hodín do 10 pracovných hodín do 16 pracovných hodín 
Závažný problém - Vada B do 12pracovných hodín do 24 pracovných hodín do 32 pracovných hodín 
Nekritický problém-Vada C do 24 pracovných hodín do 48 pracovných hodín do 62 pracovných hodín 



Príloha Č. 2 

Formulár o poskytnutí služieb 


Objednávateľ Poskytovatel' ID 

Službu zabezpečil/-
a 

Dátum Od Do Odpracovaný čas 

Cas prípravy služby: 

Z toho čih v rámci 
predplatených : 
Celkom v čih : 

Služba vykonaná v priestoroch Objednávatel'a: Ano O Nie O 
Zoznam krokov pri poskytnutí služby resp . výstupov: 

Týmto akceptujem poskytovanú službu. 

Celé meno Objednávatel'a: 

Podpis Objednávatel'a: 

Interné poznámky spoločnosti : 



Príloha Č. 3 

Formulár o nahlásení a vyríešení problému 


ID Objednávate!' Poskytovatel' 

Nahlásil Prevzal Dátum/čas 

.. ..... ... ... .. ./ .. . . :.... 

Typ: Kritický problém O Vážny problém D Nekritický problém D 
Iná požiadavka O Rekl amácia D 

Aplikácia/Systém: 

Popis problému/požiadavky: 

Počet odpracovaných čih: Z toho spotreba z predplatených čih : 

Poznámka : 

ID oznámi nahlasujúcemu zamestnancovi objednávateľa zamestnanec Poskytovateľa 


Týmto akceptujem poskytovanú službu . 

Celé meno Objednávatel'a : 
Podpis Objednávatel'a: 
Dátum a čas podpisu : 



Príloha Č. 4 

Systém Helpdesk 




Service Desk 

(Príručka používateľa) 

Verzia 1.3 

Posledná úprava dokumentu 27 .5.2013 

Vytvorené: November 201 O 
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1. 	 Úvod 
Táto príručka je určená všetkým používateľom Fabasoftu a popisuje narábanie so systémom Service Desk 
v prípade problémov s Fabasoftom. Service Desk je aplikácia na evidovanie, sledovanie a zaznamenávanie 
riešenia k hláseniam od jednotlivých používateľov. 

Prostredníctvom Service Desku sa budú spracovávať všetky hlásenia od používatel'ov a požiadavky na služby. 
Hlásenia v systéme od koncových používateľov prijímajú pracovníci oddelenia podpory a ich úlohou je vyriešiť 
hlásenie alebo ho posunúť na funkčný tím, ktorý ho vyrieši a o riešení informovať používateľa. 

Používateľ je povinný pri zistení problému s aplikáciou Fabasoft zaevidovať hlásenie prostredníctvom Service 
Desku na adrese https:/Isupport.dwcslovakia.sk v prehliadači, prípadne telefonicky na čísle 02/ 32141760. 

2. 	 Použitie Service Desku 

2.1. Typ 
Klasifikácia hlásenia závisí od rozsahu (koľko používateľov je chybou ovplyvnených) a závažnosti (ide o výpadok 
celého systému, jeho časti alebo jednej funkcionality). Service Desk rozoznáva 4 klasifikácie hlásení: 

• 	 Chyba - chyba sa väčšinou týka obmedzeného počtu používatel'ov a nemá významný vplyv na 
funkčnosť aplikácie (nefunkčnosť sa dá obísť náhradným procesom) 

• 	 Kritická chyba - chyba, ktorá výrazne ovplyvňuje funkčnosť aplikácie 
• 	 Otázka - otázka ohradne neznalosti v aplikácii 
• 	 Požiadavka - požiadavka na službu mimo štandardného riešenia, alebo dodatočnú funkcionalitu 

aplikácie 

2.2. Stav hlásenia 
Stav hlásenia odzrkadl'uje štádium riešenia v ktorom sa práve nachádza. Service Desk rozlišuje nasledovné 
stavy: 

• 	 Nové - tento stav má hlásenie po vytvorení, ešte predtým ako sa jej začne venovať pracovník podpory 
• 	 Vspracovani - na hlásení pracuje pracovník podpory alebo niektorý z funkčných tímov 
• 	 Oop/nenie informácii / Uzavretie - pracovník podpory kontaktoval používatel'a pre bližšie informácie 
• 	 Riešenie navrhnuté - riešenie bolo poskytnuté, ale pred uzavretím je potrebný súhlas používateľa 
• 	 Uzavreté - riešenie je funkčné, ale nemusí byť finálne. Používatel' sa k tomuto hláseniu môže vrátiť. 

upraviť ho a potom sa opätovne zobrazí v zásobníku práce pracovníkov podpory. 
• 	 Finálny - riešene hlásenia je finálne, nedá sa opätovne otvoriť ani meniť. 

2.3. Prihlásenie do aplikácie 
Service Desk je webová aplikácia, do ktorej sa používatelia prihlasujú prostredníctvom webového prehliadača. 

Používatel' na prihlásenie musi zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. Ak používateľ označí možnosť 
Zapamätaj si ma, systém ho pri ďalšom otvorení Service Desku prihlási automaticky bez vyplňovania 
prihlasovacich údajov. 

http:https:/Isupport.dwcslovakia.sk
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V prípade, že sa používateľ nedokáže do aplikácie prihlásiť alebo zabudol heslo, je potrebné kontaktovať 
pracovnikov podpory telefonicky, 

Po úspešnom prihlásení sa použivateľovi objaví nasledovná obrazovka: 
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2.4. Automatické odhlásenie zo systému (tlmeout) 
Na zaistenie určitej úrovni zabezpečenia prihlásenia, systém po nečinnosti (1 hodina) používateľa automaticky 
odhlási. Minútu pred odhlásenim sa u používatel'a zobrazí oznam v hornej časti obrazovky, že si môže reláciu 
pripojenia predížiť , 
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Ak sa používateľ vráti k aplikácii po automatickom odhlásení , systém ho upozorní, že jeho pripojenie sa skončilo 
a musí sa opätovne prihlásiť. V tomto prípade sa odporúča internetové okno uzavrieť a prihlásiť sa v novom 
okne. 

InW!tt. ..... ,... 

.. 

3. Životný cyklus hlásenia 

Hlásenie od vytvorenia po uzavretie môže prejsť niekol'kými krokmi. V tejto kapitole je vysvetlený cyklus 
hlásenia, ktoré prešlo všetkými stavmi, ktoré sú v systéme k dispozícii. 

~votny CYkJ!.!8 hlásenl,. 

NOVEHLASFNIE VSPRACOV~I 

... 
~ 
~ r=
!:_---0-- -----________ ---._••___ 
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• Používateľ vytvorí hlásenie a uloží ho. Hláseniuje pridelený stav spracovania "Nové". 

CI 



• 	 Hláseniu sa začne venovať pracovník podpory a hláseniu je pridelený stav spracovania" Vspracovam" 
• 	 Pracovník podpory nemá všetky potrebné informácie k riešeniu, preto kontaktuje použivateľa cez 

Service Desk. Hláseniu je pridelený stav spracovania "Doplnenie informácií / Uzavretie" . 
• 	 Používateľ doplní informácie cez úpravu hlásenia a hláseniu ostáva stav "Doplnenie informácií / 

Uzavretie" . 
• 	 Hláseniu sa začne venovať pracovník podpory a stav hlásenia sa zmení na "V spracovanI'. 
• 	 Pracovník podpory odošle hlásenie na potvrdenie riešenia. Hláseniu je pridelený stav spracovania 

"Uzavreté" . 
• 	 Používate!' po odskúšaní potvrdi riešenie cez úpravu hlásenia a hláseniu ostáva stav spracovania 

"Uzavreté" . 
• 	 Pracovník podpory finalizuje hlásenie a hláseniu je pridelený stav spracovania "Finálny'. Týmto krokom 

sa zároveň ukončí životný cyklus hlásenia. 

POZNÁMKA - Počas celého cyklu spracovania hlásenia okrem stavov spracovania .Finálny" a .Uzavreté" 
má použ ívateľ možnosť cez funkcíu Uzavrieť hlásenie, ukončiť proces spracovania Stav spracovania 
hlásenia sa potom zmení na .Uzavreté" . 

4. 	 Vytvorenie hlásenia 

V pripade ak systém Fabasoft nefunguje, alebo sa používate!'ovi v procese zobrazila chyba, ktorú nevie 
odstrániť, mal by vytvoriť nové hlásenie v aplikácii Service Desk. Nové hlásenie sa vytvára na úvodnej 

+ Jov.hl II
obrazovke, kllknutim na tlačidlo . Následne sa zobrazi formulár nového hlásenia. Povinné 
údaje sú: 

• 	 Názov - mal by obsahovať stručný popis chyby alebo požiadavky 
• 	 Typ - v závislosti od závažnosti a rozsahu hlásenia 
• 	 Popis - detaily hlásenia. Pre urýchlenie riešenia hlásenia by mal použivateľ uviesť všetky relevantné 

informácie (v ktorom kroku sa chyba vyskytla, aké kroky jej predchádzali, čísla všetkých súvisiacich 
dokumentov, čo používatel' vyskúšal aby chybu odstránil a printscreeny) 

x lo 



l 

Ku hláseniu môže používate!' pripojiť aj prílohu (odporúča sa až po vyplnení všetkých údajov hlásenia), kliknutím 

na tlačidlo OZll subor . V prvom kroku môže užívateľ stanoviť názov. Vdruhom kroku definuje cestu 

k súboru, ktorý chce pripojiť a klikne na c!O_,ddf 

II.hr'v.nl ."boru 

Vyter .ú....... 

1 kI.k llllO.oot ~U... 
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OKSystém prevezme súbor do zoznamu príloh a užívater potvrdí tlačidlom 

od 

Vytvorenie hlásenia používate!' potvrdí tlačidlom ~Qh . Po tomto kroku systém hláseniu pridelí jedinečné 
identifikačné číslo a hlásenie sa zároveň zobrazí v zásobniku práce pracovníkov podpory. 

4.1. Editovanie hlásenia 
Editovať hlásenia možno v ktoromkoľvek štádiu okrem stavu Finálny. Ak je hlásenie iba u používatel'a (v stave 
Zákaznícke riešenie, Požiadavka o doplnenie informácií alebo Uzavreté), editácia hlásenia vráti hlásenie do 
zásobníku práce pracovníkov podpory. V zozname hlásení si používateľ dvojklikom otvorí požadované hlásenie. 
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Kliknutím na tlačidlo Editovaťsa hlásenie dá editovať . 

http:II.hr'v.nl


Vtt.lll(] 1I1.'p.f'hl.l 

II 

O.worell 40 hl6ietol 

liU" C:hybA pn ia ne,; ol 

IO SO 110131 

NM 

Vyl ' h' 

:ló 5 20tl II jS tl 

Používater môže editovať Názov, Popis, Typ a pridávať a rušiť prilohy. 
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Zmeny používateľ potvrdi tlačidlom 

4.2. Doplnenie informácii do hlásenia 
Ak pracovnik Service Desku potrebuje k hláseniu od použivateľa dodatočné informácie, hlásenie mu vráti 
a hlásenie sa u používateľa zobrazí v stave Oop/nenie informácií/Uzavretie. Podobne ako v predchádzajúcom 
prípade si používater hlásenie otvori dvojklikom na požadované hlásenie a na editáciu klikne na tlačidlo 
Editovať. 



Následne môže používater meníť Krátky názov, Klasifikáciu, Prílohy a dopísať informácie do Popísu Zmeny 

potvrdí tlačidlom OK 
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Cp. 

4.3. Uzavretie hlásenia používateľom 
vprípade, že hlásenie už pre používatera nie je aktuálne a nie je v stave Finálne, môže ho uzavrieť . Podobne 
ako pri dopíňaní informácií , hlásenie si používatel' otvorí dvojklikom. Otvorí sa formulár hlásenia a používate!' 

klikne na tlač i dlo 
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Používater môže zadať poznámku, prečo hlásenie uzatvára a pokračuje tlačidlom ~ 
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Používateľovi sa otvorí dotazník spokojností, ktorý môže ale nemusí vyplniť. Pre uzavretie hlásenia klikne na 

tlačídio ~ liza rl hláseme 
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Hláseníe je teraz v stave Uzavreté a používateľ môže kedykoľvek pracovníkom podpory zapísať poznámku 
doplnením údajov (Popis) , 

5. Vyhľadávanie hláseni 

~ I 

Používateľ ma k dispozícii aj vyhľadávanie hlásení cez tlačidlá rýchl'ej vol'by. Po stlačení tlačidla:1I hľa sa 
používateľovi otvorí formulár na jednoduché vyhľadávanie podľa zadaného fulltextového výrazu. 
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Následne sa otvorí okno s vyhl'adanými hláseniami. 
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6.1. Verzia pre tlač 

Používater má možnosť nad vyhľadanými hláseniami vykonať funkciu Verzia pre tlač. Označí si potrebný počet 

hlásení a klikne na 
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6. Ďalšie funkcie nad hláseniami 

Na úvodnej obrazovke Service Oesku má používateľ k dispozícii ďalšie funkcie, ktoré môže vykonávať nad 

hláseniami: 

Po označení hlásenia alebo hlásení a vykonaní tejto funkcie sa zobrazí tabul'ka so základnými údajmi hlásenia 

a komunikáciou medzi pracovníkom podpory a používateľom Service Desku , 
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6.2. Kopírovať do schránky 
Po označení hlásenia alebo hlásení a vykonaní tejto funkcie skopíruje základné údaje hlásenia do clipboardu . 
Používateľ ich následne môže vložiť do Excelu alebo Wordu použitím klávesovej skratky CTRL + V. 

B c o E 

Heno Vec Stav spracovania Posledná zmena stavu 

l SD 1/0039 ES t Fi 11<3J ny 9. 11.20tO 14: - 6 

3 

7. Notifikácie 

Používateľ môže obdŕžať rôzne notifikácie zo systému, v závislosti od typu informácie, ktorú mu oznamujú. 
Notifikácia je odoslaná cez email a obsahuje prilohu. Jedná sa o dva druhy notifikácií : 

• O zmene stavu hlásenia 
• O potrebe akcie z jeho strany 

7.1 . Notifikácia o zmene stavu 

Tento typ notifikácie nie je automatický, notifikáciu posiela pracovník podpory. Pracovník podpory môže 
používateľa upozorniť o zmene stavu cez emailovú notifikáciu. V predmete správy sa nachádza číslo hlásenia, 
krátky názov a nový stav. 
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Príloha je vo formáte .htm a otvára sa v okne ínternetového prehliadača . Obsahuje základné informácie hlásenia 
ako Vec (krátky názov); Meno (ID); Klasifikáciu; Stav spracovania; Vlastníka a Produkt. 
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7.2. Notifikácia o potrebe akcii zo strany používatel'a 

Notifikácia je automatická pri zmene stavu hlásenia, alebo pri doplnení údajov do hlásenia. Používate !' ju obdrží 
cez email a v predmete správy sa nachádza číslo hlásenia, krátky názov a nový stav. 

Príloha je vo formáte .htm a otvára sa v okne internetového prehliadača . Obsahuje základné informácie hlásenia 
ako Vec (krátky názov); Meno (ID); Klasifikáciu; Stav spracovania; Vlastníka a Produkt a taktiež komunikáciu 
medzi používatel'om a pracovníkom podpory. 
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8. Zmena hesla a osobných údajov 

Každý užívate\' si môže zmeniť svoje osobné, alebo prihlasovacie údaje Service Desku. V pravom hornom rohu 
obrazovky klikne na svoje meno. 
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Následne za mu zobrazí okno s menu v ktorom si môže meniť osobné aj prihlasovacie údaje. 
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Môj účet 
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Menu pre zmenu údajov sa dá zobraziť aj kliknutím na a následne na 
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Zobrazí sa okno v ktorom po kliknutí na sa zobrazí menu pre zmenu údajov. Kliknutím na 
sa užívateľ vráti na úvodnú stranu Service Desku . 
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Príloha Č. 5 
Pracovný výkaz o vykonaných službách 

Výkaz o vykonaných službách za mesiac: ..... .... ...... .. ... rok: ....... . 

IPoskytovate!'. IObjednavateľ 

ID Popis Požiadavka Zamestnanec Záruky a Hod Pozn . 
problému/požiad avky zo dňa vykonávajúci reklamácie 

službu ZR, 
Servis S 

ISPOLU počet hod vyčerpaných v danom mesiaci 

SPOLU počet hod prenesených z predchádzajúceho mesiaca 
SPOLU počet hod vyčerpaných v danom mesiaci 
SPOLU jJočet hodjlrenesených do nasledujúceho mesiaca I 

SPOLU počet hod vyčerpaných od zač. plnenia zmluvy vr. ........ 

Prehl'ad vykonaných prác nad rámec predplatených 
človekohodín : 

Cislo objednávky + 
ID problémul 
požiadavky 

Počet čih Suma 

Projekt manažment 
Analýza 
Konzultácie 
Navrhovanie 
Programovanie 
Testovanie 
Administrácia a implementácia 
Dokumentácia 
Skolenia 
Iné činnosti: 
Celkom: 

Odovzdal: Prevzal: 



Príloha Č. 6 

Špecifikácia HWa SW komponentov IS Objednávatel'a 


1. Ceny stanovené pre servisné služby a služby údržby 

Paušálna mesačná cena obsahuje poskytovanie nasledovných aktivit, pri ktorých sa neodpočítavajú výkony 
z predplatených hodín: 

pohotovosť - hotline pre zber požiadaviek, 
garantované reakčné doby a doby na neutralizáciu problému HW a SW komponentov 
nasadených do produkčnej prevádzky, 
poskytovanie telefonických konzultácií pre pracovníkov Objednávatel'a, 
odstraňovanie vád HW a SW komponentov v požadovanej kvalite 
kontrola a analýza chybových štatistík podporovaných HW a SW komponentov 
štvrťročné správy o hodnoteni poskytovanie Servisných služieb s návrhom opatreni 
ročné plány profylaktickej údržby 

Paušálna mesačná cena obsahuje poskytovanie nasledovných aktivit, pri ktorých sa odpočítavajú výkony 
z predplatených hodín: 

profylaktická podpora podľa požiadaviek Odberateľa, 
zmeny nastavení a konfigurácie systémov 
nasadzovanie nových patchov a technologických HW a SW komponentov 
realizácia opatrení vyplývajúcich z navrhovaných opatrení v rámci štvrťročných správ 
o hodnotení poskytovaných Servisných služieb a vykonávaných ročných profylaktických 
činností 
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2. Ceny stanovené pre licenčný maintenance 

Paušálna ročná cena vrátane nároku na inštaláciu novej verzie obsahuje právo Objednávateľa 
inštaláciu nových verzií jednotlivých SW 3. strán počas obdobia, pre ktoré je zaplatená podpora 
SW komponentov 3. strán a to v súlade s licenčnými podmienkami výrobcu SW 
prístup k správam o úpravách a údržbe (patches) SW komponentov 3. strán a to v súlade 
s licenčnými podmienkami výrobcu SW 

Paušálna ročná cena bez nároku na inštaláciu novej verzie obsahuje právo Objednávateľa na inštaláciu nových 
verzií jednotlivých SW komponentov 3. strán počas obdobia, pre ktoré je zaplatená podpora SW komponentov 3. 
strán. 



Názov položky 
Licenčný 

Merná jednotka Počet Cena bez nároku na inštaláciu novej verzie 
model I 

Jednotková 
Cena ročne Výška DPH v Cena ročne celkom 

ročne cena bez 
celkom bez DPH EUR vrátane DPH 

I 
DPH I 

'" 
1 SW pre integračnú pla1formu € - € - € € : 

u 
SW piatIorrra pre Porlál € €c: 2 multilicencia ks 1 € - - €

"' c: 3 SW pre Správu regislratúry (všeobecná a špecializovaná) € € € €.'!! - -

.!: 4 SW pre E-archiv multilicencia ks 1 19120,00€ 19120,00 € 3824,00 € 22944,00 €
"' E 5 SW pre digi1alizáciu multilicencia ks 1 7800,00 € 7800,00 € 1560,00 € 9360,00 € !.:., 
c: 6 SWpre OCR mu lti lice ncia ks 1 780,00 € 780,00 € 156,00 € 936,00 €'u 
c: 

9000,00 € 1 800,00 €CI) 7 SW pre Elektronické forrruláre multilicencia ks 1 9000,00 € 10 800,00 € 
.~ 
-' 8 SW pre ~rávu elektronických pOdpisov - € - € € - € 

9 SWpre DMS € - € € € 
10 SW pre Webregislre per server ks 1 € - € € € 
11 SW pre IulllexDvé vyhľadávanie per user ks 150 70,00 € 10 500,00 € 2100,00 € 12600,00 € 
12 SW pre monitlrlng sysiimu per user ks 150 I 80,00 € 12000,00 € 2400,00 € 14400,00 € 

Cena celkom v EUR ~ 59200,00 € 11 840,00 € 71 040,00 € 



3. Zoznam HW komponentov 

Zoznam obsahuje prehl'ad HW komponentov, na ktoré sa vzťahujú podmienky tejto SLA a bezplatná výmena 
náhradných dielov počas tridsiatich šiestich (36) mesiacov od ich dodania. 
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