IT komise České jezdecké federace

Zpráva IT Komise pro Radu ČJF č.3 ke dni 25.04.2016
Činnost od poslední zprávy
1. Uplynulé období byla veškerá pozornost věnována především analýze projektu Online
centrála ČJF, dodání veškerých podkladů dodavateli, revizi procesů, postupů a
legislativy a nastartování II. Fáze – implementace.
2. Bylo připraveno a předáno zadání pro ACE Design pro úpravy programu Gallop
související s novými pravidly. V současné chvíli by měly být všechny funkcionality
dodány (ještě za disciplínu vytrvalost došlo k dodatečnému upřesnění po 1. odjetých
závodech). Za mě je značně znepokojivý fakt, že prvními testery nových úprav jsou
vždy 1. Pořadatelé závodů, kteří se často potýkají s větším množstvím problémů.
3. Stále se nedaří dotáhnout do předatelného stavu funkcionalitu Gallopu, která umožní
pořadatelům a zpracovatelům zjednodušeným způsobem odesílat startovní a
výsledkové listiny do Online přihlašovacího systému (Online PS). Je velmi důležité, aby
veškeré informace o závodech byly primárně na webech ČJF a aby si na to zvykli jak
pořadatelé tak jezdci. Návštěvnost našich stránek je důležitým indikátorem pro naše
budoucí partnery a to, že nyní dobrovolně přenecháváme tyto důležité informace na
webech 3. Stran si zhoršujeme pozici na trhu. Výše popsaná funkcionalita by měla
pořadatele motivovat informace primárně dávat na ČJF díky své jednoduchosti pro
obsluhu. Doporučil bych po jejím dodání udělat osvětově/marketingovou kampaň jak
k pořadatelům-zpracovatelům, tak i k jezdcům, aby informace k závodům na webu ČJF
po pořadatelích sami vyžadovali.
Vkládání informací je již nyní funkční přímo v portálu Online PS u jednotlivých soutěží
(závod musí být uzavřen k přihlašování). Z výše uvedených důvodů bychom rádi
požádali členy Rady ČJF, aby apelovali na své pořadatele a zpracovatele, aby
předběžné startovní a výsledkové listiny vkládali primárně na web ČJF.
4. Vzhledem k roztříštěnosti způsobu využívání mailových schránek a především
s ohledem na zabezpečení příchozí pošty dojde dle rozhodnutí VV dne 27.4.
k přepojení poskytovatele mailového serveru z dnešního poskytovatele Faster.cz na
Microsoft. (Office 365 Exchange server). Nadále již nebude umožněno přesměrování
mailů na soukromé adresy, ale komunikace by měla probíhat z domény ČJF.
5. Z důvodů nedostupnosti dat ČJF ze některých soukromých (polooficiálních) webů
disciplín (pony, vytrvalost) IT Komise doporučuje, aby jediným oficiálním webem ČJF
(a tedy všech disciplín i oblastí) byl pouze obsah na webu http://www.cjf.cz . Disciplíny
(s vyjímkou spřežení) již na této doméně jsou. Doporučujeme, aby přešly během
krátké doby i všechny oblasti. Vyhneme se tak nepříjemnostem v případech, kdy
správci „lokálních“ webů a domén přestanou z jakéhokoli důvodu s ČJF po dlouhých
letech spolupracovat a odmítnou obsah (jehož obsah často vznikal za úplatu z peněz
členů ČJF) předat svému nástupci.
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6. Sekretariát ČJF byl dne 23.3. v cca 8:00 hodin ráno napaden virem LOCKY, který přišel
ve faktuře z domény FEI a nebyl zachycen ani antivirem u poskytovatele mailových
služeb (přechod k Microsoftu, bod 4. realizujeme i z důvodů špatného zabezpečení u
současného poskytovatele Faster.cz), ani antivirovým programem instalovaným na
pracovní stanici. Všechny soubory na pracovní stanici virus zašifroval a ta musela být
smazána a provedena čistá instalace. Virus bohužel napadl i soubory na serveru ČJF a
to včetně DBF souborů, ve kterých jsou uchovávána data Centrály (jezdci, koně,
licence). Museli jsme se vrátit k záloze ze 4h ráno a zmizela tak práce mezi 4:00 a 8:00.
V té době bohužel aktivně pracovala sekretářka oblasti Praha, paní Irena Hůlková,
která tím přišla o cca 2h své práce a následně musela řešit problémy klubů a jezdců,
kteří měli řádně zaplaceno, ale ze systému zmizeli. Se stoprocentní jistotou však
můžeme konstatovat, že nedošlo k odcizení dat ČJF.
IT Komise doporučuje pro zvýšení bezpečnosti:
a. Využívat mailové schránky pouze na doméně ČJF v rámci Office 365. K dispozici
máme ještě cca 100 licencí (tedy 100 dalších možných mailových schránek)
b. Neukládat žádná data ČJF na soukromé počítače funkcionářů / služební
počítače zaměstnanců, ale výhradně na cloudové uložiště, které máme v rámci
programu Office 365 pro neziskové organizace. Oslovili jsme několik firem a
rádi bychom na toto uspořádali školení
c. Kontrolovat si aktuálnost antivirů na lokálních počítačích a být obezřetný
k otevírání jakýchkoli příloh v mailových zprávách. POKUD BUDETE VYZVÁNI
NA AKTIVACI MAKRA, NEPOVOLUJTE!
d. S novou centrálou (JIS – Jezdecký informační systém) již nebudou data ČJF
uložena v síťově připojitelných discích, ale v relační databázi a riziko jejich
napadení / zničení / odcizení se tím velmi výrazně sníží

Stav projektu Online centrála ČJF – Jezdecký informační systém (JIS)
V Praze proběhla veřejná prezentace projektu, o kterou byl však velmi malý zájem ze strany
veřejnosti. Na YouTube je dostupné video z této prezentace. Dále byl vybrán dodavatel II.
Etapy – implementace.
V současné chvíli již probíhají programátorské práce, ladí se design a základní chování
obrazovek, je zprovozněno testovací prostředí a realizační tým je v pravidelném kontaktu
s dodavatelem. Dle harmonogramu prací by na konci měsíce května mělo dojít k předání první
funkční dodávky.
Jako doposud nejzásadnější problém projektu je , že se nedaří dořešit právní otázku a podobu
předání dat ČJF ze současných DBF struktur staré centrály s ACE Design k přelití do JIS
(Jezdecký informační systém, resp. Nová Online centrála). V tuto chvíli je to i jedním
z největších rizik projektu.
V Praze dne 25.04.2016
Martin Blažek
manažer IT Komise ČJF
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