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1. Seznam témat k řešení a doporučení pro VV
• Účetnictví
Bylo zřízeno cloudové řešení v souladu s posledním zápisem VV a bylo předáno pani
Pařenicové a panu Holubovi k užívání a migraci dat. V současné době jsou zřízeni tři
uživatelé.
• SW na zpracování výsledků - Gallop
Úspěšně proběhl test síťové verze programu v disciplíně skoky na CSN Královický dvůr.
Zatím se nepodařilo otestovat v rámci velkých závodů (ČSP) jak bylo původně plánováno.
Prozatimní poznatky:
- nastavení není schopen udělat člověk bez znalostí, bylo by potřeba aby ACE
zapracoval na nějakém zautomatizování / zjednodušení nastavení - v první fázi by
stačil lepší návod krok po kroku
- problém může být u nesourodých operačních systémů (jeden 32bit, druhý 64bit)
- o možnosti prosíťování ví jen málo pořadatelů - doporučoval bych udělat kampaň
mířenou na pořadatele a majitele licencí i s odkazem na PJS, že jim síťová verze
umožní lépe dodržovat pravidla (mít včas vystavené startovní listiny)
Dále je třeba otestovat chod Gallopu v nových Windows 10, zažádal jsem na sekretariátu
o plnou verzi Gallopu včetně odemčených všech disciplín s registrací na komise.it@cjf.cz
pro testovací účely v rámci práce pro IT komisi.
• Online přihlašovací systém
Byly objednány úpravy v souladu s posledním zápisem VV. V současné chvíli již probíhá
testování a dolaďování chyb a termín dodání do produkce je 21.9.2015. V nejbližších
dnech by měla být na přihlašovací stránce uvedena informace, že je plánovaný výpadek
systému a bude třeba tuto informaci uveřejnit i na stránkách ČJF a facebooku. Ještě
možná dojde ke zvážení, zda je tento datum vhodný s ohledem na finále skokového
poháru, které začíná 23.9. Zkonzultujeme se zpracovatelem výsledků.
• Centrála (licence, členové)
Prakticky celé období od minulého VV probíhaly práce na přípravě výběrového řízení na
dodávku Online centrály. Z 90% je dokončený (bohužel mé pracovní vytížení v tomto
období neumožnilo dokument zcela dokončit a vše řádně připravit) dokument s funkční
specifikací a bude třeba se domluvit na přesných podmínkách pro účastníky výběrového
řízení. (minimální počet zaměstnanců, reference, zkušenosti s podobnými projekty, nároky
na budoucí podporu). Jeden z návrhů zpracoval pan Holub. Všechny dokumenty zašlu
jako přílohu této zprávy.
• Web ČJF
IT Komise by potřebovala zřídit testovací prostředí s instalací současné podoby webu ČJF,
aby bylo možné ozkoušet nová nastavení a uspořádání stránek. Za tímto účelem byl
poptán ACE Design. Neprodukční web byl zrušen měsíc po uvedení webu do ostrého
provozu. Finanční náročnost - jednorázově 1500Kč za zřízení + 150Kč/měsíc za provoz.
• Hardware, licence na SW
Neřešeno.
• Bezpečnost, metodiky, pravidla
Neřešeno
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• Ostatní (uložiště dokumentů, komunikační kanály…)
Neřešeno, stále trvá doporučení ohledně povinnosti členů sekretariátu i VV požívat sdílené
serverové disky na ukládání souborů z důvodů bezpečnosti a zálohování.

2. Plán na další období (některé stále trvají)
• dopracovat a otevřít výběrové řízení na dodávku analýzy “Online centrály”
• test síťové verze Gallopu na závodech s velkou zátěží
• test Gallopu na Windows 10
• je nutné domluvit návštěvu UEK Slatiňany za účelem zjištění možností získávání dat o
koních i s ohledem na chystanou modernizaci jejich databáze. Podobnou návštěvu by bylo
vhodné udělat i v Jockey klubu, kde jsou evidování plnokrevníci (ti nejsou v UEK)
• schůzka s vybraným oblastním sekretářem (oblast Praha - Irena Hůlková) za účelem
seznámení se s prací, resp. používaným softwarem a způsobem připojení oblastí, zejména
práce s licencemi, programem EFIPro a exportem do účetnictví
• dále sbírání podnětů a požadavků od ostatních funkcionářů a oblastních sekretářů
• oslovení majitele Parkur Indexu, Dressage Indexu - dotaz na oficiální spolupráci, na způsob
získávání dat z ČJF
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