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Ko ncový zákaz ník
Posl anec ká sněmovna
parlamentu České
republiky

NESS Czech
Společnost NESS Czech s.r.o., součást holdingu Ness Technologies, Inc.,
je přední dodavatel moderních řešení a služeb v oblasti informačních
technologií a systémové integrace ve střední a východní Evropě.
Naše řešení zákazníkům přináší konkurenční výhodu, pomáhají zvyšovat
efektivitu, snižovat náklady, reagovat pružně na měnící se prostředí a
podporují jejich trvalý růst. Dlouholetá přítomnost na trhu a množství
realizovaných projektů řadí společnost Ness mezi nejzkušenější
společnosti v oboru.

Důvody nasazení
Stávající stav byl postaven na papírové evidenci a již nevyhovuje
potřebám Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Cílem bylo
poskytnout službu veřejnosti a žadatelům o registraci komunálních
symbolů nástroj, kde si mohou ověřit, zda jimi navrhované symboly jsou
v souladu s požadavky a pravidly heraldiky a vexilolologické, či jaké
figury mohou použít.
Elektronická evidence je vedena ve formulářovém systému LOTUS
NOTES, kde je vedena komunikace s odpovědnými osobami za heraldické
návrhy. Další korespondence je udržována v souborech ve formátu MS
WORD.

Cíle projektu
Součástí zodpovědností orgánů státní správy je také vedení centrálních
informačních zdrojů - registrů. Vedení všech registrů v elektronické
podobě se v současné době stává praktickou nezbytností, a proto bylo
přikročeno k systematizaci elektronického registru REKOS.
Dalším cílem systému je shromáždit údaje o žádostech na jedno místo,
provést jejich centralizaci a utřídění.

Systém REKOS
Systém Registr komunálních symbolů (REKOS) je systémem zajišťujícím
centrální evidenci informací o symbolech obcí a městských částí v rámci
celé České republiky.
REKOS poskytuje rozhraní k vyhledávání a prohlížení přidělených
komunálních symbolů. Toto rozhraní je přístupné veřejnosti.
Systém umožňuje pořizování, editaci a změny stavu jednotlivých žádostí
o přidělení symbolů. Systém umožňuje řídit připomínkování expertů a
podporuje proces projednávání a schvalování žádostí.
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Naše služby v projektu
Naše společnost byla subdodavatelem projektu pro koncového zákazníka
Poslaneckou sněmovnu České republiky a jejím obsahem byla analýza a
dodávka databáze symbolů.

Analýza
Součástí služeb každého vývoje na míru je dodávka analýzy, která
popisuje funkčnost budoucího řešení. Analytický tým na základě
požadavků sestavil dokument analýzy obsahující zejména tyto části:
• Požadavky – soupis požadavků na řešení
• Role a okolní systémy – popis interakce s okolím a rolí
vstupujících do systému
• Základní procesy – popis procesů jednotlivých činností systému
• Funkční moduly – popis jednotlivých modulů tvořících systém
• Doménový model – vymezení hranic subjektů a jejich vzájemné
vztahy
• Model typových úloh – definuje základní funkčnost pro uživatele
systému (UC)
• Akceptační
kritéria
–
kritéria
určující
zda
je
systém
provozuschopný

Vytvoření databáze symbolů
Databáze symbolů je hlavním jádrem systému. Jednotlivé symboly byly
pořízený v různých databázích, které bylo nutno sjednotit, ale především
drtivá většina symbolů byla v listinné podobě a ty bylo nutné skenováním
převést do databáze a databázi naplnit texty.

Přínosy
Hlavní
•
•
•
•

přínosy pro koncového zákazníka jsou především:
centralizaci evidence komunálních symbolů – elektronický registr
zpřístupnění registru veřejnosti
zvýšení flexibility a efektivity procesu připomínkování
snížení pracnosti při zpracování žádostí

Adresa
Aplikace je možné shlédnout na adrese http://www.psp.cz/rekos/

