Otázky - firma
• Je súčasťou zákazky aj migrácia dát?

Odpoveď/Vysvetlenie
Áno, je súčasťou.

•

Nebude firma zvýhodnená oproti iným tým, že SCD už využíva ich
CMS?

Požiadavky a hodnotenie budú nastavené tak, aby nebol nikto zvýhodnený –
požiadavka je na open source, čo aktuálne CMS nespĺňa.

•

Plánuje si SCD ponechať aktuálne CMS-Swiftsite?

Požiadavka je na výmenu za open source.

•

SCD definuje CMS ako open source, má reálne konkrétne
preferencie?

Preferencie nie sú na konkrétne CMS, ale na požiadavky ktoré musí spĺňať.

•

Z čoho sa budú dáta importovať, na akú databázu sa budú prepájať
a v akom formáte?

V podkladoch poskytne SCD dátovú štruktúru aktuálneho webu (swiftSite).

•

Majú byť všetky súčasti (eDesignum, profily dizajnérov a pod.)
spojené v rámci novej web stránky SCD?

Áno.

•

Vlastní SCD práva k dátam?

Áno.

•

Integrácia Museion/Musoft - Bude sa jednať o jednorazový import
alebo sa využijú synchronizačné skripty (synchronizácia raz za
deň)?

Dáta z Museionu (Musoft) a ARL (Cosmotron) budeme synchronizovať
pravidelne – raz za deň.

•

Otázka k MUSEIONu – vybral sa nový zbierkový systém, tento
systém bude obsahovať OAI PMH rozhranie, ktoré by malo byť
integračnou vrstvou prepojené s novým content manažmentom?

Áno.

•

Firma garantuje dostupnosť OAI-PMH providera 24x7.
Na akej infraštruktúre bude fungovať Museionu? Bude to
zálohovaná cloudová infraštruktúra alebo je to jednoserverová vec,
ktorá môže hocikedy vypadnúť?

•

Ako to bude s digitalizáciou obrázkov, objektov? Budú na
samostatnom image serveri, alebo sa bude zdieľať iný server?
Budeme si sťahovať k nám do inštancie obrázky, ktoré sa majú
zobrazovať na webe?

Budú sa sťahovať, predmetom zákazky pravdepodobne aj image server od
dodávateľa.

•

Plánuje SCD systém na evidenciu autorov?

Údaje o autoroch sa budú do webu importovať z CSV (export z Museionu)

•

Knihy/publikácie na webe sa budú ťahať z ARL?

•

Bude potrebné sa zaoberať aj výpožičkami?

Naše publikácie budú spravované na webe (publikácie vydané SCD, ktoré sa
dajú aj objednať). V prípade kníh z knižnice SCD (ktorých záznamy sú
spravované v ARL a budú sa naťahovať do webu) ide o metadáta o knihách
a obrázky.
Nie, výpožičky ostávajú v systéme ARL.

•

Bude mať SCD k dispozícií vlastné GIT alebo bude používať verejné? Závisí ako firma navrhne.

•

Chce SCD indexovať PDF a Word dokumenty?

Nie.

•

Koľko ľudí využíva vyhľadávanie na webe?

Budeme zaznamenávať hľadané výrazy na aktuálnom webe.

•

Budú aj iné integrácie?

Nie, iba knižničný systém, zbierkový systém, migrácia zo systému.

•

SLA a serverové zabezpečenie je súčasťou toho čo má firma
zabezpečiť a prebrať nad tým kontrolu?

Áno, neplánujeme ísť do vládneho cloudu.

•

Preferuje SCD virtuálny server alebo Cloud?

Firma môže navrhnúť.

•

Definovať SLA - predplatený balíček hodín v rámci SLA?

2MD na mesiac.

•

Vie SCD zadefinovať aké služby by malo API webu poskytovať?

Momentálne nie.

•

Je cieľom SCD aj vyššia návštevnosť stránky zo sveta?

Ambícia je, ale dopyt je momentálne hlavne lokálny.

•

Plánuje SCD vytvorenie E-shopu?

Zatiaľ nie.

•

V užívateľskom prieskume spomenutý nový, dynamický, inovatívny
web.. chce SCD na webe využiť aj prvky umelej inteligencie alebo
3D diela?

Momentálne nie.

•

Môžu sa používatelia registrovať/prihlásiť na web?

Nie.

•

Bude sa štruktúra objektov (napr. články..) v content manažmente•
rozširovať?

Pravdepodobne sa bude meniť štruktúra – vo finálnych podkladoch dodáme
štruktúru nových objektov (články, texty..)

•

Potrebuje SCD aj textovú verziu frontendu? Využitie pre
nevidiacich.

Do ponuky zakomponovať cenovú ponuku aj s textovou verziou (požiadavka
Prístupnosť)

