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Příloha č. 3 Řešitelská WorkFlow 
 

- Všechny požadavky jsou řešeny ve standardu ITIL  
 
 

o BSS – Basic System Support – činnosti a aktivity vykonávané GUBI v rámci podpory 
produktu GUBI Spa. Tyto činnosti a aktivity jsou označovány jako první úroveň podpory 
(Level 1) a jsou zákazníkům s uzavřenou Servisní smlouvou poskytovány bezplatně ve 
stanoveném časovém budgetu dle servisní smlouvy. Služba je dostupná i formou 
interaktivních návodů na wiki.gubispa.com.  

o SPL – Technical System Support – činnosti a aktivity vykonávané GUBI v rámci podpory 
produktu GUBI Spa. Tyto činnosti a aktivity (definované v Příloze č. 2 VOP, Stupně̌ podpory 
Systému, bod LEVEL 2) jsou označovány jako druhá úroveň podpory (Level 2) a jsou 
k dispozici zákazníkům s uzavřenou Servisní smlouvou se supportním budgetem dle servisní 
smlouvy nebo na základě cenové nabídky GUBI. 

o SUP – Systém Update – update systému/modulu vykonávaný GUBI v rámci podpory 
produktu GUBI Spa. Update je označován jako třetí úroveň podpory (Level 3) a je k dispozici 
zákazníkům s uzavřenou Servisní smlouvou s update supportním budgetem nebo na základě 
cenové nabídky GUBI. 

o ODM – Oracle database management – činnosti a aktivity (definované v Příloze č. 2 
VOP, Stupně̌ podpory Systému, bod LEVEL 3, odstavec c)) vykonávané GUBI v rámci 
podpory produktu GUBI Spa při správě databáze Oracle. Tyto činnosti a aktivity jsou 
označovány jako třetí úroveň podpory (Level 3) a jsou k dispozici zákazníkům s uzavřenou 
Servisní smlouvou se Oracle supportním budgetem nebo na základě cenové nabídky GUBI. 

o SWM – Server & workstation management – činnosti a aktivity (definované v Příloze 
č. 2 VOP, Stupně̌ podpory Systému, bod LEVEL 3, odstavec b)) vykonávané třetí stranou 
(certifikovaný partner GUBI HW) v rámci HW podpory produktu GUBI Spa. Tyto činnosti a 
aktivity jsou označovány jako třetí úroveň podpory (Level 3) a jsou k dispozici zákazníkům 
s uzavřenou Servisní smlouvou s třetí stranou (certifikovaný partner GUBI HW), 
prostřednictvím ServiceDesk GUBI, s HW supportním budgetem nebo na základě cenové 
nabídky třetí strany (certifikovaný partner GUBI HW). 

o ERR – System error – činnosti a aktivity vykonávané GUBI v rámci podpory produktu 
GUBI Spa při řešení incidentů. Tyto činnosti a aktivity jsou označovány jako třetí úroveň 
podpory (Level 3) a jsou k dispozici zákazníkům s uzavřenou Servisní smlouvou zdarma. 

o CST – Custom System Modification – individuální programátorské úpravy realizované 
GUBI v rámci individuálního požadavku zákazníka v GUBI Spa. GUBI si vyhrazuje právo 
zamítnutí realizace v případech, kdy individuální úprava bude v rozporu s filozofií, logikou a 
vnitřní integritou GUBI Spa. V případě schválení realizace tyto individuální programátorské 
úpravy jsou označovány jako třetí úroveň podpory (Level 3) a jsou poskytovány zákazníkům 
s uzavřenou Servisní smlouvou na základě cenové nabídky GUBI. 

o IMP – System Improvements – programátorské úpravy realizované GUBI v rámci 
rozvoje GUBI Spa. Tyto programátorské úpravy jsou označovány jako třetí úroveň podpory 
(Level 3) a jsou k poskytovány zákazníkům s uzavřenou Servisní smlouvou v rámci update. 
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Na servicedesk.gubigroup.com v zabezpečeném profilu zadavatele požadavku je uveden stav řešení 
požadavku. O každé změně stavu požadavku je zadavatel požadavku informován formou 
notifikačního e-mailu. Po vyřešení požadavku ve WorkFlow SPL, SUP, ODM, SWM, ERR, CST je 
vyžadována akceptace řešení zadavatelem požadavku. Není-li zadavatelem požadavku akceptace či 
neakceptace neprovedena do 10ti dnů je řešení požadavku bráno za akceptované. 

 


