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DISTRIBUCE A INSTALACE/ZPROVOZNĚNÍ PRACOVIŠTĚ DATOVÉHO
DIGITALIZAČNÍHO TERMINÁLU VE VAŠÍ ŠKOLE
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte mi Vás touto cestou upozornit, že v období od pondělí 7. června do pátku 18. června Vás
osobně bude telefonicky kontaktovat jeden z pracovníků našeho INFOCENTRA, a to ve věci
dohodnutí:
a) termínu distribuce;
b) termínu instalace a zprovoznění technologie pracoviště Datového Digitalizačního Terminálu
(DDT) ve Vaší škole.
Tento krok probíhá v souladu s přílohou č. 2 Vaší přihlášky k projektu maturitní generálky (MAG’10) i
v souladu s informacemi prezentovanými na seminářích k problematice maturitní generálky.
Distribuce technologií bude probíhat v druhé polovině června, jejich vlastní instalace a zprovoznění
by měly proběhnout za účasti technika dodavatele a Vašeho lokálního technického pracovníka
v dohodnutém termínu v období od 2. srpna do 19. září.
Protože Vás nechceme obtěžovat opakovanými telefonáty, projednejte, prosím, před vlastním
telefonátem s Vámi jmenovaným lokálním technickým pracovníkem (kterého jste jmenoval
v přihlášce k maturitní generálce) jeho časové možnosti ve výše uvedeném období tak, abychom byli
s to jednoznačně dohodnout potřebný termín tzv. na jedno zavolání.
Dále, prosím, přijměte několik podstatných informací, týkajících se (1) distribuce zmíněných
technologií do Vaší školy a (2) jejich instalace a zprovoznění.
DISTRIBUCE (15. 6. – 30. 6.):
1. Technologie DDT pracoviště Vám bude dodána ve 4 originálních obalech přepravní
společností DPD;
2. Termín dodání je nejpozději do konce června; o přesném termínu pro Vaši školu budete
informováni telefonicky a následně Vám bude termín ještě potvrzen e-mailem;
3. Zásilku může převzít jakýkoli zaměstnanec školy, který se pracovníkovi přepravní společnosti
prokáže pověřením ředitele školy. Formulář pověření najdete v příloze tohoto e-mailu;
4. Zásilka bude doručena vždy mezi 8:00 a 15:00 v nahlášeném termínu. Přepravní společnost
DPD Vám den před dodávkou zašle avizující SMS na kontaktní mobilní telefon ředitele školy.
V den dodání Vám řidič upřesní svůj příjezd – cca 1-2 hodiny předem;
5. Všechny 4 „krabice“ zásilky, označené na přelepce krabic písmeny A, B, C a D má pracovník
distribuční společnosti za povinnost donést na místo, které určíte;
6. Před potvrzením převzetí zásilky je nutné zkontrolovat, (a) zda je zásilka kompletní a (b) zda
nejsou porušeny originální obaly. V případě patrného poškození obalů zásilku NEPŘEBÍREJTE!
V žádném případě krabice NEOTVÍREJTE;
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7. Převzetí zásilky potvrdíte Vy nebo Vámi pověřený pracovník školy podpisem Předávacího
protokolu hardware DDT a Dodacího listu (prostřednictvím elektronického zařízení
společnosti DPD).
INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ DDT (2. 8. – 19. 9. 2010):
1. Konkrétní termín instalace a zprovoznění pracoviště DDT bude stanoven po dohodě mezi
Vámi a pracovníkem našeho INFOCENTRA během avizovaného telefonátu v průběhu
následujících deseti dnů;
2. Instalace a zprovoznění budou provedeny pracovníkem dodavatelské firmy Logica Czech
Republic, s.r.o., který bude vybaven písemným pověřením ředitele CERMATu;
3. Instalaci a zprovoznění musí být přítomen lokální technický pracovník školy, jmenovaný
ředitelem školy, jehož aktivní součinnost je zcela nezbytná; pokud tímto pracovníkem nejste
Vy sám (což nepředpokládám), není přítomnost statutárního zástupce školy nutná;
4. Předpokládaná délka instalace je cca 2-3 hodiny;
5. Předání pracoviště bude probíhat podle scénáře Akceptačního protokolu; jeho součástí je
prokázání provozuschopnosti všech funkcionalit pracoviště a zaškolení lokálního technického
pracovníka školy;
6. Výsledkem řádného předání pracoviště je Akceptační protokol podepsaný lokálním
technickým pracovníkem; tento musí být k podpisu písemně zmocněn statutárním zástupcem
školy. Pověření pro účely podpisu akceptačního protokolu DDT pracoviště bude ke stažení od
14. 6. 2010 na www.novamaturita.cz v záložce Maturitní generálka.
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, pevně věřím, že vzájemnou součinností obou stran
zajistíme hladký průběh těchto operací a bezproblémový provoz dotčených technologií nejen pro
účely maturitní generálky a maturity samé, ale rovněž pro další potřeby Vaší školy.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Zelený
ředitel CERMAT

V Praze 4. června 2010
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