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Kollárova 8, 917 02 Trnava 
 

 

Verejný obstarávateľ:  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
 
Názov zákazky:  „Inštalácia a úprava systému Jira, Confluence a Bitbucket“ 

 
Opis predmetu zákazky 

 

Požiadavky pre inštaláciu SW 

A. systému Jira a jeho doplnkov v rozsahu: 

 

Poradie: Názov: 

1 Jira Servicedesk 

2 Jira SW 

3 Structure 
4 Structure.Gantt 

5 Extension fo Jira SD 

6 Xray Test Management for Jira 

7 Insight Asset management 

8 EASY SSO For Jira 

9 vAgent 

10 Release management 

11 Tempo timesheets 

 

B. rozšírenie systému Confluence inštaláciou doplnkov: 

Poradie: Názov: 

1 Yogi Requirements 

2 Numbered Headings 

3 UseCase Dog  

4 Scroll Word Exporter for Confluence 

5 EASY SSO for Confluence 
 

C. inštaláciu systému Bitbucket a jeho prepojenie na Jiru a Confluence 

 

Všetky SW budú inštalované v infraštruktúrnom prostredí NASES.  

Požiadavky pre Custom development 

Požadujeme po nainštalovaní SW jeho prispôsobenie pre potreby NASES v rozsahu: 

1.1. REQ.ID01 - Mailová komunikácia v Jira 

 

Príloha č. 2 Smernice o verejnom obstarávaní: 
Opis predmetu zákazky 
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Predmetom požiadavky je naimplementovať Jira rozšírenie, ktoré umožňuje poslať špecifický 

email na mailovú adresu , ktorá je zapísaná vo vopred definovanom email Custom atribúte 

úlohy.  Project Administrátor má možnosť  per Project si definovať HTML a plain šablóny 

s využitím atribútov z Jira  

 Features: 

o recipient mail pre-filled from CF set in that issue (email CF configured) 

o email subject pre-filled with issue key and 
o templates, that can be used, are filtered by value in that issue (filter CF configured) 

o email body is pre-filled with template used with placeholders replaced by issue value 

o email body can be edited before sending 

 new postfunction "EEA: Send Email from selected template"  

o configure which template to use 

o when run, sends email according to configured template 

 Important: 
o "Send email" action will be available only if the issue has any template that has matching Filter 

CF option and Issue type 

o Not setting username in configuration will cause that reply message won't be added to email 

sent 

1.1.1. Usecases 

1. Poslanie emailu v HR module: emaily súvisiace s Kandidátmi na výber zamestanca 

2. Poslanie Stanoviska pri vyriešení požiadavky v Procese Prevádzky, pokiaľ bola vybraná možnosť 

komunikácie emailom. 

1.1.2. Konfigurácia rozšírenia 

 

 

 

Atribút Povinné Popis 
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Atribút Povinné Popis 

Filter nie 

Nepovinný atribút, kde je možné vybrať zo všetkých Single select CF, 

na základe ktorých je možné následne filtrovať vytvorené emailové 

šablóny. 

Príklad: Číselník (Právnická osoba, Fyzická osoba) Ak je tento atribút 

pri konkrétnej úlohe nastavený na Fyzickú osobu, potom dá na výber len 

šablóny, ktoré majú nastavenú hodnotu Fyzická osoba 

Source of 

email 
áno 

Textový CF, ktorý by mal obsahovať emailovú adresu, táto hodnota bude 

predvyplnená po zavolaní akcia z menu Send email 

Comment 

user 
nie 

Jira user, ktorý je použitý pri zapisovaní odpovedí na odoslaný email ako autor 

Komentu k danej úlohe. 

 

Username that is used to identify comment to add as reply message 

 

1.1.3. Email Template 

Prístup ku konfigurácii: Specific Project configuration > section: Email templates > Email 

templates 

 configurable templates that can be plain text or html 

 placeholders (napríklad #created#) can be used in template to add values from issue (list of them is 

listed in template configuration) 

 

Atribút Popis 

Name 
Meno šablóny, podľa tohto mena je vytvorený čísleník šablón pri zavolaní menu akcie Send 

email 

Description Popis šablóny 

Issue Type Multi selecd atribút, kde sa vyberá pre ak issue type má byť daná šablóna aplikovaná 

Email Template Samotné telo šablóny, kde je môžy byť použité aj atribúty z úlohy (napríklad #created#) 

Body mime 

type 
Typ emailu, ak je vybrané HTML, je možné použiť na štýlovanie emailu aj HTML atribúty 
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1.1.4. Poslanie emailu 

Ak sú nakonfigurované šablóny pre daný typ úlohy, v menu v detaile úlohy sa objaví 

akcia Send email: 

 

1.1.5. Formulár na posielanie emailov: 

Formulár sa predvyplní podľa vybranej šablóny: 
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Všetky polia je možné editovať, premenné v tele emailu sú zamenené za konkrétne hodnoty 

daných premenných. 

Send as Reply : ak je toto zaškrtnuté do emailu je zahrnutý aj posledný koment Zadávateľa 

ako história komunikácie 

 

 

 

 

1.1.6. Príklad emailu 
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You can use these placeholders: 

  
Identifiers: #id#, #key#, #parent#, #project.key#, #project# 

  
Users: #assignee#, #creator#, #reporter#, #sender# 

  
Dates: #created#, #duedate#, #resolutiondate#, #updated# 

  
Duration: #estimate#, #originalestimate#, #timespent# 

  
Others: #affectedversions#, #components#, #customfield_<id>#, 
#description#, #issuetype#, #labels#, #priority#, #resolution#, #status#, 
#subtasks#, #summary#, #type#, #votes# 

  

  

  

  

  

  
<p> 

    <a class="jsd-issue-link" href="${request.url}">View request</a> 

    <span class="jsd-link-separator">&middot;</span> 

    <a class="jsd-unsubscribe-

link" href="${request.disable.notifications.url}">Turn off this request's 
notifications</a> 
</p> 

  

<p class="jsd-request-sharedwith"> 
    This is shared with ${request.sharedwith}. 
</p> 

  

<p class="jsd-help-center-footer"> 

    ${helpcenter.name}, powered by <a class="jsd-servicedesk-

link" href="${atlassian.url}">Jira Service Desk</a>, sent you this message. 
</p> 

 

1.2. REQ.ID02 - Prelinkovanie a vytváranie úloh z 

existujúcej úlohy a Prepojenie na L2 

V Jire je možné vytvorenie prelinkovanej úlohy kde si používateľ musí vybrať Projekt, typ 

úlohy, linku a následne vytvorí prázdnu úlohu. Táto funkcionalita je vhodná na občasné 

vytváranie úloh, pokiaľ ide o procesné a štandardizované vytváranie prelinkovaných úloch, 

ktoré musia mať špecifický typ linky, issue type a projekt, je potrebné vytvorenie custom 

funkcionality ktorá bude vyzerať nasledovne: 

 

http://helpcenter.name/
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Konfigurácia funkcionality 

Cesta: Administration>Create Linked Issue Rules 

Jira System Administrator nastaví preddefinované Menu Action, pre každú menu akciu je 

potrebné nadefinovať : Zdrojový projekt, typ úlohy, linku, cieľový projekt a cielový Issue 

type nasledovne 

 

Menu a názov akcie sa vygeneruje automaticky: 

Viď Vytvorenie Problemu z Incidentu, rovnaké atribúty daných úloh sa prenesú automaticky 

do Create obrazovky. 

 

 

 

1.3. REQ.ID03 - Príprava Automatizovaných importov 

Konfiguračných položiek z xls súborov. 

Dodanie nastavení a popisu konfigurácie ako Importovať xls dokument, ktoý obsahuje zoznam Konfiguračných 

položiek s vopred definovanými atribútmi.  

https://nases.eea.sk/jira/secure/CreateLinkedIssueView!default.jspa
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1.4. REQ.ID04 - Príprava Automatizovaných importov z 

nimsoft 

Pre tento typ požiadavky je potrebné vytvoriť Custom import objektov, aby sa dané položky 

nevytvárali len samostatne ale rovno aj s prepojením na existujúce objekty, ktoré sú súčasťou 

Hostov. 

1.5. REQ.ID05 - Príprava Automatizovaných importov 

Import zo Zabbix 

Pre tento typ požiadavky je potrebné vytvoriť Custom import objektov, aby sa dané položky 

nevytvárali len samostatne ale rovno aj s prepojením na existujúce objekty, ktoré sú súčasťou 

Hostov. 

1.6. REQ.ID06 - Kontaktné centrum 

Popis funkcionality potrebnej pre zadávanie požiadaviek počas hovoru pre pracovníkov 

kontaktného centra: 

Dané funkcionality navrhujeme realizovať pomocou rozšírenia Jira SD helpdesk portálu, 

ktorý umožní zadávať požiadavky počas hovoru priamo do formulárov portálu - tým pádom 

bude možné pre rôzne typy požiadaviek vybrať iný formulár a kontrolovať zadávanie 

povinných atribútov pri rôznych požiadavkách (viď UC 21). 

Bude pokrytá nasledovná funkcionalita: 

 Zmena stavu operátora (Dostupný, Idle: break, Wc, lunch, administration) 

 Dvihnutie hovoru 

 Doplnenie telefónne čísla volajúceho do formulára a dotiahnutie jeho ďaľších informácií v prípade, že 

dané číslo už volalo sú o ňom evidované existujúce Požiadavky 

 Dotiahnutie podobných Požiadaviek na základe volajúceho (same Reporter) 

 Zaevidovanie Požiadavky a uzavretie v prípade, že Požiadavka bola vyriešená počas hovoru 

 História aktivít daného operátora 

 

Atribúty požiadavky viď UC 

1. Popis, 

2. komentár, 

3. Meno, Priezvisko, 
4. Zdrojové telefónne číslo - dotiahnutý z ústredne 

5. Preferovaný typ kontaktu 

6. Email 

7. Kontaktný telefón 

8. Priorita default 

9. Typ poziadavky ze bola prijatá cez KC 
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Popis funkcionality spojenia s ústredňou: 

 Výber klapky a následné prihlasenie sa 

 Zmena stavu operátora (Dostupný, Idle: break, Wc, lunch, administration) 

 ked vola tak zvoni v sluchatkach, potom sa prijme,  

 neda sa prijat hovor ked je otvorena ina poziadavka,  nova alebo edit 

 Tlacitko na ukoncenie hovoru. 
 Nove riesenie je vlastne zadanie resolution a uzavrete, ak novy komentar tak ostane 

open. 

 

1.7. REQ.ID07 - Rozšírenie – Pokročilé vytváranie Jira 

úloh z Confluence tabuliek 

 

Štandardná funkcionalita vytvárania Jira úloh z Confluence tabuliek neumožňuje prakticky 

vytvoriť naraz viacero úloh typu Epic s rôznou hodnotou Epic Name pola, ktorá by bola 

prebratá zo zvoleného stĺpca tabuľky. 

Štandardná funkcionalita taktiež neumožňuje vytvoriť úlohy ak obsahujú povinné 

(mandatory) polia iného typu ako textové pole. 

Z tohto dôvodu je potrebné realizovať nasledovné riešenie vo forme Confluence aplikácie 

(Confluence add-on). 

 

Custom riešenie spočíva v univerzálnom mapovaní stĺpcov aktívnej tabulky (to je tabulka, v 

ktorej sme označili text). 

1.7.1. Formulár 
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Ako vidieť na obrázku, ikonka vlastného riešenia sa nachádza hneď za ikonkou natívnej 

Confluence funkcionality. Po kliknutí na ikonku sa zobrazí dialóg. 

 

 

 

Na obrázku vidíme 5 častÍ formulára. 

1. Voľba projektu a issuetype 

2. Voľba Summary a Description 

3. Vyžadované hodnoty polí formulára pre vytvorenie issue 

4. Voliteľné hodnoty polí formulára pre vytvorenie issue 

5. Tabuľka s dátami z aktívnej tabuľky. 

 

Voliteľné polia sú v základe schované a zobrazia sa stlačením linku  "Show Optional Fields" 
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1.7.2. Automatické mapovanie polí 

Pokiaľ sa názov stĺpca tabuľky zhoduje s názvom issue/custom fieldu, bude automaticky 

namapovaný do príslušného poľa. 

V prípade, keď je potrebné aby názov stĺpca bol iný ako je názov pola, je možné do príslušnej 

hlavičky tabuľky vložiť makro s názvom Customfield Mapper. 

 

 

Makro Customfield Mapper má 2 parametre 

 Custom Field 

 Issue Field 

Pokiaľ je vyplnené Custom Field, hľadá sa hlavička podľa tohoto názvu. Pokiaľ je vyplnený 

issue field, tak sa hľadá podľa neho. 
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Do poľa Custom Field je možné vložiť 

 Názov fieldu napríklad Some Text Field ale aj názov issue pola  ako napríklad summary description 

 ID customfieldu ako číslo 

 ID customfieldu v tvare customfield_10100 

 

Identifikované pole sa vo výbere zobrazí ako Názov hlavičky → Názov poľa. Rovnako sa tak 

zobrazia aj hlavičky tabulky v dialógu. 

Hlavičky úspešne namapovaného poľa sú zvýraznené zelenou farbou 

 

Preklady customfieldov 

JIRA/Confluence ponúka službu pre získavanie polí, ktoré obsahujú už preložené názvy. 

Takže u používateľa, ktorý ma zvolený iný jazyk, pre ktorý sa nachádza aj preklad poľa, 

nebude to pole namapované automaticky. 

Bolo by to možné vyriešiť 

 viacerými mappermi v hlavičke 

 edit makra REST volanie pre získanie polí a ich id 

 

1.7.3. Dodatočné optional funkcionality 

 Identifikácia issue makra v bunke tabuľky a klúča issue v makre pre vyplnenie "issue fieldu" 

 Po vytvorení uloh sa v bunkách stĺpca, ktorý bol označený ako Summary, vloží issue makro 

novovytvorenej úlohy 

 3rd party addon mapper - Definícia typu objektu 

o Identifikácia Requirement Yogi linkov - vytvorenie linkov v issue 

o Identifikácia Insight objektov 

o vLink 

 Validácie formulára aj pre RY a Insight 

 Viacero mapperov v hlavičke podla prekladu customfieldu 

 Viacero mapping makier pre kombinacie projekt-issuetype 

 makro pre predvyplnenie Project a issuetype 

 

1.8. REQ.ID08 - Zobrazenie podrobností z prepojenej 

Requirement Yogi požiadavky na Jira úlohe (Yogi Viewer 

Custom Field) 
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Je potrebné vyvinúť rozšírenie, ktoré sa napojí na Confluence REST a získa z neho dáta o 

nalinkovaných requirementoch v issue. 

Pozostáva z 

 Customfield Yogi Viewer  

o Zobrazi vsetky linky spopisom, na zaciatku kazdeho riadku je sipka pre rozkliknutie 

 Eye ikona pridaná na pravú stranu, kde sú link actions (medzi sync a delete)  

o Ukazanim mysou na eye ikonku sa zobrazi inline dialog s informaciami o requiremente. 

 

Princip fungovania je taky, ze addon zisti vsetky YOGI linky v issue, vygeneruje z toho 

QUERY (spaceKey='SK' AND key='REQ-001') OR (spaceKey='SK' AND key='REQ-002') 

S touto QUERY sa potom zavola REST v Confluence, ziskam JSON, doplnim o applink RPC 

url a to poslem dalej do JIRA REST, kde to spracuje frontend 

 

1.9. REQ.ID09 - Vytvorenie postfunkcie na nastavenie 

hodnoty “Epic Status” počas prechodu pracovného 

postupu 

Vytvorenie vlastnej postfunkcie, ktorú bude možné využiť v Jira Workflowoch na 

nalinkovanom Epicu. Postfunkcia umožní zmenu stavu Epicu. 

1.10. REQ.ID10 - Vytvorenie postfunkcie pre automatické 

vytvorenie 5-tich úloh rôzneho typu pod Epic-om počas 

jeho vytvorenia 

Vytvorenie 5-tich prepojených úloh (prostredníctvom atribútu "Epic Link") na novo 

vytvorený Epic, a to úlohy typu: 

 Analýza 

 Vývoj 

 Test 

 Akceptácia 

 Podpora. 

Tieto novo vytvorené úlohy nebudú mať priradeného riešiteľa (Assignee), z nadradeného 

Epic-u sa preberú nasledovné atribúty: 

 Sumár (pridá sa suffix odvodený od typu úlohy) 

 Popis 

 Zákazník/ci 



 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 
 

 

 Systém 

 Modul 

 SubModul 

 

1.11. REQ.ID11 - Zapúzdrenie hlavnej konfigurácie Jira 

projektu do projektovej šablóny (vytvorenie tzv. Project 

Blueprint) 

Z existujúcej projektovej konfiurácie PMO procesu vytvoriť Project Blue print na rýchle 

vytváranie Projektu zo šablóny. Viď 

https://developer.atlassian.com/server/jira/platform/creating-a-project-template/ 

 

1.12. REQ.ID12 - Automatizácia procesov HR office 

Vytvorenie špecifických postfunkcií, ktorú bude možné využiť v Jira Workflowoch na 

nasledovné funkcionality 

 vytvorenie udalosti v Outlook kalendári pre VKOM ( môže byť vytvorený globálny prechod, kde bude 
možné vytvárať pozvánku s aktualizovanými údajmi) 

 zmeny stavov podľa dátumov 

1.13. REQ.ID13 - Migrácia Pilotného prostredia a 

Nasadenie z Dev na Test, Nasadenie z Test na PROD 

 migrácia pilotnej prevádzky Jira do prostredia Nases,  

 migrácia dát 

 Zmena používateľov, napojenie na Active Directory klienta 

 Migrácia Confluence spaces 

 Zabezpečenie presúvanie konfigurácii z TEST prostredia na Produkciu 

 

KOMPLEXNOSŤ: 

Uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky.   

 

 

 
 

 
 

https://developer.atlassian.com/server/jira/platform/creating-a-project-template/
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