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Progress report za jednotlivé skupiny (moduly)
•

postupne sa jednotlivé súčasti dokončujú, cieľ je do štvrtka mať všetko hotové

OLTIS
•

doterajšie testovanie na strane OLTIS-u prebiehalo o čosi pomalšie, než bolo plánované

Aplikácia pre zákazníkov
•

+- hotová, len drobné zmeny (nič príliš podstatné od posledného testovania)

Aplikácia pre manipulantov
•
•

dokončuje sa ešte nová funkcionalita, v rámci najbližších 2-3 dní snáď hotová
otázne je, či / ako rýchlo backend dokončí podporu niektorých funkcií

Webová aplikácia
•

prebieha len dolaďovanie drobností a opravy niektorých chýb, na ktoré sa prišlo pri internom
testovaní

Diskusia
•

•

•

RuSim – treba zo strany OLTIS-u ešte niečo doplniť?
o zistiť, či podporuje SR 70 po implementácii na strane S-Chainu, príp. dorobiť podporu
▪ SR 70 ešte podporované nie sú, do štvrtka sa na to p. Patras pozrie a skúsi
upraviť
prezentácia, záverečná správa, úžitkový vzor atď. – týka sa to TP alebo je to externá záležitosť
pre OLTIS/fakultu?
o nie, netýka; v rámci TP je od externého partnera potrebný len protokol z testovania
▪ pred testovaním sa prepošle template a pokyny
podrobnosti k nasadeniu – perzistujú docker kontajnery po vypnutí aplikácie
o perzistujú, všetko sa ukladá v kontajneroch, start-setup treba znovu spustiť len
pri zásadných zmenách/úpravách, inak stačí start-dev / start-prod

Plán testovania
•
•
•
•

preposlať protokol z testovania + pokyny
do štvrtka (ideálne dopoludnia / do 13:00) odovzdať na testovanie aplikácie + web
o k aplikáciám pribaliť aj inštalovateľné APK-čka
OLTIS sa pokúsi dodať pripomienky z testovania začiatkom budúceho týždňa (aspoň v textovej
forme), aby ich bolo možné zapracovať (ak bude potrebné)
najbližšie stretnutie – 9. 5. 2022, budúci týždeň komunikácia pripomienok z testovania
primárne e-mailom

