Tímový projekt
Dátum stretnutia: 15.3.2022
Zapisovateľ: Jozef Juraško
Účastníci stretnutia:
Adam Gajdoš
Marián Jarník
Ivan Jatz
Jozef Juraško
Róbert Karpiel
Samuel Škultéty

Adam
Pracoval som na histórii a čakám či to pôjde aj na webe v poriadku, cez swagger to vyzerá v poriadku
Ivan
Testovali sme s Adamom ten simulátor, vyzerá to dobre, všetko úspešne prešlo, potom som dorábal
api na skenovanie qr, ďalej som sa pozrel na spravovanie kategórii výrobkov, spravil som tam
pridávanie nových kategórií
Robo
Robili sme na handlerskej appke – veci k shipmentu, niečo implementované bolo, ale nepodarilo sa
to spraviť, budem musieť preniesť tento task do ďalšieho šprintu, nie dobre sa robí v štýle akým je
založená nová appka, venoval som sa shipment detailu a listu a s tým listom boli problémy, podarilo
sa vygenerovať apk na mobil
Majo
Na začiatku som mal task na refresh tokeny, je to už hotové, potom som robil na item detaile, z časti
som to prevzal zo starej appky niektoré časti som dorobil ako nové, ešte to nie je hotové
Jozef
Pridal som v dashboarde vyhľadávanie podľa id pre shimenty a cargo. Skenovanie qr pre shipment
a cargo – neviem zistiť kam presmerovať ďalej pokiaľ budú verzie qr ako sme sa dohodli. Ďalej som
mal pridanie shipmentu do item detail potrebujem od backendu upraviť endpoint. Ďalej tam boli
grafické drobnosti z pripomienok od Oltis – je to už hotové.
Samo
SR70 je už dokončená až na 1 vec – pri vytváraní nového karga hádže 501, doplnenie zo súboru je už
hotové, doplnenie trackovania – ešte som nezačal, čakalo to na backend, okno pri registrácií,
dorobenie tokenov na login – neostal na to čas, musím si to naštudovať

Diskusia
Ako frontend/mobile zistí aké qr naskenoval?
-

Bez finálnej odpovede

Dopravca vs distribútor – dopravca musí spravovať kargo alebo ho môže ešte dať nejakému
distribútorovi?
Funkčné schémy prepravy
Generovanie QR

Plánovanie ďalšieho šprintu
-

-

-

Ideme písať článok, píše ho Jozef, korekciu robí Robo
Mobile
o Prenesené tasky – dokončenie shipmentu
o Časť pre carriera – pridať cargo
Backend
o skontrolovať endpointy – oprávnenia
o guardy poriešiť
o endpoint pre získanie shipmentu pre item
Frontend
o errory v konzole
o dokončiť tasky z predošlých šprintov
o generovanie QR aj s id na print

Do konca týždňa – dokončené sr70 a nahodené na oba servery

