Zápis z 48. zasedání Rady Kolejí a menz
06.08.2014
Přítomni: členové: Pavel Vojáček, Miroslav Makajev, Jan Šimek, Jakub Jeřábek, Jan
Švadlenka, Jakub Velkoborský, Alice Tejkalová; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel
KaM), Mgr. Miroslava Hurdová (ÚUS KaM), Marek Lukáš (ÚSS KaM), Bc. Martin
Urx (ÚVT UK)
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Prezentace systému ISKAM
4. Neplatné VUP a postup KaM při zveřejňování dokumentů na webu KaM
5. Střednědobý plán rozvoje kolejí Univerzity Karlovy v Praze
6. Různé
Průběh jednání:
1. Schválení programu
a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem
2. Schválení zápisu
a. Schválení zápisu z 47. zasedání
i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 47. zasedání v
předloženém znění.“ Hlasování:4-0-1
3. Prezentace systému ISKAM
a. Rada KaM vyslechla prezentaci zástupců společnosti ApS Brno s.r.o.,
která nabízí informační systém pro řešení ubytovacích a stravovacích
služeb se specializací na koleje a menzy. Presentace se týkala výhradně
ubytovací části nabízeného informačního systému.
b. Společnosti působí na trhu od roku 1996, ISKAM je momntálně
nasazen u 13 zákazníků a celkově obsluhuje 45tis. lůžek. Systém je
navržen modulárně a z pohledu síťové architektury centralizovaně.
c. ISKAM poskytuje integraci karetních a online platebních metod,
vytváření manažerských přehledů. Důraz je kladen na automatizaci
procesů ubytování (generování faktur, exporty do ekonomického
systému, generování inkasních příkazů, ...).
d. Dodavatel nabízí podporu pro integraci systémů 3. stran (např.
rezeravace pokojů).
e. Dodavatel nabízí implementaci modulů na základě potřeb zákazníka,
pokud bude daný modul vhodný i pro další stávající zákazníky, nabízí
implementaci zdarma.
4. Neplatné VUP a postup KaM při zveřejňování dokumentů na webu KaM
a. Ředitel KaM se omluvil za zveřejnění textace předpisu který neměl být
zveřejněn.
b. Rada KaM ocenila rychlou reakci ředitelství KaM a stažení neplatného
předpisu.
c. Procesní poznámka: je jedno jestli se nová verze liší o 1 nebo více
změn. Každá změna je změnou a musí být projednána v souladu
s platnými předpisy UK.
5. Střednědobý plán rozvoje kolejí Univerzity Karlovy v Praze

a. Rada projednala dokument obsahující střednědobý plán rozvoje KaM
UK ve vztahu k jednotlivým budovám ve správě KaM.
b. Rada byla požádána o vstupy do dokumentu – navržení toho, co je
třeba, postavit, zbudovat, opravit, etc. .
6. Různé
a. Proběhlo jednání se společnostmi YS a Mefisto
i. Spolčnosti navrhují implementaci řady změn do stávajících
systémů provozovaných v rámci KaM. Jedná se zejména ale ne
výhradně o implementaci modulu HelpDesk, redesign CRPP a
doplnění více jazykových mutací systému.
ii. Společnosti budou svůj návrh prezentovat na příštím zasedání
Rady.
b. Další zasedání Rady KaM 11.9.2014 od 16:00 ve Studentském klubu.
i. Prezentace návrhu spol. YS a Mefisto
Zapsal: Jan Šimek

