
Zápisnica zo stretnutia č. 2 

Téma stretnutia: Podrobnejšie oboznámenie s problémom objednávania tovaru 
 

Dátum: 3.10.2016 

Čas: 16:00 – 19:00 

Miestnosť: FIIT STU, 3.28 

Prítomní: Ing. Peter Krátky 
Ing. Ján Sukeník 
Bc. Mária Dragúňová 
Bc. Matej Červenka 
Bc. Matúš Salát 
Bc. Martin Šidlo 
Bc. Lukáš Šimek 
Bc. Ondrej Kudláč 

 

Priebeh stretnutia: 
- Na začiatku sme si zhrnuli čo sme stihli za posledný týždeň a čo treba stihnúť do konca semestra. 

o Do konca semestra by sme chceli stihnúť nejakú produkčnú verziu, s prototypom 

optimalizácie ukladania tovaru a algoritmom určujúcim, čo a kedy objednávať . 

- Ján nám navrhol stretnutie s vedúcim centrálneho skladu, aby nás oboznámil s jeho celkovým 

fungovaním. Tento týždeň sa to bude snažiť to dohodnúť. 

- Ján nám bližšie opísal, ako si predstavuje „smart objednávanie“. 

o Vstup: budeme dostávať pravidelne predaje a budeme to simultánne spracovávať 

o Výstup: pridaná hodnota - pomoc ľudom, čo riešia distribútorov a objednávajú knižky atď. 

Musí si vedieť pozrieť každý produkt, kedy bude treba objednať. Ideálne notifikácie (e-mail, 

po prihlásení) 

o Na začiatok urobiť nejakú jednoduchú verziu a potom sa to bude upravovať podľa 

požiadaviek,  napr. odlíšiť čo treba dnes a zajtra objednať. Spraviť tak, aby systém včas 

upozornil, kedy tovar objednať. Najskôr budeme skúšať na dátach z minulého roka. 

o V prvom prototype môžeme zanedbať extrémne prípady ako Harry Potter, že neviem na 

začiatok ako sa to bude predávať. (Takýchto kníh nie je veľa a aj tak si to odhadujú). 

o  Čo s nepredaným tovarom? Výpredaj alebo tovar na komisiu (distribútor dodá Martinusu a 

potom čo sa nepredalo, sa vráti distribútorovi) 

- Ján nás oboznámil s tým, ako vyzerajú dáta, v ktorých sú uložené informácie o predajoch. 

o Ak je v dátach 0, kniha nebola na sklade a mala byť. 

o V dátach sa nachádza aj to, či bola na tovar akcia (napr: výpredaj, poštovné zadarmo)  

 Možné vylepšenia: Sviatky (Vianoce); upozorniť, že za posledné 2 hodiny sa dvihli 

objednávky; Google Analytics údaje... 

o Aké množstvo dát sa bude posielať ? rádovo MB. 

Úlohy 
- Pozrieť si dáta, skúsiť predpovedať vypredanie knihy 

- Práca na stránke tímu, dokončovanie 

- Nasadenie stránky tímu na školský server 

- Vybaviť privátny YouTrack 


