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03. MAJ 2021 / 15:00

ZÚČASTNENÍ

Všetci

BODY STRETNUTIA

● Ukončenie šprintu a prehľad o vykonanej práci

POZNÁMKY

● Testovanie tretej strany v rámci ukončenia predmetu dáme naše riešenie

napríklad

○ Oltis Group

○ Alebo inému tímu v rámci TP

● Vyhodnotenie je možné odoslať pomocou protokolu, ktorý sme mali

priložený v informačnom maili v AIS

○ Poznámka (pre nás aktuálna): “viaceré tímy de-facto tento míľnik

už naplnili, resp. napĺňajú ho priebežne tým, že nasadzujú svoj

softvér do produkcie a používa ho niekto tretí mimo tímu”

Iné poznámky

● Teraz zostáva len jeden šprint do konca, preto je nutné sa skôr zamerať

na dokončenie aktuálnych úloh

○ Treba dokončiť a vyladiť problémy, ktoré poznáme

○ Aktuálne rozpracované: Android, Body záujmu, TP Cup informácie

● Do stredy si premyslíme nápady na video do TP Cup



● Okrem iného si premyslíme nejaké vylepšenia, fixy, nápady, ktoré sa

stále dajú do konca semestra stihnút upraviť



Tímové stretnutie
14. APRÍL 2021 / 18:00

ZÚČASTNENÍ

Všetci

BODY STRETNUTIA

● Prejsť si návrhy ohľadom videa do TP Cup

TP Cup

● Máme málo času a menej skúseností s robením videí

● Scenáre videa:

○ Matej P: Záber na sken tovaru, následne zobrazenie na mape,

zobrazenie detailu jedného záznamu, pohľad na výhody zo strany

výrobcu a potom zo strany dopravcu, záber s ohľadom na bezpečnosť

pomocou blockchain

○ Tomáš: Záber na výrobcu, ktorý použije naše rozhranie a odošle

svoj tovar, záber na dopravcu, ktorý spraví niečo podobné,

nakoniec záber na to, ako s tým pracuje koncový zákazník

○ Adrián: Záber na jednu krabicu s tovarom, ktorá postupne podlieha

aktualizáciám, sleduje sa jej cesta až na koniec

■ K tomuto by mohlo byť fajn prihodiť aj Tomášove návrhy

zobrazovania nášho rozhrania

● Pravdepodobne budeme musieť použiť hotové animácie a nejako ich vhodne

pospájať do videa

○ Natáčanie v reálnom živote pre nás nemá veľké využitie (nemáme

také možnosti vzhľadom na náš problém)

○ Video ukážky rozhrania je posledná možnosť

● Nástroj, ktorý použijeme na vytvorenie videa bude

https://www.flexclip.com/

○ Prihlásenie pomocou tímového účtu

https://www.flexclip.com/


TP Cup článok a prezentácia

● Článok bude pravdepodobne možné spraviť ako zhrnutie z dokumentácie a

článku odovzdaného na TP Cup

○ PR článok môže pomôcť ako inšpirácia

● Prezentácia môže čerpať z IIT.src Postera


