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STRETNUTIE 7.týždeň
ZAZNAMENAL / Matej Petráš

29. Marca 2021 / 15:00

ZÚČASTNENÍ

Všetci + Oltis Group

BODY STRETNUTIA

● Prejsť si dokumenty vypracované počas minulého týždňa (dokumenty

špecifikujúce spôsob komunikácie nášho rozhrania a rozhrania Oltis

Group)

POZNÁMKY
Prehľad nášho dokumentu

● Prešli sme náš dokument a zodpovedali otázky

Prehľad Excel dokumentu trás

● Excel s trasami

● UNL Kód - medzinárodne používané kódy

● Funkcia:

○ Informácie na stránkach unece.org

○ Obsahujú informácie o dostupných možnostiach daných staníc

Doplňujúce informácie

● Bolo by zaujímavé uvažovať o pravidelnejších updatoch GPS napríklad pri

doručovaní tovaru priamo zákazníkovi (pri objednávkach na dovoz

kuriérom)



● GPS súradnice sa nie vždy dajú pravidelne zbierať a niekedy sa deje to,

že sa informácie zbierajú a uploadujú sa spolu jedným updatom

● Dodávatelia pristúpia radšej len k informáciám o prechodových staniciach

a zaujímavých bodoch namiesto GPS súradníc

○ Je na zohľadnenie otázka povinnosti/nepovinnosti tohto údaju

○ Možno by bolo lepšie priradiť automaticky GPS súradnice týmto

významným bodom vopred (Bratislava GPS = X, Y) a následne sa

uložia informácie iba o stanici Bratislava

○ Môžeme uvažovať iba o mapovaní miest na GPS bez nejakého viazania

vopred = GPS by sa malo zachovať

Iné poznámky

● Webová verzia nejde spustiť na Safari

○ SyntaxError: Invalid Regexp Group

● Problémy sú aj v mobilnom zobrazení (Mozilla)

● Do vyhľadávania by sa hodilo

○ Zmeniť vyhľadávanie na textové pole (písať vstup a nie voliť)

○ Hodilo by sa zohľadniť, že používateľ môže chcieť vyfiltrovať viac

produktov/itemov

ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
● Dodávatelia pripravia dokument opisujúci rozhrania, ktoré budeme

priebežne sledovať a updatovať



Tímové stretnutie
31. MAREC 2021 / 18:00

ZÚČASTNENÍ

Všetci okrem Andreja

BODY STRETNUTIA

● Prejsť si prípadné problémy a otázky členov

Poznámky

● Kamil začal pracovať na mobilnej aplikácii a vytvoril projekt cez git

○ Volá základné API endpointy a má vytvorené mapovania

○ Plánuje pracovať na zobrazovaní dát a čítaní QR kódu

○ Mohli by sme si prejsť funkcionality mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia - poznámky

● Adrián navrhuje, aby sa zvážilo ručné zadávanie vyhľadávacieho čísla

produktu (výrobku)

○ Nemalo by byť dovolené vyhľadávať podľa sériového čísla

■ Riziko opakujúcich sa kódov pre rôzne spoločnosti

■ Nutnosť prerobiť BE celej aplikácie

● Odkaz na UX dokumentáciu, kde sa nachádzajú prototypy riešení (na

inšpiráciu)

● Diskutovali sme o možných vlastnostiach riešenia a dizajnových prvkoch

● Bolo by vhodné po naskenovaní zobraziť popis itemu a rovno aj históriu

● Bolo by vhodné dať možnosť ručného zadávania itemu

○ Používateľovi napríklad nemusí fungovať fotoaparát a kód môže mať

skopírovaný

○ V súvislosti s týmto je vhodné umožniť jedným tlačidlom skopírovať

kód do clipboard (na poslanie)

Filtrovanie

https://docs.google.com/document/d/1_3gLcXhuM2D7olY1VEzuUveQ8kovtR7NGFcw2la9s9M/edit#


● Je treba umožniť korektné filtrovanie tabuliek

○ Stlačením stĺpca “Cena” by bolo nutné, aby sa zoradili správne

dané položky tabuľky

○ Nutné, aby sortovanie nebolo lokálne !

○ Sorting bude pravdepodobne len pre jeden stĺpec v čase (nie

viacero naraz)

● Buď sa to spraví teraz alebo sa prenechá task na ďalší šprint

(vyťaženosť členov)

Iné poznámky

● Významné body (získané v excel dokumente od dodávateľov) budeme

spracovávať v budúcom šprinte


