
• Název přednášky je velmi očekávatelný, obsah jsem se rozhodl udělat méně 
tradiční – prostě Vás chci teď především informovat, ať jste v obraze, co se děje i 
kolem Mango a to stručně, vždycky jsem se vykecával a dnes jsem si řekl, že si 
chceme oddechnout

• Z obsahu….
• Benjamin Franklin - americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a 

spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury, je známý 
jako vynálezce bleskosvodu.

• Něco o cenách našich (?) služeb
• Ceny našich služeb, alespoň ty hlavní se snažíme držet, i přes významný růst 

nákladů (personál, energie, služby, …)
• Ceny telekomunikačních služeb
• Ceny – Východní Evropa
• Ceny – Západní Evropa
• Kdo zdraží kromě O2/T-Mobile/Vodafone , UPC zdražovala v březnu

Zdroj: https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=33
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Pro vás to může být ukončení jedné etapy podnikání, věřím, že Vás zajímá, co to 
znamená pro nás
• NEGATIVUM i POZITIVUM, nový majitel může mít v rámci IS své ambice

• ale je to pro nás velká výzva samozřejmě a zkoušíme to
• Rozhoduje politika, zájmy manažerů nesouvisejícími se zájmy firmy nebo 

investorů
• Mango se dokáže prosazovat i v jiných segmentech a o vývoj software je 

obrovský zájem
• Občas narazíme na neskutečné poptávky, ale my máme Mango rádi

• Teda jako prodejte, pokud vás to už fakt nebaví, ale jinak ne
• I my se snažíme přispět, aby Vás to bavilo
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• Situace s ISP Admin mne překvapila z mnoha pohledů
• GDPR

• Díky analýzám u „nezákazníků“ Mango jsme získali mnohem šiřší
rozhled a také náměty

• Přístup ČR orgánů je poměrně laxní, výhodou je, že se dá soulad s 
GDPR dořešit v klidu

• Nakonec to ovšem zaplatí daňový poplatník 
• ISP Admin

• mj. také na MikroExpo avizována obrovská spousta funkcionalit
• Velké zadostiučinění, ale 15 let tu kazili trh

• Poptávka je fajn, ale tak rychle to nejde, nemůžeme ohrozit 
zákazníkya a implementace nejsou za den

• PROFIT 
• Jsme lépe schopni držet cenu
• Větší upgrady infrastruktury
• Zkušenosti na větši množině zákazníků
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• Znamení těchto let
• 2017 – dostupnost
• 2018 – infrastruktura
• 2019 - ??????? (optimalizace)

• V cloudu je nutné kromě dostupnosti dbát na rozkládání zátěže
• PerconaDB cluster

• Kompletně nový hardware, vyšší verze SQL
• CLUSTER – vyšší dostupnost, snazší rozklad zátěže
• Distribuovaná data na SSD – vyšší výkon
• Není snadné zavést – jiné chování SQL (transakce, zámky, apod.)

• VM Ware cluster
• Kompletně nový hardware
• Vyšší verze VMWare

• Vyšší verze php (7.0)
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Chráněné údaje - GDPR
• Automatická deaktivace zákazníků
• Povinná informovanost
• Call centrum
Selfcare
• Zcela nový koncept od základu - postaveno na Angular
• Redakční bloky
• Profil, historie, jednotky
• Služby, vyúčtování, uniCredit, dokumenty / daňové doklady
• Internet. telefon a GSM, videopůjčovna
• Zařízení
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Procesy pro ISP

Procesy na zapojení nové služby, na reklamace, na odpojení služeb, …
• Vznikly jako BEST PRACTICE, dají se dále upravovat a rozšiřovat
Zapojení / dodávka nové služby
• viz. body v prezentaci
• Provázání do systému (Wizard)
• Zacházeni se zákazníkem, GDPR, postupné zadávání údajů
• Proces má na starosti definovaný obchodník
• Životní cyklus zákazníka a smlouvy
• Plánování práce techniků
• Seznam procesů k řešení
• Eskalace (!)
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Po provedení implementace IPTV Kuki ve vaší lokaci můžete standardně aktivovat 
služby, provádět jejich změnu, ukončení a správu zákaznických zařízení pouze v 
Mango. Systém dále zajistí návaznost na systém IPTV Kuki. 
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• Chatscripty – možnosti ladění
• Ukázka

• Přístup na zařízení v síti
• Telnet, SSH, SNMP, DHCP/TFTP
• Přístup k parametrům
• Výstup do parametrů atd…

• Jedni z prvních máme vyřešen pokročilý provisioning GPON
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Tyto fronty se mohou velmi často dynamicky měnit vzhledem k měnícímu se trhu a 
dalším vnějśím okolnostem. Projekty ze všech třech front jsou zařazovány do vývoje 
určitým způsobem paralelně. Projekty jsou v každé frontě seřazeny tak, že do vývoje 
jde vždy ten nejvýše umístěný, pořadí ve frontách je tedy zároveň prioritou v rámci 
fronty. Snažíme se vždy pracovat pokud možno právě na jednom jediném VELKÉM 
PROJEKTU. Současně pak pracujeme třeba i na několika MALÝCH PROJEKTECH. Malé 
projekty jsou navíc dvojího druhu, MALÉ PROJEKTY S VYŠŠÍ PRIORITOU jsou 
zařazovány přednostně zkušenějším týmům, MALÉ PROJEKTY S NIŽŠÍ PRIORITOU 
jsou pak zařazovány s nižší předností méně zkušeným týmům nebo jednotlivým 
vývojářům. 

Akce na aktivaci služby má několik desítek zanoření procedur jenom v aplikační 
vrstvě
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Popsat důležité projekty
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• Rozšiřujeme pomalu tým, jak to jde
• Jen letos jsme vyzkoušeli cca 5 lidí, zatím z toho přibyl 1……
• Personalistika se stala součástí naší práce
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