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Co je na projektu Nové Aukro nejzajímavější? 

 Představení kontextu projektu 

 

 Architektura a technologie projektu 

 

 Projektové řízení a delivery 

 

 Lessons learned a vybraná doporučení 

 

 

 

 

 



 Významný český obchodní portál umožňující prodej 
za pevné ceny i aukce (Marketplace – B2C, C2C). 

 4 mil. registrovaných uživatelů, 2 miliony pravidelně 
aktivních uživatelů. 

 Založeno v roce 2003 ve Zlíně jako součást 
eCommerce holdingu Allegro PL. 

 V roce 2016 odkoupeno českými investory. 

 Součástí prodejní transakce se stala podmínka do září 
2017 zmigrovat data z Polska do vlastní platformy. 

 



Využití nejmodernějších opensource technologií 
Významné snížení provozních 

nákladů a CAPEX pro další expanzi 

Business cíle projektu 

Příprava a motivace týmu včetně přizpůsobení 
DevOps technologií 

Spuštění projektu v přesně 
definovaný den „D“ bez možnosti 

rollbacku 

Volba architektury a technologických komponent 
Služba s maximální flexibilitou pro 

expanzi a rozvoj 

Migrační projekt s 5 zkušebními fázemi 
Kontinuita uživatelských transakcí v 

průběhu migrace 

 Kritický čas na dodávku - 11 měsíců. 
 Zrušení transakce bez náhrad v případě nesplnění termínu migrace. 
 Minimální součinnost Allegro PL. 
 Požadavek na shodu chování nové a původní platformy. 
 Změna UIX. 

 
 



Architektura a technologie 



Plně hyperkonvergovaná infrastruktura 
Ocenění za nejinovativnější projekt roku 2017 

 
 

Privátní cloud postavený na opensource technologiích 
flexibilita 

 
 

Aplikační infrastruktura na bázi opensource  
zpracování stovek dotazů za sekundu 

 
 

První masivní použití technologie pro eCommerce v ČR 
responzivní a bohaté uživatelské rozhraní  

 
 

Nejmodernější technologie současnosti pro vyhledávání 
Vyhledávání a analýza dat v reálném čase v ČJ 

 
 

DevOps nástroje umožňující plnou automatizaci procesů –
2 minutový deployment 

 
 

Aplikační a infrastrukturní analytický monitoring 
integrace analýzy obchodní výkonnosti a stavu platformy End2End 

 
 

Architektura a technologie 

0 $ 



Funkcionalita 

 Desítky integrovaných zákaznických systémů. 

 Podpora (obou) hlavních mobilní platforem. 

 Prediktivní algoritmy pro AntiFraud a hodnocení 
prodejců. 

 Rozsáhlé backoffice aplikace, marketingové nástroje. 

 



Projektové řízení a delivery 



Projektové řízení a delivery 

 Propojení týmů – 8 subtýmů Servodata, 4 zadavatele 
(60 členů SD a cca. 30 členů za Aukro) s geografickou 
distribucí (Praha, Teplice, Ústí, Brno, Zlín, Kyjev). 

 HyperCare fáze – naplánování fáze pro eliminaci rizik 
souvisejících s charakterem projektu. 

 6 souběžně běžících koordinovaných projektů, které 
se museli sejít úspěšně v jeden okamžik. 

 Masivní aplikační integrace - desítek business 
partnerů, platební brány a IT systémů zadavatele s 
platformou (téměř sto webových služeb). 

 



Klíčový metodický přístup řízení – PRINCE2AGILE A DEVOPS 

Manažerské řízení: řízení po fázích, kontrola nad časem a náklady včetně navazujících procesů. 

 

Řízení vývoje: iterativní vývoj – flexibilita pro přizpůsobení výstupu dodávky. Automatizace procesů – 

minimální chybovost na produkci. 
 

Dodržen trojimperativ projektového 
managementu: 
 
 On Budget 
 On Time  
 On Scope 



Klíčový metodický přístup řízení – PRINCE2AGILE A DEVOPS 

 

 

 

 

 
 

 Nasazení 14 komponent na desítky serverů za 2 minuty. 

 Integrace s kapacitním plánováním a automatickými testy 
aplikací. 

 

 



Lessons learned a vybraná doporučení 



GreenField (zvažovat variantu) 
 Výběr technologie v závislosti na cílech projektu a 

nikoli aktuálním nastavení IT oddělení, 
kompetencích, pořízených produktech. 

 
Zapojení majitelů do projektových struktur a přímého 
rozhodování 
 Usnadní a rapidně zrychlí rozhodování. 
 Eliminuje eskalace a vícestupňové rozhodování.  
 Pravidelné nastavení schůzky projektového výboru s 

vlastníky (14 dnů). 
 

Lessons learned a vybraná doporučení 



Lessons learned a vybraná doporučení 

Pokud nemůžete udělat paralelní provoz a musíte jít cestou GO live bez 
možnosti rollbacku, doporučujeme řízený hypercare: 
 Eliminujte rizika nejen tím, že celý tým připravíte na intenzivní 24h 

support, ale přizpůsobte tomu i technologie devops. 
 Je třeba zajistit dostatečnou motivaci. 

 
Prediktivní projektový reporting: 
 Devops nástroje musí mít nativní podporu reportingu: 

 Počet a typ výskytu chyb z průběžného testování, 
 Report průměrné doby odstranění vady, 
 Monitoring projektových rezerv a utilizace zdrojů, 
 Porovnání počtu nově vzniklých chyb vs. odstraněných.  
 

 Nezatěžujte reportingem vývojové týmy. 



 

 

 

 

 

Proč bychom mohli uspět jako IT PROJEKT ROKU 2017? 

Projekt s unikátní  kombinací: 

 

Extrémní limitující podmínky 

 

Inovativní využití nejmodernějších opensource 
technologií 

 

Metodiky, nástroje a motivace 

 

 

 



 

 

Děkujeme za pozornost a jsme připraveni 
na Vaše dotazy.  


