Identifikačný list projektu na rok 2004
1) Projekt:

P4

INFRAŠTRUKTÚRA MF SR

2) Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zabezpečiť prevádzku IT infraštruktúry v budove MF SR
DataCentrom posilneným o externých špecialistov, úpravu a prevádzku internetu a
realizáciu a prevádzkovanie intranetu MF SR
3) Očakávané výsledky projektu:
¾ projekt vychádza z poznania, že na jednej strane informatika sama o sebe nie
primárnym poslaním ministerstva, no na druhej strane spoľahlivé fungovanie IT
infraštruktúry v budove MF SR je pre plnenie primárneho poslania MF SR
nevyhnutné. Hľadanie východiska z tohto problému v delegovaní zodpovednosti
na špecializovanú účelovú organizáciu je plne v súlade s modernými trendmi
v riadení,
¾ bezporuchové prevádzkovanie internetu a realizácia intranetu MF SR
4) Členenie projektu (projekty, úlohy):
¾ prevádzka IT infraštruktúry MF SR,
¾ intranet a internet MF SR
5) Stav rozpracovanosti projektu:
Každú činnosť zasahujúcu do IT infraštruktúry MF SR treba chápať ako službu:
- Aplikačné služby - prevádzka a starostlivosť o základné a špeciálne aplikácie,
- Systémové služby - prevádzka a starostlivosť o centrálne zariadenia alebo SW,
- Infraštruktúrne služby - prevádzka a starostlivosť o zdieľané zariadenia alebo SW.
Prevzatím IT infraštruktúry Datacentrum prevezme na seba plnú zodpovednosť za
prevádzku a správu :
- Základných aplikácií,
- Centrálnych operačných systémov a serverov,
- Zdieľanej HW a telekomunikačnej infraštruktúry.
Zodpovednosť za špeciálne aplikácie zostane aj naďalej zverená súčasným
dodávateľom.
Zodpovednosťou DataCentra bude v plnej miere zabezpečiť dodávateľom požadované
systémové služby potrebné pre správny chod špeciálnych aplikácií.
V zodpovednosti MF SR zostanú oblasti dlhodobých strategických rozhodnutí,
zabezpečenie efektívnej súčinnosti pre potreby DataCentra, manažment pilotných
projektov a kontrola výkonu služieb DataCentra.
Pri riešení projektu predpokladáme vznik spoločných projektových tímov. Do
projektových tímov bude potrebné zo strany ministerstva v mnohých prípadoch
poskytnúť držiteľov kľúčových procesov ministerstva na úrovni stredného manažmentu.
DataCentrum zabezpečí centrálnu užívateľskú podporu napojením MF SR na existujúci
systém jedného kontaktného bodu CPU (Centrum podpory užívateľov), vrátane
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umiestnenia pracovníkov DataCentra v priestoroch MF SR a nasadením aplikácie
HelpDesk. CPU bude realizovať všetky incidenty hlásené užívateľmi z MF SR.
Na MF SR existuje funkčný internet, intranet je v štádiu kategorizácie.
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu:
Projekt úzko súvisí s riešením APV expertného tímu MF SR pre rokovanie
s ratingovými agentúrami, ktorý využíva vytvorenú infraštruktúru a rieši vytváranie
a údržbu údajovej základne pre potreby rokovania s ratingovými agentúrami,
prostredníctvom aplikácie Ratingy vytvorenou firmou PosAm. Aplikácia je funkčná
a v roku 2004 bude v rutinnej prevádzke. DataCentrum bude správcom aplikácie a bude
poskytovať poradenstvo vo forme hot-line. Subdodávateľ firma PosAm pripraví
program na úpravu exportovaných dát z aplikácie do zadefinovanej Excel šablóny,
ktorej správnosť overí DataCentrum.
7) Riešiteľské kapacity v človeko/hodinách:
8 895 člov./hod.
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Identifikačný list podprojektu na rok 2004
Podprojekt

PP 4.1. Intranet a internet Ministerstva financií SR
Cieľ a popis riešenia:
Cieľom podprojektu je vytvorenie intranetovskej aplikácie a podpora internetu na MF SR.
Očakáva sa
o realizácia publikačné procesu v prostredí ministerstva (určenie počtu užívateľov,
priradenie prístupových práv užívateľom, redaktorom, stanovenie obsahu a štruktúry
intranetovských stránok a pod.)
o kategorizácia intranetu (tématické rubriky, úroveň kategorizácie, výberové kritéria
a pod.),
o grafická prezentácia intranetu,
o inštalácia, pilotné riešenie a zavedenie do praktickej činnosti ministerstva,
o rozširovanie, udržovanie a modifikácia internetu ministerstva.
Podprojekt sa bude členiť na :
o služby intranetu,
o služby internetu a na
o prevádzku intranetu a internetu.
Pre intranet MF SR vypracovalo základnú predstavu o štruktúre, ipre internet sú definované
ďalšie požiadavky na realizáciu.
V reálnej prevádzke sa podprojekt viaže na P4: infraštruktúra MF SR a P5: Komunikačnotechnologická infraštruktúra.
Termíny spracovania:
Príprava k pilotnému riešeniu intranetu: do 30.6.2004
Prevádzka intranetu:
do 30.11.2004
Zmeny v internete:
priebežne
Odberateľ:
Kancelária ministra financií
Riešiteľské kapacity:
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1260 čl./hodín pri pokrytí zamestnancami DC
400 čl./hodín. Sk pri externom vývoji
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