IDENTIFIKAČNÝ LIST

PROJEKTU NA ROK 2003

1) Projekt:

P5

MANAŽÉRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM

2) Cieľ projektu
Cieľom projektu je prehodnotenie doterajšieho systému a udržiavanie takého dátového skladu, ktorý umožní promptné
sprístupnenie aktuálnych údajov v doteraz zrealizovanom rozsahu pre vrcholových zamestnancov MF SR pre ich riadiaci
a rozhodovací proces.

3) Očakávané výsledky projektu:
! spravovanie a využívanie integrovanej údajovej základne rezortu MF SR pod gestorstvom Sekcie daňovej a colnej,
! funkčnosť MIS-u nad produkčnými systémami Daňový informačný systém (DIS), Colný informačný systém (CIS),
Účtovný informačný systém právnických a fyzických osôb (UIS) v zmysle platnej metodiky MF SR:
! importovanie vstupných údajov z DIS, CIS a UIS,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

kontrola priebehu importov, zisťovanie problémov a zabezpečenie prípadných opakovaných importov súborov v
spolupráci s garantmi produkčných systémov DIS a CIS: s DR SR a CR SR,
vyhodnocovanie aktuálneho stavu údajov MIS v dátovom sklade,
automatizovaná archivácia vstupných údajov,
administrácia užívateľských loginov, t.j. prístupov užívateľov do dátového skladu,
výstupné zostavy – sprístupnenie údajov užívateľom,
tvorba výstupných zostáv podľa požiadaviek MF SR,
testovanie výstupných zostáv za oblasť daní,
údržba programového a technického vybavenia,
prieskum a analýza požiadaviek užívateľov MIS na nové výstupy,
prieskum a analýza požiadaviek na rozšírenie rozsahu poskytovaných údajov v MIS o údaje z produkčných systémov
IS ŠP a RIS.

4) Členenie projektu (projekty, úlohy):
!
!
!

daňové informácie
colný informácie,
informácie za PO a FO

5) Stav rozpracovanosti projektu
prepojenie jednotlivých dátových uzlov (DR SR, CR SR, MF SR) technológiou komu-nikačnej brány - automatizované
spúšťanie modulov na aktualizáciu dátového skladu (číselníky, registre, údaje),
! dátový sklad s údajmi: daňovými za rôzne roky v rozsahu od 1996 - 2002, colnými za rôzne roky v rozsahu od 1994 –
2002 a účtovnými za roky 1994 – 2001,
! spúšťanie scriptov pri zapracovaní zmien v programovom vybavení MIS dodávateľom pre tvorbu zostáv ,
! testovanie výstupných zostáv,
! monitorovanie a štatistika využívania výstupných zostáv (reportov).
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu
!

!
!
!

Daňový informačný systém,
Colný informačný systém,
Účtovný informačný systém.

7) Riešiteľské kapacity v človeko/hodinách:
5 020 čl./hod.

