IDENTIFIKAČNÝ LIST

PROJEKTU NA ROK 2003

1) Projekt:

P7

Rezortná komunikačná sieť - RKS

2) Cieľ projektu
Prepojenie určených bodov colnej a daňovej správy s MF SR, ŠP, DC a zabezpečenie
prevádzky, monitoringu a potrebného plošného rozširovania a prepojenia bodov RKS .

3) Očakávané výsledky projektu
Projekt zabezpečuje denný prenos údajov potrebných pre riadenie príjmu štátneho rozpočtu
a riadenie zložiek rezortu MF SR. RKS uskutočňuje prepojenie jednotlivých organizačných
celkov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Spája navzájom Ministerstvo
financií SR, Ústredné daňové riaditeľstvo s jednotlivými daňovými riaditeľstvami, Colné
riaditeľstvo s jeho colnými úradmi, Štátnu pokladnicu a DataCentrum.
Ďalej projekt zabezpečuje prevádzku a dobudovanie koncových zariadení RKS v rámci
rezortu MF SR, monitoring siete IDNX a prípravu podkladov pre fakturáciu, koordináciu
budovania nových častí siete, zmenové konania konfigurácie a vybavenosti siete, žiadosti
na opravy zariadení.
4) Členenie projektu (podprojekty, úlohy)
Projekt pozostáva z dvoch častí:
- kostrová časť siete (backbone)
- podsiete colných orgánov
5) Stav rozpracovanosti projektu
V roku 2002 sa začlenilo do podsiete colných orgánov 72 požadovaných liniek na koncové
body organizačnej štruktúry colníc. Bola posilnená aj kostrová časť siete o rýchlejšie
spojenia a niektoré nové spojenia (RIS, ŠP, Internet MF SR, CÚ-CÚ-CÚ a pod).
Sieť RKS má svoju kostrovú časť, realizovanú vysokorýchlostnými linkami, na ktorú sa
pripájajú podsiete nižších colných a daňových orgánov.
RKS je polygonálna, územne rozložená IP sieť, s využitím komunikačných multiplexorov
typu IDNX, umožňujúcich Frame Relay prevádzku v jednotlivých smeroch s vysokou
bezpečnosťou a ochranou samotných prenášaných paketov.
Realizovaná je na metalických spojeniach, na optike, rádioreléovými a družicovým spojením.
Poskytuje možnosť elektronickej pošty, prenos hlasu i obrazu a interaktívny i dávkový
prenos údajov, čo umožňuje zaistiť prenos ľubovolných potrebných informácií na všetky
riadiace zložky ministerstva.
Prevádzka siete je podporovaná zmluvou o poskytovaní telekomunikačných služieb
uzavretou s AT&T.
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu
Linky RKS sú využívané v systémoch DIS, CIS, MIS, RIS a Efekt
7) Riešiteľské kapacity v čl./hodinách:
2 584 čl. / hodín

