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1.

ÚČEL DOKUMENTU

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre iniciačnú fázu určený na
rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu.
Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky má o.i popisovať riešenie projektu v oblastiach:
a. Architektúry riešenia – aplikačná vrstva, technologická vrstva, ...
b. Požiadaviek na dátový model, dátové konverzie a migrácie
c. Požiadavky UX dizajn (front-end a back-end vizual)
d. Požiadaviek na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia
e. Kapacitné požiadavky na HW, SW a licencie
f.
Požiadaviek na bezpečnosť riešenia
g. Požiadavky na testovanie a akceptačné kritéria
h. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie
i.
Požiadavky na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty
j.
Požiadavky na dokumentáciu a školenia

1.1

Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek

Funkčné požiadavky používajú konvenciu:

RF_xx.yy
▪
▪
▪

RF
xx
yy

– funkčná požiadavka
– oblasť požiadavky
– číslo požiadavky

Nefunkčné a technické požiadavky používajú konvenciu:

RNF_xx.yy
▪
RNF
▪
xx
▪
yy
2.

– nefunkčná požiadavka
– oblasť požiadavky
– číslo požiadavky

OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Pri návrhu Interaktívneho systému Dodávateľských reťazcov sa s ohľadom na definované požiadavky vyformovali základné časti
systému.
Integračné rozhranie - Komponent na pripájanie, sťahovanie a aktualizáciu údajov o podnikateľských subjektoch z verejných
aj komerčných zdrojov, ktorý poskytuje:
▪
Sťahovať a aktualizovať údaje o podnikateľských subjektoch z rôznych zdrojov;
▪
Spájať a agregovať údaje o jednom podnikateľskom subjekte z viacerých zdrojov;
▪
Riešenie konfliktov a nastavovanie aktualizačných cyklov jednotlivých údajových zdrojov;
▪
Automatická detekcia odvetví a iných vlastností podnikateľských subjektov;
Register - Interná aplikačná časť pre potreby SARIO, ktorá musí byť postavená na princípoch CRM na správu informácií o
podnikateľských subjektoch, sourcingových dopytoch, aktivitách a RDR výjazdoch atď., ktorý poskytuje:
▪
Systém s riadeným prístupom používateľov (zabezpečenie prístupových práv na úrovni rolí);
▪
Práca s informáciami o podnikateľskom subjekte – vytvorenie Profilu spoločnosti v Registri, vyhľadávanie
a triedenie profilov, zoskupovanie profilov vyhovujúcich sourcingovému dopytu, obohacovanie profilov
o informácie získané na osobných stretnutiach;
▪
Návrh rozhraní pokročilých funkcionalít práce s profilom (mapa, prílohy, export profilu, prezentácie, podujatia,
účasť na podujatiach);
Webový portál - Verejne dostupná stránka, kde bude môcť neregistrovaný používateľ získať základné informácie o Profiloch
spoločností, ich počte, kategorizovaní, článkoch z prostredia SARIO, aktivitách a podujatiach organizovaných SARIO. Tento modul
poskytuje:
▪
Definovanie používateľov, ktorí môžu spravovať/upravovať Portál (Správcovia účtu Portálu a Editori informačného
obsahu Portálu);
▪
Správa a prihlasovanie Správcov účtu a Editorov informačného obsahu do Portálu;
▪
Tvorba a editácia informačného obsahu, s možnosťou náhľadu pred publikovaním;
▪
Zobrazenie informačného obsahu stránky Portálu v prehľadnej a ľahko použiteľnej forme (články, príspevky,
kalendár aktivít, štúdie, grafy, štatistiky);
▪
Zobrazenie sady informácií o podnikateľskom subjekte, ktorá bude publikovaná z Registra
▪
Vyhľadávanie v Profiloch spoločnosti na Portáli, zobrazenie detailu spoločnosti, zobrazenie spoločnosti na mape;
▪
Analýza a spracovanie štatistiky návštev Profilov spoločnosti na Portáli pre potrebu SARIO;
▪
Zobrazenie Prehľadu Noviniek (NewsFeed) s nasledovnými údajmi: aktuálne informácie (Novinky), kalendár aktivít
plánovaných SARIOm (Podujatia), informácie o podpore expanzných zámerov (Projekty), aktuálne ponuky
kooperačných partnerov agentúry SARIO a ďalšie informácie ekonomického/technického/ marketingového
charakteru;
V nasledujúcej kapitole je popísaný princíp technického riešenia Interaktívneho systému s využitím jednotlivých modulov.
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3.

ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

V tabuľke eGov komponentov sú uvedené všetky ISVS, AS, KS, ktoré sú výstupom projektu (rozvíjané alebo budované).
eGovernment komponenty z tejto tabuľky korešpondujú s architektúrou TO BE a sú zároveň evidované v METAIS.
Tabuľka eGov komponenty

Typ (ISVS, AS, KS)
ISVS
KS

Kód MetaIS
isvs_10305
ks_339645

KS
KS
AS

ks_339646
ks_339647
as_60894

AS
AS

as_60899
as_60900

3.1

Názov
Interaktívny systém dodávateľských reťazcov
Poskytovanie
informácií
o
profiloch
spoločností
Podávanie žiadostí o sourcing
Registrovanie na podujatie
Poskytovanie
informácií
o
profiloch
spoločností
Podanie žiadostí o sourcing
Registrácia na podujatie

Budovaný / Rozvíjaný
Budovaný
Budovaná
Budovaná
Budovaná
Budovaná
Budovaná
Budovaná

Biznis vrstva

Medzi hlavné ciele zainteresovaných osôb patria:
•
Vysoká administratívna záťaž kladená na zamestnancov SARIO
•
Úspora času pri vybavovaní sourcingu
•
Zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb
•
Zvýšenie kooperácie a konkurencieschopnosti MSP
Aktuálny
•
•
•
•
•

systém práce v rámci sourcingu, ktoré sú možné podporiť prostredníctvom IT:
Prijímanie sourcingových dopytov
Evidencia klientov kategórie A a B
Evidencia RDR a sourcingových výjazdov/podujatí
Vyhľadávanie klientov podľa mnohých kategórií
Aktuálne zdroje dát

Prijímanie sourcingových dopytov
Sourcingový dopyt môže byť doručovaný rôznymi kanálmi. Komunikácia s klientmi kategórie „A“ (zahraničné/nadnárodné
spoločnosti) prebiehajú prevažne e-mailovou a telefonickou komunikáciou, resp. počas osobného stretnutia. Prichádzajúce
dopyty sú rôznej kvality špecifikácie zadania a nie zriedka je potrebné požiadať o doplnenie zadania zo strany A klienta.
Doplnenie sa obvykle týka produktu, jeho následného využívania; vstupných materiálov, procesov a technológií používaných na
jeho výrobu; kritérií kvality (príp. nevyhnutné certifikáty), kvantity (minimálne ročné objemy) a ďalších kritérií. Pre zjednotenie
kvality zadania dopytu pracovníci SARIO vytvorili Sourcingový formulár A, ktorý v prípade nedostatočného zadania požadujú od
klienta A vyplniť.

Požiadavku na sourcing – vyhľadávanie dodávateľa tovarov alebo služieb vyšpecifikuje projektový tím NP zodpovedný za
sourcing spoločne s klientom prostredníctvom jednotného formulára, ktorý obsahuje napr. nasledovné položky: popis hľadaného
produktu/služby, technologické procesy využívané na jeho produkciu, nevyhnutné tech. vybavenie výrobcu, orientačné ročné
objemy výroby, minimálne požiadavky na obrat a počet zamestnancov potenciálneho dodávateľa, požiadavky na získané
certifikáty a ďalšie položky. Súčasťou dotazníka je zároveň súhlas so zverejnením názvu firmy – zadávateľa dopytu, žiadosť o
zaslanie výkresu, ilustračnej fotografie, resp. inej relevantnej dokumentácie týkajúcej sa hľadaného produktu.
Ďalšia komunikácia s klientom je realizovaná mimo záznam – teda telefonicky, e-mailom neštruktúrovane a bez zdieľania stavu
dopytu na jednotnom mieste prístupnom pre ostatných členov tímu. V prípade prebratia dopytu iným kolegom sa podklady
preposielajú e-mailom. Základné parametre dopytu a kľúčová korešpondencia sú zároveň uložené na zdieľanom disku „M“ ->
NP -> souricng.
Po finalizácii zadania sa predpokladá, že budú strany podpisovať Dohodu/Memorandum o spolupráci – realizácii sourcingu.

Evidencia klientov kategórie A a B
V súčasnosti sú klienti Kategórie A evidovaní na základe vyplnenia formuláru sourcingového dopytu (xls). Ten je uchovávaný
v elektronickej forme na zdieľanom úložisku. V prípade vyplnenia papierového formulára, alebo dodania iných štruktúrovaných
informácii, zamestnanci SARIO tieto informácie prepíšu do elektronického formuláru pre uchovanie.
Klienti kategórie B sú evidovaní v rámci zoznamu RDR/Sourcing (xls dokument), ktorý je uložený na zdieľanom úložisku
(zdieľaný priečinok na serveri SARIO). Toto úložisko neumožňuje postupné ukladanie nových verzií jednotlivými užívateľmi bez
možnosti simultánnych úprav, čo je obmedzujúce a pri nedostatočnej pozornosti môže spôsobiť stratu dát.
Tabuľková štruktúra však neumožňuje zaznamenať niektoré špecifiká a viacnásobné väzby ako napríklad sourcing B klienta pre
viacerých A klientov a podobne. Následne vznikajú nekonzistentné a nefiltrovateľné záznamy, duplicity, zlúčené bunky, ktoré
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môžu v budúcnosti skresľovať štatistiky/výstupy atď. Rovnako tak príslušnosť klienta k viacerým odvetviam je riešená
duplikovaním stĺpcov (Odvetvie 1, Odvetvie 2).
Vzniká reálna a urgentná potreba riadenia kontaktov – zákazníkov s využitím princípov správy vzťahov so zákazníkmi –
Customer Relationship management – CRM.

Realizácia sourcingu
V procese realizácie sourcingu nasleduje identifikácia potenciálne vhodných dodávateľov (klientov kategórie B) zo strany
agentúry SARIO (projektového tímu NP) prostredníctvom všetkých dostupných kanálov: dostupné externé databázy, interné
zoznamy, výstupy z minulých sourcingov, oslovovanie firiem prostredníctvom regionálnych pracovníkov SARIO (NP), v
spolupráci s obchodnými/ bilaterálnymi komorami, zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, prostredníctvom PR kanálov
SARIO-NP (webová stránka, Newsletter, direct mailing) a pod..
Čiastkové výsledky z horeuvedeného postupu nie sú nikde zaznamenávané. Uchovaná je len konečná informácia výsledného
zoznamu kandidátov.

Predmetné dopyty sú následne spracovávané tímom NP zodpovedným za realizáciu sourcingu a zverejňované formou výzvy s
cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie vyhľadávanie vhodných kandidátov. Cieľovej skupine sú sourcingové dopyty
komunikované (po dohode s A klientom) prostredníctvom nasledovných kanálov:
•
priamym oslovením,
•
direct mailingom,
•
zverejnením výzvy na webovej stránke SARIO,
•
v Newslettri SARIO,
•
prostredníctvom pre daný dopyt relevantných zamestnávateľských zväzov a združení, obchodných a bilaterálnych
komôr a ďalších partnerov SARIO,
•
v neskorších štádiách realizácie NP aj prostredníctvom Interaktívneho systému dodávateľských reťazcov vybudovanej
projektom a ďalších dostupných PR kanálov.
Výsledkom takéhoto prieskumu je zoznam potenciálne vhodných dodávateľov v budúcnosti (po vybudovaní Interaktívneho
systému) v presne vyšpecifikovanej štruktúre (identifikačné údaje spoločnosti doplnené o ekonomické ukazovatele, zoznam
získaných certifikátov, kontaktné údaje na obchodné oddelenie* a príp. i ďalšie údaje požadované zadávateľom sourcingu),
ktorý je spoločne s firemnými prezentáciami zaslaný klientovi-zadávateľovi na posúdenie. V súčasnosti (vzhľadom na zdĺhavé
riešenie sourcingu – vyhľadávanie vhodných dodávateľov) sa tieto údaje posielajú A klientovi postupne/jednotlivo, po
identifikovaní potenciálne vhodného kandidáta.
Aktivita sourcing sa z pohľadu NP považuje za vyhlásenú v momente, keď klient-zadávateľ dopytu vyhodnotí zaslaný zoznam
potenciálnych dodávateľov, z ktorého si vyberie z jeho pohľadu vhodných kandidátov. Projektový tím NP následne overí
oprávnenosť vybraných kandidátov a osloví ich k účasti na aktivite vopred dohodnutej so zadávateľom a to: na sourcingové
podujatie alebo výjazd(y) na Slovensku alebo v zahraničí, ktoré sú považované za deň poskytnutia pomoci v rámci NP.
Na obrázku „Schéma procesu sourcingu“ je znázornený základný proces riešenia sourcingových dopytov. Je znázornený ako
jeden spojitý proces avšak v skutočnosti má väčšinou iteratívny charakter a Klient A dostáva výsledky sourcingu priebežne.
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Evidencia RDR/sourcing výjazdov/podujatí
RDR/sourcing výjazdy a podujatia nie sú v súčasnosti nijako štruktúrovane koordinované ani evidované v prehľadnom CRM
alebo podobnom systéme, výlučne v xls formáte. Pracovníci plne využívajú usporiadanie kancelárii formou open space a celá
interná komunikácia ohľadom organizácie, termínov a detailov prebieha ústnou formou a za pomoci dostupných nástrojov
Outlooku.

Aktuálne zdroje údajov
Súčasné zdroje údajov slúžiace k sourcingu sú obmedzené len na voľne dostupné verejné informácie. V minulosti boli dostupné
prístupy na komerčné zdroje údajov o spoločnostiach formou pridelenia prístupových práv zriaďovateľskou organizáciou, avšak
s ohľadom na prebiehajúce výberové konania nového dodávateľa v súčasnosti neexistuje jednotný štruktúrovaný zdroj údajov
pre potreby sourcingu.
Vyhľadávanie potenciálnych dodávateľov tak prebieha:
▪
na základe predošlých skúseností a znalostí pracovníkov realizačného tímu
▪
v zoznamoch evidovaných pracovníkmi realizačného tímu
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na štátnych portáloch s informáciami o predmetoch činností jednotlivých podnikateľských subjektov, podlžnostiach
a podobne (napr. ORSR, Sociálna , zdravotné poisťovne).
▪
na komerčných portáloch s limitovaným prístupom zdarma
▪
prostredníctvom stavovských organizácií (napr. zamestnávateľské zväzy a združenia, obchodné a bilaterálne komory)
▪
pomocou internetových vyhľadávačov
▪
na profiloch spoločností na ich webových stránkach a sociálnych sieťach
▪
prehliadaním firemných prezentácií
▪
prehliadaním zoznamov účastníkov na realizovaných podujatiach
▪
ďalším manuálnym, ústnym, telefonickým dopytovaním.
S ohľadom na skutočnosť, že realizácia sourcingu je z pohľadu procesov veľmi špecifická a to vzhľadom na jej adresnosť:
•
vyhľadávanie potenciálnych dodávateľov prebieha na základe presnej špecifikácie konkrétneho A klienta
•
vypracovaná ponuka závisí od možností a kapacít na Slovensku etablovaných firiem
a zároveň skutočnosť, že
•
sourcing podlieha viackolovému výberovému konaniu, ako na strane agentúry SARIO, A klienta ale aj klienta B,
nie je vyššie popísaný postup práce postačujúci a dostatočne efektívny.
▪

V súčasnom stave sú všetky procesy spravované manuálnym spôsobom za využitia nástrojov kancelárskych balíkov Microsoft
Office. Komunikácia prebieha väčšinou elektronicky prostredníctvom emailov, telefonicky a tiež na osobných stretnutiach. Údaje
pre zaznamenávanie sú ukladané väčšinou do lokálnych súborov bez histórie. V procese riešenia sourcingu chýba jednoduchý
spôsob vyhľadávania konkrétnych vhodných kandidátov. Informácie o profiloch sú vyhľadávané manuálne po verejných registroch
prípadne sú platené samostatné
nástroje pre detailnejšie informácie o profiloch.
business SARIO biznis architektúra

Fyzická osoba

Právnická osoba

Zamestnanci SARIO

Podnikateľ

Orgány verejnej moci

Prístupové miesta a kanály

Elektronicky

Telefonicky

Listinne

Osobne

e-mail

SARIO

Podateľňa

SARIO

Poskytované služby v rámci kompetencií SARIO

Biznis funkcie

Riadenie a poskytovanie služieb

Realizácia sourcingu

Rozvoj dodávateľských
reťazcov

Podpora exportu

Poskytovanie informácií

Realizácia podujatí

Spracovanie dopytov

Podpora investícií

Sprístupnenie špecifických
informácií

Z pohľadu biznis architektúry bude riešenie implementované zamestnancov SARIO, ktorí svoje činnosti momentálne vykonávajú
bez plnohodnotného systému. Riešenie plne podporí kompletné interné procesy spojené s evidenciou a vybavovaním sourcingu,
organizáciou výjazdov, podujatí a evidenciu klientov. Evidencia klientov bude získavať údaje o klientoch z externých systémoch
ako napr.: Obchodný názov spoločnosti; IČO; Dátum zápisu do OR / Prelink na OR SR; Počet zamestnancov (presný počet
nielen rozpätie od-do); Hlavný predmet podnikania podľa OR/ŽR; Adresa spoločnosti; DIČ; IČ DPH; Klasifikácia podľa NACE;
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Vlastníctvo (tuzemské/zahraničné); Prepojenia osôb a majetku – spoločníci; Tržby; Zisk; Dlhy voči SP, ZP; Iné dlhy a
nedoplatky; Celkové výnosy; Marža tržieb; Pridaná hodnota; EBITDA; Zisk po zdanení; Daň z príjmov; Vlastné imanie;
Rentabilita vlastného imania (ROE); Celková zadlženosť; Zadlženosť voči bankám; Záväzky z obchodného styku; Doba splácania
obchodných záväzkov; Úrokové krytie; Osobné náklady celkom.
Pre podnikateľov (hlavne MSP) bude zabezpečené publikovanie vybraných informácií na webový portál. Publikované budú údaje
z interného systému Register. Pre prípadné doplnenie profilu MSP bude umožnené zadať požiadavku prostredníctvom webového
portálu. Priama zmena údajov MSP nebude v tejto fáze možná. Údaje budú predovšetkým spracovávané a zbierané
zamestnancami SARIO napr. na osobných stretnutiach.
Pre MSP bude tiež umožnené registrovať sa na podujatie organizované SARIO, prípadne ak to bude podnikateľom umožnené.
V tejto fáze projektu sa uvažuje o vybudovaní týchto koncových služieb typu G2B s minimálnou vyžadovanou úrovňou
autentifikácie:
•
Poskytovanie informácií o profiloch spoločností
•
Podávanie žiadostí o sourcing
•
Registrovanie na podujatie
Pre ostatné OVM hlavne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky budú dodávané výstupy formou reportov a štatistík
ohľadne jednotlivých oblastí a odvetví hospodárstva.

3.2

Aplikačná vrstva

Súčasný stav aplikačnej architektúry
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Infraštruktúra pre potreby NP je zdieľaná s celou organizáciou SARIO a nie je možné ju vyčleniť a pristupovať k nej ako k
samostatnej jednotke – s ohľadom na súčasný stav by to bolo aj nelogické a neekonomické.
Serverová časť
Organizácia sa snaží neakumulovať serverovú infraštruktúru s ohľadom na stav personálu IT oddelenia a z tohto princípu
pramení aj požiadavka implementácie akejkoľvek IT časti riešenia do vládneho cloudu. Tento princíp je logický, rozumný a
ekonomický, preto je vhodné ho podporiť aj do budúcna.
SARIO využíva aktívne sieťové úložisko v podobe zdieľaného diskového poľa s kapacitou 600GB, ktoré slúži pre všetky
oddelenia SARIO. Prístup na toto úložisko je riadený prístupovými právami na základe skupín alebo konkrétnych používateľov.
Iné vzdialené úložiská alebo cloudové ukladacie služby nevyužíva.
Služby vládneho cloudu v súčasnosti organizácia nevyužíva avšak systém overovania používateľov v doméne (prostredníctvom
autorizačných služieb LDAP) je plánovaný migrovať práve na infraštruktúru vo vládnom cloude.
Aktuálna webová stránka je hostovaná vo vládnom cloude. V súčasnosti na niektorých miestach je možné nájsť doménu
@seic.sk, ktorá bola migrovaná na sario.sk avšak z historicky neznámych dôvodov nie kompletne.
Priepustnosť internej siete v rámci sídla spoločnosti je dostačujúca pre používateľov (Aktuálna rýchlosť pripojenia do siete
govnet, teda aj internetu je garantovaná - symetrická rýchlosť 40Mbps), avšak nie je použiteľná pre prácu s nástrojmi riešenia.
Klientská časť
V rámci Národného projektu budú zamestnanci pracovať na prenosných počítačoch s operačným systémom Windows 10. Pre
prácu v teréne a na výjazdových podujatiach budú mať k dispozícii smartfóny, či tablety s operačným systémom Android, ako aj
prenosne počítače.
Autentifikácia používateľov
Do domény SARIO má v súčasnosti prístup približne 120 používateľov. Títo používatelia sa overujú prostredníctvom LDAP
postavenom na technológii Microsoft Active Directory umiestnenom na serveri lokalizovanom v mieste výkonu práce – Trnavská
cesta 100, Bratislava. Sú nastavené bezpečnostné pravidlá na minimálnu dĺžku hesiel a expiračný mechanizmus zabezpečuje
zmenu hesla každé 3 mesiace. Prístup a autentifikácia mobilných zariadení a vzdialených pracovísk do vnútornej siete je
v nutných prípadoch riešená VPN tunelom.
Noví používatelia sú zakladaní na IT oddelení, ktoré momentálne zastrešujú dvaja pracovníci. Používatelia sú radení do
prístupových skupín, ktoré majú nadefinované rôzne oprávnenia. Pracovníci v rámci Národného projektu majú dedikovanú
vlastnú skupinu pre cca 35 pracovníkov. V prípade potreby vytvorenia novej prístupovej skupiny neexistuje žiadny technický ani
procesný problém.
Existujúce licencie
V súčasnosti pre emailovú komunikáciu disponuje SARIO licenciami Microsoft Office 365 s online možnosťami kancelárskych
aplikácii. Dodatočné licencie, ktoré by ovplyvňovali požiadavky Národného projektu zistené neboli.
V súčasnom stave do realizácie procesov vstupujú čiastočne len systémy Webstránka SARIO (isvs_7439), ktorá plní len čisto
informačnú úroveň. Systém RESCO CRM - CRM systém SARIO (isvs_7446) plní len základnú evidenciu pre Odbor zahraničného
obchodu.
application Aplikačná súčasn...
Modulty front-endu

Webstránka SARIO
(isvs_7439)

Agendové IS SARIO

RESCO CRM - CRM
systém SARIO
(isvs_7446)

Návrh budúceho stavu aplikačnej architektúry
Pri návrhu Interaktívneho systému dodávateľských reťazcov (c) sa s ohľadom na definované požiadavky vyformovali základné
časti systému:
Integračné rozhranie - Komponent na pripájanie, sťahovanie a aktualizáciu údajov o podnikateľských subjektoch z verejných
aj komerčných zdrojov, ktorý poskytuje:
•
Sťahovať a aktualizovať údaje o podnikateľských subjektoch z rôznych zdrojov;
•
Spájať a agregovať údaje o jednom podnikateľskom subjekte z viacerých zdrojov;
•
Riešenie konfliktov a nastavovanie aktualizačných cyklov jednotlivých údajových zdrojov;
•
Automatická detekcia odvetví a iných vlastností podnikateľských subjektov;
Register - Interná aplikačná časť pre potreby SARIO, ktorá musí byť postavená na princípoch CRM na správu informácií o
podnikateľských subjektoch, sourcingových dopytoch, aktivitách a RDR výjazdoch atď., ktorý poskytuje:
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•
•
•

Systém s riadeným prístupom používateľov (zabezpečenie prístupových práv na úrovni rolí);
Práca s informáciami o podnikateľskom subjekte – vytvorenie Profilu spoločnosti v Registri, vyhľadávanie a triedenie
profilov, zoskupovanie profilov vyhovujúcich sourcingovému dopytu, obohacovanie profilov o informácie získané na
osobných stretnutiach;
Návrh rozhraní pokročilých funkcionalít práce s profilom (mapa, prílohy, export profilu, prezentácie, podujatia, účasť
na podujatiach);

Webový portál - Verejne dostupná stránka, kde bude môcť neregistrovaný používateľ získať základné informácie o Profiloch
spoločností, ich počte, kategorizovaní, článkoch z prostredia SARIO, aktivitách a podujatiach organizovaných SARIO. Tento modul
poskytuje:
•
Definovanie používateľov, ktorí môžu spravovať/upravovať Portál (Správcovia účtu Portálu a Editori informačného
obsahu Portálu);
•
Správa a prihlasovanie Správcov účtu a Editorov informačného obsahu do Portálu;
•
Tvorba a editácia informačného obsahu, s možnosťou náhľadu pred publikovaním;
•
Zobrazenie informačného obsahu stránky Portálu v prehľadnej a ľahko použiteľnej forme (články, príspevky, kalendár
aktivít, štúdie, grafy, štatistiky);
•
Zobrazenie sady informácií o podnikateľskom subjekte, ktorá bude publikovaná z Registra
•
Vyhľadávanie v Profiloch spoločnosti na Portáli, zobrazenie detailu spoločnosti, zobrazenie spoločnosti na mape;
•
Analýza a spracovanie štatistiky návštev Profilov spoločnosti na Portáli pre potrebu SARIO;
•
Zobrazenie Prehľadu Noviniek (NewsFeed) s nasledovnými údajmi: aktuálne informácie (Novinky), kalendár aktivít
plánovaných SARIO (Podujatia), informácie o podpore expanzných zámerov (Projekty), aktuálne ponuky
kooperačných partnerov agentúry SARIO a ďalšie informácie ekonomického/technického/ marketingového charakteru;
Interaktívny systém dodávateľských reťazcov (isvs_10305):
•
Nebude poskytovať ani konzumovať referenčné údaje
•
Keďže sa primárne jedná v tejto fáze o projekt, ktorého cieľom je budovanie G2E koncových služieb pre interných
používateľov nepredpokladá sa používanie registrovaných jednotných referencovateľných identifikátorov „URI“
•
Nebude poskytovať údaje do služby „Moje dáta“. Informácie, ktoré bude systém uchovávať budú len pre internú
potrebu agentúry SARIO
•
Budú zabezpečené požiadavky zo zákona na riešenie zabezpečenia manažmentu zmluvných vzťahov pre poskytovanie
služieb zo Zákona o ITVS 95/2019, §14, odsek 6
•
Bude zabezpečené automatizované monitorovanie služieb
•
Nebude poskytovať analytické a otvorené údaje
•
Vytvorené aplikačné služby nebudú poskytované na externú integráciu
•
Bude vytvorené testovacie prostredie, koncové služby však nebudú vyžadovať eID
•
Vytvorené koncové služby budú v rozsahu projektu v potrebnej miere spĺňať požiadavky na návrh digitálnych služieb
v súlade v súlade s Metodickým usmernením pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy
•
Keďže sa primárne jedná v tejto fáze o projekt, ktorého cieľom je budovanie G2E koncových služieb pre interných
používateľov nepredpokladá sa publikovanie elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy.
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application Aplikacna architektúra

ISDR

Webový portál

Profil spoločnosti na web
portáli

Sourcingová ponuka

Podujatia a aktivity

Online formuláre

Content Management
System

Správa používateľov
webový portál

Microsoft Active
Directory

Register

Profil spoločnosti

Front a spracovanie
žiadostí/dopytov

Podujatia a aktivity

Sourcingové dopyty

Kontakty

Správa používateľov
Register

Integračné rozhranie

Externý register 1

Externý register 2

Externý register n

Vybraný rozsah údajov Vybraný rozsah údajov Vybraný rozsah údajov
n
2
1

3.2.1

Popis aplikačnej architektúry riešenia na úrovni modulov ISVS a vzťahov medzi nimi

Systém sa skladá z jedného IS VS, ktorý je primárne rozdelený na 3 hlavné časti: Webový portál, Register a Integračné rozhranie.
Každá časť systému zabezpečuje definovanú funkčnosť systému:
•
Profil spoločnosti – interné informácie o profiloch jednotlivých spoločností. Z tejto časti budú vybrané informácie
publikované prostredníctvom webových služieb na verejnú časť portálu.
•
Fronta spracovania žiadostí/dopytov – z webového portálu bude možné podať jednoduché online dopyty cez online
formuláre, ktorá prídu do Registra a budú zaradené do fronty na spracovanie. Táto fronta bude následne spracovaná
zamestnancami SARIO
•
Podujatia a aktivity – je funkčnosť na evidenciu podujatí a aktivít organizovaných SARIO a bude zachytávať účasť
jednotlivých účastníkov, ako aj umožňovať online zobrazenie na webovom portáli s možnosťou registrácie (podujatie,
ktoré bude mať umožnenú online registráciu)
•
Kontakty – evidencia kontaktov na jednotlivé profily spoločností s kontaktnými informáciami.
•
Správa používateľov – správa a prístupové práva pre používateľov systému napojené na Active Directory.

3.2.2

Popis dátovej architektúry riešenia na úrovni objektov evidencie a vzťahov medzi nimi

Návrh údajových štruktúr je komplexná analyticko-vývojárska činnosť, ktorá je úzko naviazaná na procesy, návrh používateľského
rozhrania a požadované analytické a štatistické výstupy, logovanie atď. Z toho dôvodu je predčasné definovať návrh údajových
štruktúr a pre účely štúdie postačuje definovanie požadovaných údajov evidovaných v Interaktívnom systéme pre jednotlivé
Profily spoločnosti. Tieto požadované údaje však neobsahujú systémové atribúty potrebné na prevádzku systému, ukladanie
stavov jednotlivých Profilov a podobne. Rovnako tak tieto údaje neobsahujú internú údajovú štruktúru Registra, Profilu spoločnosti
ani Portálu, ktorá bude pravdepodobne závislá od použitej platformy / frameworku / vývoja na mieru. Pre účely tohto dokumentu
a pochopenie vzťahov však bol navrhnutý diagram Doménového modelu s definovanými vzťahmi a početnosťami jednotlivých
elementov.
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3.3

Technologická vrstva

Základnou požiadavkou technologického riešenia ISDR, z dôvodu dodržiavania princípu efektívnosti, je jeho nasadenie a
prevádzka vo Vládnom cloude, nakoľko verejný obstarávateľ nedisponuje zodpovedajúcou IT infraštruktúrou. Podrobnejšie
informácie o architektúre, používaní a prevádzke Vládneho cloudu je možné získať na stránke https://www.sk.cloud/ .
Využitie služieb Vládneho cloudu
Dodávané riešenie môže byť postavené na ktorýchkoľvek službách Vládneho cloudu publikovaných v Katalógu služieb ku dňu
vyhlásenia verejného obstarávania na ISDR. Katalóg služieb Vládneho cloudu je možné nájsť napríklad na tejto stránkach
vládneho cloudu.
Dodávané riešenie ISDR môže využívať len komunikačné rozhrania Vládneho cloudu publikované v Katalógu služieb. Dodávané
riešenie musí dodržať viac vrstvovú architektúru Vládneho cloudu podľa https://www.sk.cloud/.
Z povahy zadávateľa vyplýva, že umiestnenie celého riešenia do vládneho cloudu dokáže ušetriť značné prostriedky na HW aj
SW a zapadá do stratégie a koncepcie IT oddelenia zadávateľa.
Pri vytváraní projektu umožňuje vládny cloud vytvorenie viacerých vrstiev a prostredí. Vrstvy sú označené DMZ, V1, V2, V3.
Hierarchia vrstiev je nasledovná: DMZ/V1 – V2 – V3. Komunikácia je povolená len medzi susediacimi vrstvami. Komunikácia do
externých sietí (napr. GOVNET, Internet) je povolená len z vrstvy DMZ.
Servery štandardnej trojvrstvovej aplikácie (WEB/APP/DB), ktorá je dostupná z externej siete je potrebné umiestniť nasledovne:
▪
DMZ – WEB
▪
V2–APP
▪
V3–DB
V prípade, že jeden server zabezpečuje viacero funkcií (napr. WEB/APP), je požadované umiestniť servery nasledovne:
▪
DMZ – WEB/APP
▪
V2–DB
S ohľadom prepojenia vládneho cloudu s internou sieťou zadávateľa je prípustná realizácia vytvorením site-to-site VPN tunela.
WEB servery poskytujúce služby do internej siete je potrebné umiestniť do vrstvy V1.
Prostredia umožňujú separáciu produkčných, testovacích a iných inštancií projektu. Komunikácia medzi prostrediami nie je
možná. Vládny cloud umožňuje vytvorenie až 4 prostredí. V rámci vrstvy prostredia zdieľajú jeden IP rozsah.

Prostredia ISDR
Riešenie
•
•
•
•

projektu požaduje vybudovanie nasledovných prostredí na implementáciu, testovanie a prevádzku služieb:
Integračné prostredie – cloud prostredie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“)
Testovacie - cloud prostredie MV SR
Školiace – cloud prostredie MV SR
Produkčné – cloud prostredie MV SR

Pre vybudovanie vývojového prostredia nebudú využité služby vládneho cloudu a správa a náklady spojené s týmto prostredím
sú v celom rozsahu na strane zhotoviteľa.
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technology Technologická architektúra

Interaktívny systém
dodávateľských reťazcov
(ISVS_10305)

IaaS cloudu

Výpočtový výkon

Diskový priestor

Sieťové služby

Infraštruktúra vládneho cloudu

Hardvérové vybavenie

Sieťové prvky

Internet

3.3.1

Infraštruktúra vládneho
cloudu

Zariadenia v správe
vládneho cloudu

Infraštruktúra

Uchádzač zabezpečí vyplnenie parametrov jednotlivých serverov a ich počty pre jednotlivé prostredia a vrstvy. Zároveň definuje
požadované služby vládneho cloudu a OS a jeho verziu. V prípade ak v nejakej vrstve bude vyžadovaná nejaká platforma, musí
byť uprednostnená platforma z prostredia vládneho cloudu.
Prehľad súčasne dostupných verzií operačných systémov v rámci katalógu služieb

Red Hat Enterprice Linux 6.6, 7.4 (64 bit)
CentOS 6.7, 7-1611 (64Bit)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64bit)
AIX 7.1 TL3 (64Bit)
IS bude využívať infraštruktúrne služby (IaaS) Vládneho cloudu podľa možností Katalógu služieb Vládneho cloudu:
• Služby pripojenia do siete: Sieťové služby

•
•
•
•
•
•

Služby výpočtového výkonu: Virtuálny server

•

Služby úložiska údajov: Diskový priestor TIER 1 (1 – 256 GB, max 1280 IOPS), TIER 2 (1 – 1000 GB, max 150 IOPS),
TIER 3 (1 – 2000 GB, max 100 IOPS)

•
•
•

Pripojenie siete: Internet

Architektúra CPU: x86-64
Počet virtuálnych CPU: 4 - 8
Veľkosť RAM: 16 - 64 GB
Systémový diskový priestor: 20 - 128 GB
Server OS (navrhované verzie OS musia byť podporované výrobcom ako aj vládnym cloudom v čase nasadenia projektu
do produkčnej prevádzky min. 2 roky podľa oficiálneho „End-of-support“ plánu dodávateľa):

Vytvorenie preddefinovaného sieťového modelu a základných FW pravidiel
Služby zálohovania

Požiadavky na sizing
Súčasťou ponuky uchádzača musí byť uvedený v technickej architektúre riešenia uvedený detailný popis HW a WS (OS, DB)
všetkých komponentov.
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Požadovaný HW
(stručný popis / názov)
Názov a stručný popis HW (vyplní uchádzač)
Názov a stručný popis HW (vyplní uchádzač)
Názov a stručný popis HW (vyplní uchádzač)

ID
1.
2.
3.

Počet
Doplniť počet (vyplní uchádzač)
Doplniť počet (vyplní uchádzač)
Doplniť počet (vyplní uchádzač)

Výber služieb Vládneho cloudu (vyplní uchádzač)

Prostredie

Služba Vládneho cloudu
(výber z katalógu služieb)

ID

Testovacie
Predprodukčné
Produkčné

OS a verzia

Počet CPU

RAM
(GB)

IS/modul/..

Predpoklad pre produkčné prostredie je znázornený na nasledovnom obrázku. Musí byť však detailizovaný v cenovej ponuke
uchádzača.

Interné prostredie

DMZ

Applikačný
server 6
(crawler)

Applikačný
server 5
(agregátor dát)

Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky
Register ISDR musí byť schopný priebežne spracovávať 20 prístupov za sekundu a webový portál ISDR musí zvládať 500 paralelne
pracujúcich používateľov, pričom maximálna doba odozvy na serverovej strane musí byť menšia ako 3 sekundy.
Komunikácia, sieťová a komunikačná infraštruktúra
S ohľadom prepojenia vládneho cloudu s internou sieťou verejného obstarávateľa je prípustná realizácia vytvorením site-to-site
VPN tunela. WEB servery poskytujúce služby do internej siete je potrebné umiestniť do vrstvy V1. Jednotlivé nastavenie TCP
portov, Firewall-ov bude navrhnuté vo fáze realizácie projektu. Komunikačná a sieťová infraštruktúra bude využitá existujúca,
ktorou disponuje SARIO a vládny cloud.
3.3.2

ICloud HW a SW

iCloud HW a SW v projekte nebude využitý.
3.3.3

Softvérová systémová infraštruktúra

Požiadavky na systémové softvérové vybavenie (operačný systém, databázový systém, aplikačné platformy) budú výstupom
uchádzača v cenovej ponuke.
3.3.4

Databázová štruktúra

Databázová štruktúra riešenia bude súčasťou fázy Analýza a dizajn.
3.3.5

Hlavné riadiace toky

Hlavné riadiace toky budú súčasťou fázy Analýza a dizajn.
3.3.6

Iniciálny grafický návrh

Iniciálny grafický návrh simuluje základnú funkcionalitu riešenia a základných obrazoviek, vypĺňanie formulárov a údajov
v informačnom systéme ISDR.
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Obrázok 1: Profil spoločnosti

Obrázok 2: Kontaktná osoba
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Obrázok 3: Zoznam sourcingov

Obrázok 4: Sourcing záznam z návštevy
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Obrázok 5: Podujatie evidencia

Obrázok 6: Reporting
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Obrázok 7: Registrácia na podujatie
3.3.7

Dátový model riešenia

Dátový model riešenia bude súčasťou fázy Analýza a dizajn.
3.3.8

Licencie

Softvérové licencie, ktoré budú využité pre projekt budú zabezpečené v rámci projektu od úspešného uchádzača. Pre potreby
projektu je možné použiť licencie poskytované vládnym cloudom, ktoré zabezpečí verejný obstarávateľ. Úspešný uchádzač môže
použiť len licencie, ktoré sú uvedené v katalógu vládnych cloudových služieb.
Pre transparentnosť celého procesu VO verejný obstarávateľ sa neodvoláva na konkrétneho výrobcu a ani technológiu: „Technické

požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyžaduje predmet zákazky.“

Licenčný model SW technológii, ktoré nebudú poskytované Vládnym cloudom musí byť v zhode s prevádzkou Vládneho cloudu,
t.j. musia bez dodatočných požiadaviek na Vládny cloud byť v zhode s prevádzkou nad virtualizačnými technológiami podľa
https://www.sk.cloud/.
Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať všetky licencie, ktoré budú použité pre navrhovanú architektúru v členení:
•
aplikačný softvér
•
systémový SW (operačné systémy, databázy a pod.)
•
vlastné vyvíjané softvérové komponenty,
•
treťostranné komponenty/moduly.
ako aj v členení podľa prostredí, systémov, platforiem,...

ID

IS/modul/komponent
architektúry
•

1.
•
•

2.

Nutný SW
(stručný popis / názov)

Počet

Typ
licencii

Interaktívny systém
dodávateľských
reťazcov
Komponent Register

Operačný systém
Databáza
Aplikačný softvér

Počet doplní
uchádzač

• Užívateľ
• CPU
• systém

Interaktívny systém
dodávateľských
reťazcov

Operačný systém
Databáza
Aplikačný softvér

Počet doplní
uchádzač

• Užívateľ
• CPU
• systém

Poznámka
Licencie pre všetky
požadované
prostredia
a požadovaný počet
používateľov
Licencie pre všetky
požadované
prostredia
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•

Komponent Webový
portál

•

Interaktívny systém
dodávateľských
reťazcov
Integračné rozhranie

3.
•

3.3.9

Operačný systém
Databáza
Aplikačný softvér
Komponent pre zabezpečenie
údajov (služba)

Počet doplní
uchádzač

• Užívateľ
• CPU
• systém

a požadovaný počet
používateľov
Licencie pre všetky
požadované
prostredia
a požadovaný počet
používateľov

Jazyková lokalizácia

Riešenie musí byť prevádzkované v dvoch jazykových verziách (slovenský a anglický jazyk), pripravený na rozšírenie o ďalšie
jazykové mutácie.

3.4

Bezpečnostná architektúra

Aktuálny stav
Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti v rámci IS v správe SARIO je garantovať dôvernosť, dostupnosť a integritu
informačného systému ako celku. Tento cieľ je dosahovaný implementovaním vhodných bezpečnostných mechanizmov a
organizačných opatrení na úrovni jednotlivých komponentov informačného systému. Správa a riadenie prístupu k aktívam IS sú
založené na doménovej infraštruktúre (Microsoft Active Directory), ktorá zároveň slúži pre automatickú distribúciu
bezpečnostných nastavení, aktualizácií operačného systému a antivírusového softvéru. Súčasťou technickej a komunikačnej
infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a databázové servery od prostredia pracovných
staníc.
Pripojenie SARIO k verejnej sieti Internet v sebe integruje bezpečnostné funkcie firewallu, systému detekcie / prevencie
prieniku a systému antivírusovej ochrany. Systém centrálnej správy a monitorovania bezpečnosti zabezpečuje zber, analýzu a
archiváciu auditných záznamov za účelom identifikácie nepovolenej aktivity v prostredí LAN, WAN a prístupu z internetu.
Budúci stav
Základnými východiskami pre budované riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č.
18/2018 o ochrane osobných údajov, zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a s ním súvisiaca
vyhláška č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a
OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému.
Bezpečnosť v rámci riešenia budovaným navrhovaným projektom sa musí riadiť predovšetkým zákonom č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pričom musí byť zabezpečená implementácia požiadaviek
zo zákona v podobe komplexných technických a organizačných procesov pre bezpečnosť informácií do prostredia IS v správe
SP. Po implementácií opatrení bude IS vyhovovať požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Pre riešenie bezpečnosti v rámci navrhovaného projektu bude spracovaný bezpečnostný projekt a samotný návrh funkčnosti
bude vychádzať z uvedeného projektu. V rámci predmetu projektu budú ďalej realizované penetračné testy a všetky prístupy
k údajom a riešeniu budú zabezpečené riadením prístupov na základe hierarchie, ktoré bude kompletne logované. Z pohľadu
bezpečnosti bude celá komunikácia na všetky rozhrania prebiehať prostredníctvom zabezpečenej komunikácie a
najmodernejších kryptografických metód založených na asynchrónnej kryptografii pomocou tzv. SSL cez HTTPS protokol.
Bezpečnostný projekt zároveň zabezpečí, aby vyššie uvedené opatrenia ku kybernetickej bezpečnosti boli zohľadnené a
koordinované s ich aplikáciou v rámci prostredia SARIO ako aj systémov prevádzkovaných v cloude.
Dostupnosť dát a systému bude zaistená na pravidelným zálohovaním a možnosťou obnovenia dát. Konkrétny popis prevádzky
a riešenia katastrofických scenárov vznikne počas samotného projektu. Ochrana proti DDoS útokom je riešená na úrovni
infraštruktúry. Ochrana proti bežnému preťaženiu systému je riešená škálovaním a tiež využitím existujúcej virtualizačnej
technológie tiež ako nástroja pre zabezpečenie vysokej dostupnosti.
3.5

SUMARIZÁCIA PREPOJENIA, INTEGRÁCIE a ROZHRANIA

MetaIS
kód
ISVS z projektu

isvs_10305

Poskyt.
Open
data
✗

Poskyt.
ref.
údajov
✗

Konz.
ref.
údajov
✗

Modul
eSchránky

Platobný
modul

Modul
MED

Modul
CEP

Modul
MEF

Modul
IAM

✗

✗

✗

✗

✗

✗

V požiadavkách na rozhrania, integrácie, importy a exporty, boli zohľadnené:
•

Vyhlášku úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/
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•
•
•

Požiadavky na časť “Otvorených údajov“
Poskytovanie údajov – nie sú predmetom projektu
Konzumovanie údajov – nie sú predmetom projektu
Požiadavka na časť “Referenčné údaje“
Poskytovanie údajov – nie sú predmetom projektu
Konzumovanie údajov – nie sú predmetom projektu
Požiadavky pre časť „Spoločné moduly UPVS“ – nie sú predmetom projektu

EXTERNÉ INTERFACES:
V rámci projektu bude vybudovaná externá jednosmerná integrácia na zdroj údajov (zabezpečí úspešný uchádzač) pre
zabezpečenie:
•
Obchodný názov spoločnosti;
•
IČO;
•
Dátum zápisu do OR / Prelink na OR SR;
•
Počet zamestnancov (presný počet nielen rozpätie od-do);
•
Hlavný predmet podnikania podľa OR/ŽR;
•
Adresa spoločnosti;
•
DIČ;
•
IČ DPH;
•
Klasifikácia podľa NACE;
•
Vlastníctvo (tuzemské/zahraničné);
•
Prepojenia osôb a majetku – spoločníci;
•
Tržby;
•
Zisk;
•
Dlhy voči SP, ZP;
•
Iné dlhy a nedoplatky;
•
Celkové výnosy;
•
Marža tržieb;
•
Pridaná hodnota;
•
EBITDA;
•
Zisk po zdanení;
•
Daň z príjmov;
•
Vlastné imanie;
•
Rentabilita vlastného imania (ROE);
•
Celková zadlženosť;
•
Zadlženosť voči bankám;
•
Záväzky z obchodného styku;
•
Doba splácania obchodných záväzkov;
•
Úrokové krytie;
•
Osobné náklady celkom.
Presné interface na externé zdroje údajov budú definované vo fáza Analýza a dizajn.
INTERNÉ INTERFACES:
Interná integrácia na IS VS v správe SARIO nie je v tomto projekte požadovaná. V projekte je uvažovaná obojsmerná interná
integrácia medzi Registrom a Webovým portálom. Ďalej je požadovaná interná integrácia systému na Microsoft Active Directory.
VÝMENA DÁT:
Pre výmenu údajov medzi systémami (externé, interné) sa uvažuje s integráciou cez webové služby okrem Microsoft Active
Directory, kde budú použité adresárové služby.
4.

ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ IS / PROJEKTY

Projekt nie je závislý na iných IS VS existujúcich ani budovaných.
5.

ZDROJOVÉ KÓDY

Úspešný uchádzač bude povinný pri akceptácii Diela odovzdať verejnému obstarávateľovi funkčné produkčné prostredie, vrátane
úplného a aktuálneho zdrojového kódu.
Úspešný uchádzač odovzdá pri akceptácii Diela Objednávateľovi zároveň úplný aktuálny zdrojový kód zapečatený, na
neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka; za odovzdanie
zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosiča dát Oprávnenej osobe
Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný písomný
preberací protokol.
Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho Informačný systém, ktorý bol
úspešným uchádzačom vytvorený pri plnení tohto projektu.
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Zdrojový kód bude spustiteľný v prostredí verejného obstarávateľa a musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je
kompletný a v správnej verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej
dokumentácie zdrojového kódu takejto časti Informačného systému.
Dôležité usmernenie pre oblasť zdrojových kódov:
•
Centrálny repozitár zdrojových kódov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-78/znenie-20200501#p31
•
Overenie zdrojového kódu s cieľom jeho prepoužitia: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p7-3-c
•
Spôsoby zverejňovania zdrojového kódu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-85/znenie-20200501#p8-9
•
Inštrukcie k EUPL licenciám: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/EUPL%201_1%20Guidelines%20SK%20Joinup.pdf
6.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Budúci stav zabezpečenia prevádzky bol posudzovaný pre nasledovné alternatívy:
•
Prevádzka zabezpečená externým subjektom
•
Prevádzka zabezpečená internými kapacitami
•
Prevádzka zabezpečená ich kombináciu
Pre projekt bude zabezpečená len postimplementačná podpora a prísnejšie požiadavky na záručný servis v rámci etapy Nasadenie
a postimplementačná podpora.
Samotné zabezpečenie SLA po ukončení projektu bude riešené samostatným verejným obstarávaním mimo tohto projektu.
V rámci interných kapacít nie je možné zabezpečiť požadovanú expertnú činnosť prevádzky a údržby.
6.1

Prevádzkové požiadavky
6.1.1

Úrovne podpory používateľov:

Help Desk bude realizovaný cez 3 úrovne podpory s nasledujúcim označením:
•

L1 podpory IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa, ktorý bude
zabezpečovaný internými kapacitami agentúry SARIO

•

L2 podpory IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov so znalosťou IS, ktorá bude
zabezpečovaná agentúrou SARIO.

•

L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe Zmluvy o dielo (zabezpečuje úspešný uchádzač)
v rozsahu požiadaviek na Post-implementačnú podporu a záručný servis.

Definícia:
•

Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných
problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory.
Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a
jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie
dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské
problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.

•

Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na
úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti
riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a
podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť
potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom
riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou
eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.

•

Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých
najobťažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

Pre služby sú definované takéto SLA:
•
•

Help Desk je dostupný cez rozhranie informačného systému, ktorý zabezpečí úspešný uchádzač a pre vybrané skupiny
užívateľov cez telefón a email, incidenty sú evidované v IS,
Dostupnosť L3 podpory pre IS je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní),

Riešenie incidentov – SLA parametre
Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident
nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo
komunikačnej infraštruktúry.
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Označenie naliehavosti incidentu:

Označenie
naliehavosti
incidentu

Závažnosť
incidentu

Popis naliehavosti incidentu

A

Kritická

Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať
ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS

B

Vysoká

Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať
časť systému

C

Stredná

Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému

D

Nízka

Kozmetické a drobné chyby.

Dopad:

Označenie
závažnosti
incidentu
1

Dopad
katastrofický
značný

2

malý

3

Popis dopadu
katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát,
značný dopad alebo strata dát
malý dopad alebo strata dát

Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

Matica priority incidentov

Naliehavosť

Dopad
Katastrofický - 1

Značný - 2

Malý - 3

Kritická - A

1

2

3

Vysoká - B

2

3

3

Stredná - C

2

3

4

Nízka - D

3

4

4

Vyžadované reakčné doby:

Označenie
priority
incidentu

Reakčná doba(1) od nahlásenia incidentu
po začiatok riešenia incidentu

Doba konečného vyriešenia incidentu od
nahlásenia incidentu (DKVI) (2)

1

1 hod.

5 kalendárnych dní

2

1 hod.

10 kalendárnych dní

3

1 hod.

20 kalendárnych dní

4

1 hod.

30 kalendárnych dní

(1) Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na
riešenie.
(2) DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením
incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného
vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa
nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade
potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

6.2

Požadovaná dostupnosť IS:
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Popis

Parameter

Poznámka

Prevádzkové hodiny

12 hodín

od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní

10 hodín

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní
od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.

Servisné okno

24 hodín

•
•
•

Dostupnosť produkčného
99%
prostredia IS

•

•

6.2.1

99% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 3,65 dňa.
Maximálny mesačný výpadok je 7,3 hodiny.
Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas
pracovných dní v týždni.
Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase
dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase
od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie
sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS.
V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň
nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo
incidentu.

Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu jej potreby. Vyjadruje sa v percentách
dostupného času.

6.2.2

RTO (Recovery Time Objective)

RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie
dát a celého prevádzky nedostupného systému (softvér). RTO bude riešené formou tradičného zálohovania a obnovy a definované
pri realizácií projektu.

6.2.3

RPO (Recovery Point Objective)

RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno
obnoviť dáta. RPO bude riešené formou tradičného zálohovania a obnovy a definované pri realizácií projektu.

7.

POŽIADAVKY NA PERSONÁL

V rámci projektu je vytvorený projektový tím v zložení:
•
Projektový manažér
•
Kľúčový používateľ
•
Vlastník procesov
•
IT analytik
•
IT architekt
•
Kvality manažér
8.

IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Projekt bude v zmysle Vyhlášky 85/20202 Zz o projektovom riadení realizovaný metódou Waterfall bez rozdelení na viaceré
inkrementy. Rozdelenie na inkrementy v projekte nie je možné vzhľadom na krátky časový harmonogram realizácie projektu a na
požiadavky inkrementu, kde nie je možné realizovať viaceré inkrementy súbežne.
Preberanie jednotlivých výstupov bude vždy na konci jednotlivej etapy: Analýza a dizajn, Nákup technických prostriedkov,
programových prostriedkov a služieb, Implementácia a testovanie, Nasadenie a Posimplementačná podpora. Jednotlivé výstupy
budú preberané a schvaľované riadiacim výborom projektu.

9.

PRÍLOHY

Príloha 1: Katalóg požiadaviek
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