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Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

6.1. Rozširujú alebo inovujú  sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú  sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
ITMS:
Cieľom Prioritnej osi 2 OPTP je zlepšenie kvality, štandardu, početnosti a dostupnosti elektronických služieb ITMS2014+ pre občanov a podnikateľov v oblasti implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020. Elektronické služby budú zodpovedať kategorizačnému systému pre Úroveň III a Úroveň IV.

Cieľom pri existujúcich elektronických službách, je ich rozširovanie a inovácia v možnosti predkladania dokumentácie spojenej s implementáciou EŠIF výlučne v elektronickej podobe.

Cieľom pri zavádzaní nových elektronických služieb, je vznik služieb spojených so zvyšovaním interoperability ITMS2014+, poskytovaním dát v zmysle princípov OpenData, a pod.

CEDIS: 
V rámci CEDIS bude potrebné zabezpečiť jeho nastavenie v súlade s požiadavkami všeobecných nariadení EK a národnej legislatívy. Vytvorenie potrebnej funkcionality bude realizované na základe nových požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy EK a národnej legislatívy, resp. z ich zmien.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
ITMS:
Sémantická interoperabilita bude zabezpečená s dôrazom na prepojiteľnosť ITMS2014+ s existujúcimi ako aj novovytvorenými informačných systémami VS v tých dátových štruktúrach, ktoré sú definované výnosmi MF SR pre štandardy.

Interoperablita bude realizovaná najmä na sémantickej a technickej vrstve. 

ISUF:
V rámci úpravy  ISUF pre PO 2014 – 2020 bude zachovaná plná integrácia  na iné externé systémy (ITMS 2014+, RIS, IS ŠP ...) prostredníctvom intergračnej platformy SAP PI

CEDIS:
Interoperablita bude realizovaná na sémantickej a technickej vrstve, a to najmä zabezpečením prepojenia IS CEDIS s ISUF pre PO 2014 – 2020 a ITMS 2014+
Ľudia

6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
ITMS:
Vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT bude zabezpečované pre používateľov ITMS2014+ prostredníctvom prioritných osí 2 a 1.

V rámci prioritnej osi 2 sa bude realizovať projekt eLearningu, dostupného pre používateľov ITMS2014+.

V rámci prioritnej osi 1 sa bude realizovať projekt školení zamestnancov jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov v oblasti používania a práce s ITMS2014+.

CEDIS:
Vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IS CEDIS (vzdelávanie aktívnych užívateľov IS formou školení)bude zabezpečované prostredníctvom špecifického cieľa 3 prioritnej osi 1 OP TP:
Špecifický cieľ 3: Zvýšiť kvalitu AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF prostredníctvom vzdelávania. 

6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
ITMS:
Pre relevantných zamestnancov jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov a aj pre verejnosť bude zabezpečené vzdelávania v elektronickej podobe – eLearning.

eLearning bude zameraný výlučne na vzdelávanie použivateľov pri práci a pri obsluhe ITMS2014+.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
ITMS:
Podporné a propagačné aktivity budú  zabezpečované prostredníctvom publicity a PR aktivít OPTP.

CEDIS:
Propagačná aktivia bude zabezpečovaná prostredníctvom tvorby a úpravy manuálov, propagačných a školiacich materiálov pre CEDIS,

6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
ITMS:
Cieľom je sprístupnenie ITMS2014+ čo najväčšiemu počtu používateľov prostredníctvom rešpektovania štandardov pre ISVS a rešpektovania „best practices“ pre IS a ich sprístupňovania používateľom.
Infraštruktúra

6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
ITMS:
Pri ITMS2014+ sa počíta s rozširovaním a inováciami existujúceho informačného systému ITMS II (napr. oblasť rozvoja elektronických služieb) ako aj s vytváraním a zavádzaním nových funkcionalít ITMS2014+, ktoré zvyšujú používateľský komfort, otvorenosť ITMS2014+.

Značná časť funkcionalít ITMS2014+ je definovaná nariadeniami EK, legislatívou SR a riadiacou dokumentáciu v oblasti implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020. 

ISUF: 
Úprava ISUF na programové obdobie 2014 – 2020 obsahuje úpravy, alebo vývoj v dôsledku zmien  legislatívy EK a národnej legislatívy ako aj s cieľom zvýšenia používateľského komfortu a ergonómie pri ovládaní ISUF.

CEDIS:
V rámci IS CEDIS sa jedná o úpravy s cieľom zvýšenia používateľského komfortu a ergonómie pri ovládaní CEDIS, ako aj o funkcionalitu pre prevádzkovateľa a používateľov CEDIS pre oblasť monitorovania vládnych auditov zameraných na fondy EŠIF.  Rozvoj IS CEDIS bude vychádzať najmä z nových požiadaviek stanovených v legislatíve EÚ a SR a bude spočívať v kompletnom redizajne (vizuálneho stavu) existujúceho IS CEDIS, čo umožní v budúcnosti lacnejšie riešenia zmien IS ako aj jednoduchšiu využiteľnosť pre užívateľov IS CEDIS.

6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)

6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)

6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
ITMS:
Požiadavky na technickú interoperabilitu ITMS2014+ sú v súlade s výnosom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

ISUF:
Úprava ISUF na programové obdobie 2014 – 2020 ráta s integráciou s externými IS  prostredníctvom integračnej platformy SAP PI. V súvislosti s potrebou nastavenia efektívneho systému na výmenu informácií a dát medzi základnými informačnými systémami, ktoré zabezpečujú implementáciu EŠIF, bude realizovaná úprava SAP PI – integračnej platformy v potrebnom rozsahu

CEDIS:
Technická interoperabilita prepojenia systému CEDIS s inými informačnými systémami (ITMS, resp. iné informačné systémy verejnej správy) sa bude priebežne rozširovať. V nadväznosti na požiadavky stanovené legislatívou EÚ pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sa bude rozširovať funkcionalita umožňujúca elektronickú komunikáciu medzi užívateľlmi systému CEDIS a orgánmi verejnej správy, resp. prijímateľmi. 


6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
ISUF:
Úprava ISUF na programové obdobie 2014 – 2020 rešpektuje všetky štandardy a legislatívne úpravy v oblasti bezpečnosti IT

CEDIS:
V súvislosti s plánovaným presunom dát na nový, modernejší server sa zvýši aj bezpečnosť uchovávaných informácií.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

Hardvérové a systémové vybavenie bude prisôsobené novým požiadavkám, ktoré sú kladené na nové úlohy a smerovanie IS.
Riadenie procesu informatizácie

6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)

Financovanie procesu informatizácie

6.14. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Proces informatizácie si vyžaduje finančné investície, ktoré sú presne definované v rámci predkladaného dokumentu Operačný program technická pomoc (prioritná os 2).


Legislatívne prostredie procesu informatizácie

6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia  procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)






