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1.

POPIS ZMIEN DOKUMENTU
1.1.

HISTÓRIA ZMIEN
Dátum

Verzia
0.1

29.9.2021

2.

Zmeny

Vytvorenie dokumentu

Meno
NASES

ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre prípravnú fázu určený na
rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských
zdrojov a prechode do iniciačnej fázy.
2.1.

POUŽITÉ SKRATKY
2.1.1.

ID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KONVENCIE – PRAVIDLÁ NÁZVOSLOVIA, ČÍSLOVANIA A VERZIONOVANIA - POŽIADAVIEK

SKRATKA
U
P
R
I
C
S
O
D
L
O

POPIS
Užívateľská požiadavka
Procesná požiadavka
Požiadavka na reporting
Integračná požiadavka
Kapacitné požiadavky procesov
Požiadavka na bezpečnosť
Prevádzková požiadavka (Operations)
Požiadavka na dokumentáciu
Legislatívna požiadavka
Ostatné

ID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.1.2.
SKRATKA
UKC
ÚPVS
VS
ISVS
SPOC
SD
NASES
KPI

POUŽITÉ SKRATKY
POPIS
Ústredné kontaktné centrum
Ústredný portál verejnej správy
Verejná správa
Informačný systém verejnej správy
Single point of contact
Service Desk
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Key Performance Indicator

9.

CC_KPI

Call centrum key performance indikator

10.

DB

Databáza

11.

HW

Hardvér

12.

SW

Softvér

13.

SLA

Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby

14.

SW

Softvér

15.

WFM

Workforce management

16.

FS

Feasibility Study

17.

REST

REpresentational State Transfer

18.

SOAP

Simple Object Access Protocol

19.

ZEP

Zaručený elektronický podpis

20.

EP

Elektronický podpis

21.

IVR

Interactive voice response

22.

NKIVS

Národnej koncepcii informatizácii verejnej správy

23.

OVM

Orgán verejnej moci
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24.

OP

Operačný program

25.

PO

Prioritná os

26.

OP EVS

27.

VO

Verejné obstarávanie

AD Server

Activ directory

29.

IP

Internet protokol

30.

SIP

Session Initiation Protocol

31.

SBC

Session Border Controller

32.

NFP

Nenávratný finančný príspevok

28.

Operačný program efektívna verejná správa

2.1.3.

KONVENCIE PRE TYPY POŽIADAVIEK (PRÍKLADY)

Hlavné kategórie požiadaviek v zmysle katalógu požiadaviek, rozdeľujeme na funkčné, nefunkčné a technické. Podskupiny v
hlavných kategóriách je možné rozšíriť v závislosti od potrieb projektu, napríklad:
Užívateľské požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
U_nn_Rxx
▪
U
– užívateľská požiadavka
▪
nn
– typ používateľa
▪
R
– označenie požiadavky
▪
xx
– číslo požiadavky
Procesné požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
P_ABXY_Rxx
▪
P
– procesná požiadavka
▪
AB
– označenie procesu
▪
XY
– číslo podprocesu
▪
R
– označenie požiadavky
▪
xx
– číslo požiadavky
Reportingové požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
R_nn_Rxx
▪
R
– reportingová požiadavka
▪
nn
– číslo reportu
▪
R
– označenie požiadavky
▪
xx
– číslo požiadavky
Kapacitné požiadavky majú nasledovnú konvenciu:
Bezpečnostné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ...
Prevádzkové požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ...
Ostatné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: ...
Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom/PM.

3.

DEFINOVANIE PROJEKTU
3.1.

MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

Ústredné kontaktné centrum (ďalej „UKC“) predstavuje základný centrálny prístupový a komunikačný komponent medzi
verejnosťou, orgánmi verejnej moci a budovaným integrovaným informačným systémom verejnej správy. UKC funguje od 15.
novembra 2013 a jeho efektívne vyškolení operátori na dennej báze poskytujú poradenstvo, pomoc pre občanov, podnikateľov
a orgány verejnej moci, ktoré využívajú www.slovensko.sk, elektronické schránky a elektronické služby. Procesne orientovaná
metodika riadenia IT služieb ITIL® preferuje obecný pojem „Single point of contact“, t.j. jednotný kontaktný bod pre všetky
požiadavky všetkých oprávnených používateľov. UKC špecializovaný, jednoducho prístupný komunikačný bod bez nutnosti
priameho - osobného kontaktu so subjektom verejnej správy, formou telekomunikačnej techniky – telefón, email, kontaktný
formulár alebo nahlasovanie problémov so správou.
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ISVS ústredné kontaktné centrum je v rámci ISVS Ústredný portál verejnej správy (ďalej „ÚPVS“) samostatný modul,
ktorý je z pohľadu väzieb v celkovom systéme naviazaný relatívne voľne. Správcom ISVS UKC a ISVS ÚPVS je Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

UKC je zamerané najmä na nasledovné okruhy a oblasti použitia:
-

Poskytnutie odbornej pomoci pri vybavovaní služieb poskytovaných verejnou správou,
Poskytnutie sprostredkovaných služieb bez zaručeného elektronického podpisu (ďalej ZEP),
Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy,
Publikovanie informácie do Knowledge base,
Poskytnutie informácie z Knowledge base,
Poskytnutie informácie o aktuálnom stave vybavovania služieb zadaných občanom,
Poskytnutie informácií o dostupných resp. plánovaných službách UKC,
Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy pri používaní ZEP,
Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy pri používaní elektronického podpisu EP,
Poskytnutie definovaných štatistík pre povinné osoby,
Poskytnutie výsledkov elektronického hodnotenia spokojnosti,
Zápis pripomienok, návrhov a chýb k riešeniu eGovernmentu,
Hodnotenie spokojnosti so službami UKC,
Poskytnutie informácií o funkcionalite a organizácii e-Governmentu,
Poskytnutie informácií o dostupných resp. plánovaných službách verejnej správy (ďalej VS),
Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy

Cieľom projektu “Modernizácia Ústredného kontaktného centra” podľa výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ je modernizácia súčasného
softvérového vybavenia UKC. UKC v súčasnosti disponuje len základnou funkcionalitou z hľadiska aplikačných možností, ktoré sú
ponúkané na aktuálnom trhu.

Predmetom projektu je:
•
•
•
•
•
•
•

nákup SW licencie,
integrácia na existujúce/vyvíjané moduly lepšie využitie potenciálu informácií poskytovaných systémom
ÚPVS, odbúranie potreby zásahu dodávateľa pri riešení administratívnych požiadaviek na systém UKC,
sprístupnenie Karty klienta a histórie volaní operátorovi na zefektívnenie a uľahčenie práce pri vybavovaní požiadaviek,
rozšírenie multikanálového prístupu (pridanie chat kanálu a príprava na integráciu pre chat, chatbot z projektu
Modernizácia ústredného portálu verejnej správy),
pridanie funkcie co-browsing (sprevádzanie klienta pomocou zdieľania obrazovky klienta operátoroví),
správa a automatizácia zobrazovaných štatistických údajov a ich exporty,
využitie štatistických výsledkov komunikácie na adaptáciu procesov za účelom úpravy poskytovaných služieb
a informačného obsahu ÚPVS tak, aby sa čo najviac eliminovali dotazy smerom na UKC,
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•
•
•
•
•
•
•
•

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,
zvýšenie motivácie personálu,
vytvorenie nových manažérskych a personálnych rolí,
príprava na automatizáciu riešenia opakujúcich sa dotazov,
otvorenie kontaktného centra pre integráciu nových modulov v rámci ÚPVS,
sprístupnenie hodnotenia operátora klientovi,
školenie personálu,
modernizácia nástrojov a ich rozšírenie, ktoré bude nižšie detailizované.

Indikatívna výška finančných prostriedkov na projekt je 615 694,60 € € s DPH a dĺžka realizácie projektu je naplánovaná na 18
mesiacov. Projekt je orientovaný na nákup licencií, integráciu softvérového riešenia na moduly ÚPVS, vytvorenie nových
personálnych rolí a zaškolenie personálu.

Realizácia projektu Modernizácie ústredného kontaktného centra prispeje k vytvoreniu procesne efektívnejšej, výkonnejšej VS s
cieľom dosiahnuť spokojného koncového užívateľa, odbremeneného pracovníka UKC, ktorý bude mať poskytnuté efektívne
nástroje na kvalitnejší výkon svojej práce. Po nasadení a sprevádzkovaní projektu bude pracovníkmi UKC koncovému užívateľovi
poskytované aktuálne spektrum informácií s možnosťou cieleného rozširovania v závislosti s rozvojom e-služieb verejnej správy.
UKC bude zároveň slúžiť aj ako podporný kanál pre ďalšie spopularizovanie procesu budovania ISVS. Efektívnejším poskytovaním
informácií sa ako nepriamy efekt predpokladá zvýšenie spokojnosti verejnosti s riešením problematiky približovania sa VS
občanovi.
3.2.

MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU

Motivácia projektu
Motiváciou projektu je poskytnutie kvalitného SW riešenia, zefektívnenie práce operátora a zvýšiť spokojnosť verejnosti
s poskytovanými službami. UKC prevezme, zachová a rozšíri funkcionalitu používanú v rámci súčasného riešenia.
Realizáciou projektu chceme odstrániť problémy skutkového stavu ako sú napríklad:
• pre prácu s klientom má operátor UKC k dispozícií len obmedzený rozsah informácií, ktoré sú manuálne vkladané do
systému počas komunikácie s klientom. V súčasnosti napríklad nie je možné si počas prichádzajúceho hovoru pozrieť
informácie o danom klientovi, prípadne zadané vstupy klientom počas automatizovanej interakcie klienta so systémom
Interactive voice response (ďalej IVR),
• administrácia nastavení UKC nie je v správe organizácie NASES, čo spôsobuje zdĺhavé a neefektívne riešenie
požiadaviek. Následkom outsourcovanej administrácie je nedostatočné využitie potenciálu systému na automatické
odbúranie prichádzajúcich dotazov zo strany klienta. V rámci interných procesov nie je možné administrácia
používateľov, rolí, pracovných skupín, smerovania hovorov, IVR a rôznych iných nastavení,
• rôzne štatistiky, informácie o čakajúcich, prebiehajúcich a ukončených hovoroch, aktuálnych stavoch agentov, rôzne
KPI hodnoty nie sú dostatočne prispôsobiteľné a veľakrát bez možností prezentovania spomenutých ukazovateľov na
wallboardoch,
• operátor nemá k dispozícií nástroje vzdialeného prístupu na riešenie špecifických požiadaviek klienta, čo v prípade nižšej
digitálnej gramotnosti klienta vedie k zbytočnému predlžovaniu riešenia niekedy aj triviálnych požiadaviek,
• aktuálne riešenie modulu UKC, neposkytuje možnosť publikovania informácií z jednotlivých štatistík smerom k ostatným
modulom, čo by mohlo napríklad uľahčiť manuálne spracovanie mesačných štatistických údajov,
• absentuje možnosť integrácie a nástroj pre automatizovanú komunikáciu, využívajúcu znalostnú databázu kontaktného
centra, čo by mohlo odbúrať väčšinu opakujúcich sa dotazov smerujúcej na UKC a tým vytvoriť priestor pre ďalší
rozvoj,
• klient súčasne nemá k dispozícií možnosť spätnej väzby vo forme hodnotenie operátora. Hodnotenie za poskytnutú
službu operátora zadáva samotný operátor prostredníctvom Service Desku,
• absentuje história prichádzajúcich a odchádzajúcich interakcií (hovorov, e-mailov, chatov…) zákazníka,
• absentuje nástroj na plánovanie nadchádzajúcich interakcií s klientom.
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Obr. Motivačná architektúra
Rozsah projektu
Projektový zámer popisuje súčasný stav a rámcovo definuje požiadavky na budúce riešenie UKC, ktoré spolu s UPVS a
Integrovaným obslužným miestom predstavuje pre klienta v zmysle Národnej koncepcii informatizácii verejnej správy (ďalej
NKIVS) prístupový bod smerom na verejnú správu. Projekt má priamy vplyv na ďalšie, neskôr implementované celky, ktoré je
potrebné rešpektovať. Predmetom projektu nie je popisovanie jednotlivých služieb VS, pre ktoré bude UKC poskytovať podporu.
V rámci projektu sa požaduje modernizácia aktuálneho špecializovaného prístupového modulu – UKC, úlohou ktorého je
priblížiť VS bližšie verejnosti, pričom z hľadiska verejnosti proces prebieha bez nutnosti fyzického kontaktu s VS. UKC musí
poskytovať svoje služby na profesionálnej úrovni, celoplošne, dostupnosť kontaktu musí byť i mimo obvyklého hlavného
pracovného času obyvateľstva.
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Hlavné aktivity projektu
•
•
•
•
•

Analýza a dizajn - V rámci aktivity bude zrealizovaný podrobný technický návrh jednotlivých častí UKC a jeho
interoperabilita na jednotlivé moduly ÚPVS z perspektívy poskytovaných e-služieb. Výstupom analýzy a dizajnu bude
ucelená dokumentácia v stupni komplexnosti a detailnosti popisu potrebných pre realizáciu integrácie.
Obstaranie a nasadenie SW licencií - v rámci obstarania a nasadenia bude zrealizované vytvorenie technického
prostredia na realizáciu projektu ako aj prevádzka po odovzdaní diela v požadovaných parametroch.
Implementácia - Integrácia/Prispôsobenie aplikačného programového vybavenia.
Testovanie – v rámci aktivity budú vykonané testy najprv na úrovni jednotlivých komponentov a modulov UPVS,
následnej rozsiahle testovanie overujúce funkcionalitu systému ako celku. V ďalšej fáze bude realizované testovanie
na výkonnosť a bezpečnosť.
Nasadenie – po úspešnom ukončení akceptačných testov bude funkcionalita systému nasadená do produkcie. Pre
zabezpečenie následnej prevádzky bude realizovaná séria školení pre pracovníkov UKC.

Funkčné požiadavky
Definované v prílohe č.1 Katalóg požiadaviek.

3.3.

ID
1.
2.
3.
4.
5.

ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI

AKTÉR / STAKEHOLDER
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby
Občan
Podnikateľ
Orgán verejnej moci

SUBJEKT
(názov /
skratka)
MIRRI

ROLA
(vlastník procesu/ vlastník
dát/zákazník/ užívateľ ….
člen tímu atď.)
Zriaďovateľ
a prevádzkovateľ UKC

Informačný systém
(názov ISVS a MetaIS
kód)
ÚPVS, isvs_62

NASES

Vlastník procesu

ÚPVS, isvs_62

FO
PO
OVM

Používateľ
Používateľ
Používateľ

Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné
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3.4.

CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Ciele/Merateľné ukazovatele

ID

CIEĽ

NÁZOV
MERATEĽNÉHO
A VÝKONNOST
NÉHO
UKAZOVATEĽA
(KPI)

POPIS
UKAZOVATEĽA

1

Podporiť
prístupnosť
odbornej podpory
pri riešení životných
situácií zvýšením
počtu prístupových
kanálov UKC

2

Využitie nového
prístupového kanálu Chat interakcie
- chat

Počet
prichádzajúcich
interakcií
prostredníctvom
chatu za mesiac

3

Zefektívnenie resp.
zrýchlenie
poskytovania
pomoci
sprevádzania
klienta pri
vybavovaní
životných situácií

Priemerný čas
interakcie

ukazovateľ by mal
vyjadriť priemerný
čas potrebný na
vybavenie
požiadavky
volajúceho

4

ŠC 7.4: Zvýšenie
kvality, štandardu a
dostupnosti
eGovernment
služieb pre občanov

P0739 - Počet
zavedených
elektronických
služieb, ktoré
prispievajú k
riešeniu životných
situácií pre
občanov

5

ŠC 7.3: Zvýšenie
kvality, štandardu a
dostupnosti
eGovernment
služieb pre
podnikateľov

P0738 - Počet
zavedených
elektronických
služieb, ktoré
prispievajú k
riešeniu životných
situácií pre
podnikateľov.

6

Zavedenie nástroja
Manažment
spokojnosti

Zavedenie
nástroja
Manažment
spokojnosti.

7

Vytvorenie funkcie
nahrávanie hovorov
audio a screen
logging

Archivácia audio
a screen logging

8

Vytvorenie nástroja
poskytujúceho infor
mácie
o prichádzajúcom
hovore

9

Vytvorenie nástroja
umožňujúceho
operátorovi
sprevádzať
volajúceho
vizuálnym
spôsobom

Počet
prístupových
kanálov

AS IS
MERATEĽNÉ
VÝKONNOSTNÉ
HODNTOY
(aktuálne hodnoty)

MJ

Rozsah možností
klienta ako môže
kontaktovať UKC
a tým žiadať
o poskytované
služby

ks

4
(telefón,
email,
kontaktný formulár,
nahlasovanie
problémov so správou)

ks

0

Počet zavedených
elektronických
služieb pre
občanov
podporených z
projektu, ktoré
prispievajú k
riešeniu životných
situácií.
Počet zavedených
elektronických
služieb pre
podnikateľov
podporených z
projektu, ktoré
prispievajú k
riešeniu životných
situácií.
Zavedenie nástroja
Manažment
spokojnosti.

Vytvorenie funkcie
nahrávanie audio
a screen logging

TO BE
MERATEĽNÉ
VÝKONNOSTNÉ
HODNTOY
(cieľové hodnoty
projektu)
5
(telefón,
email,
chat,
kontaktný
formulár,
nahlasovanie
problémov so
správou)

SPÔSOB ICH MERANIA/
OVERENIA
PO NASADENÍ
(overenie naplnenie cieľa)

počet prístupových kanálov bude
overené využiteľnosťou služby
a nenulovým počtom požiadaviek
podaných prostredníctvom
daného kanálu

1000

export štatistík z aplikácie –
počet prichádzajúcich chat
interakcií

min

4:27

4:12

export štatistík z aplikácie –
priemerný čas interakcie
operátora s klientom
(pozor treba vyradiť extrémne
hodnoty min aj max)

ks

0

2

Prekonzultovať s MIRRI ked
bude hotový zámer

ks

0

2

Prekonzultovať s MIRRI ked
bude hotový zámer

ks

0

1

Manažment spokojnosti – export
výstupov.

ks

0

1

Možnosť prístupu k archivačným
nahrávkam audio a screen
logging operátora a klienta

Karta klienta

Karta klienta

ks

0

1

V prípade prichádzajúceho
hovoru z telefónneho čísla na
ktorom sa už v minulosti riešili
požiadavky, sa zobrazí
operátorovi história požiadaviek
a Karta klienta

Co-browsing

Klient bude mať
možnosť
nadiktovať secret
pomocou ktorého
sa po odsúhlasení
klientom operátor
napojí na
sledovanie
obrazovky klienta

ks

0

1

Možnosť využitia co-browsing
nástroja pri komunikácií klienta
a operátora
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3.5.

ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

Nakoľko sa jedná o projekt Modernizácia Ústredného kontaktného centra, ktorého predmetom nie sú vylepšenia na
strane klienta a to grafické alebo iné používateľské rozhranie určené pre občanov/podnikateľov/OVM, špecifikácia potrieb
koncového používateľa je irelevantná.
3.6.

RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI

Neschválenie financovania
projektu z OP II PO 7

Nedostatok zamestnancov s
potrebnou odbornosťou a
skúsenosťami

Nedodržanie pravidiel
verejného obstarávania

Výrazná zmena strategických
cieľov a princípov pred
ukončením projektu

Implementačný tím nebude
mať dostatočnú kapacitu,
vedomosti a schopnosti

Stredné riziko

Nízky dosah

Pravdepodobné riziko

Vysoký dosah

Stredné riziko

Extrémny dosah

Stredné riziko

Vysoký dosah

Slabé riziko

Nízky dosah

Služby nebudú poskytované v
dostatočnej kvalite (vyskytne
Stredné riziko
sa veľké množstvo chýb, dlhé
doby odozvy a pod.)

Stredný dosah

Náklady na realizáciu projektu
Slabé riziko
sa vymknú kontrole

Vysoký dosah

Zmeny obstarávacích cien v
čase realizácie projektu
Začatie komunikácie s
gestorom predmetnej
legislatívy

3.7.

Slabé riziko

Vysoký dosah

Pravdepodobné riziko

Stredný dosah

Vytvorenie potrebnej
dokumentácie v požadovanej
kvalite a rozsahu.
Celková zmena stratégie
odmeňovania, motivovania a
udržania si zamestnancov v IT
oblasti v rámci verejnej správy.
Vzhľadom na možnosti
ovplyvniť takúto stratégiu je
potrebné využitie zdroje OP
EVS.
Realizácia VO s odbornou
starostlivosťou.
Sledovanie výstupov MIRRI,
pravidelná komunikácia s
gestorom – MIRRI
(prostredníctvom Programovej
kancelárie VS) v rámci každého
projektového míľnika.
Stanoviť prísne požiadavky na
kľúčových expertov a ich
participáciu počas celého
trvania projektu.
Pravidelné vyhodnocovanie
pripravenosti riešenia projektu
a určiť zodpovedné osoby za
jednotlivé výstupy projektu.
Dôsledne zabezpečiť finančné
riadenie a akceptačné
konanie.
Prehodnotiť rozpočet po každej
etape.
Včasné začatie komunikácie s
gestorom predmetnej
legislatívy.

ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA

Primárnym cieľom je maximálne zefektívnenie práce operátorov a supervízorov UKC z pohľadu zvýšenej dostupnosti UKC a
množstva spracovávaných požiadaviek od Občan/Podnikateľ/OVM. Táto zvýšená dostupnosť bude dosiahnutá:
•
Efektívnejším využívaním a inteligentným riadením a smerovaním dostupných komunikačných kanálov na skupiny
operátorov s najväčšími schopnosťami riešiť špecifické oblastí otázok, vznikajúcich koncovými užívateľmi ÚPVS
•
Riadením a koučingom operátorov KC na základe informácií, poskytovaných samotnou technológiou nového UKC
•
Interaktívnym a natívnym spôsobom integrovať UKC dashboard operátora s novým Service Deskom (ďalej SD)
klientom, aby práca s obomi aplikáciami tvorila jeden logický a biznisovo orientovaný celok, a využili sa všetky
prednosti ako novej aplikácie SD, tak i nového UKC.
Všetky vyššie uvedené aspekty zároveň podporujú sekundárny cieľ a tým je efektívne čerpanie verejných zdrojov s cieľom
dosiahnuť tzv, win-win model.
Alternatíva 1 – „Žiadne riešenie, t.j. nebude sa implementovať nové UKC"
Súhrnný popis
Alternatíva hovorí o tom, že sa nebude budovať nové UKC, zostane v prevádzke existujúce, ktoré sa však bude musieť
integrovať s novým SD. Aktuálne UKC zároveň nespĺňa primárny cieľ, teda zvýšenie efektívnosti a počtu požiadaviek od
Občan/Podnikateľ/OVM. Detailnejšie sú výhrady voči súčasnému stavu popísané v kapitole Chyba! Nenašiel sa žiaden
zdroj odkazov. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.
Alternatíva 2 – „Vybudovanie nového UKC, ktoré bude plne v správe NASES (tzv. On premise riešenie)",
využívajúce najnovšie možnosti technológií kontaktných centier. "
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Súhrnný popis
Jedná sa o komplexné riešenie vybudovania nového UKC s doplnením komunikačných kanálov, pozostávajúce z viacerých
modulov na tvorbu IVR, záznamu hovorov a obrazoviek, s komplexným reportingovým modulom a modulom pre integrácie
s internými systémami NASES. Jedná sa o vysoko dostupné riešenie z pohľadu architektúry.
Architektúra riešenia sa nachádza v kapitole 5 NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY
Komplexný systém, kde elektronické kanály (email, chat, co-browsing) sú úplne rovnocenné k hlasovým kanálom. Operátory
a supervízory sú vybavení množstvom nástrojov, ktoré im umožňujú efektívne prijímať všetky požiadavky návštevníkov UPVS.
Prioritizácia požiadaviek pre ich spracovanie v UKC umožňuje selektívne vybavovať požiadavky na základe ich dôležitosti. Call
recording a screen recording pomáhajú vylepšovať zručnosti operátorov. Online nástroje sprostredkujú operátorom okamžitý
prehľad o stave prichádzajúcich požiadaviek
Riešenie je komplexne začlenené do infraštruktúry NASES, čím sa zjednodušuje integrácia riešenia na interné systémy,
hlavne na novo budované riešenie Service Desk. Riešenie je plne v správe NASES.
Kompletné obstaranie novej HW infraštruktúry.
Alternatíva 3 – „Odkúpenie a rozšírenie existujúceho UKC na zvýšenie efektívnosti a počtu prijímaných
požiadaviek. "
Súhrnný popis
Jedná sa o riešenie odkúpenia a rozšírenia existujúceho UKC s technologickými obmedzeniami, ktoré toto riešenie prináša.

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá identifikuje technologické a funkčné možnosti rozšírenia. Táto štúdia musí
predchádzať samotnému odkúpeniu a rozšíreniu, pričom sa nedá vylúčiť aj zásadná výmena komponentov UKC, aj tu bude
realizovaná nová integrácia s novým SD.
Časovo náročná alternatíva.
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3.7.1.

STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY

Na stanovenie alternatív vplývali nasledovné témy:
•
Minimalizovať náklady spojených s obstaraním a správou nového UKC, a to najmä:
o
Obstarať technológiu s možnosťou priamo vstupovať a riadiť náklady počtu licencií počtu aktuálne
potrebných a využívaných operátorov a supervízorov,
o
Automatizáciou všetkých možných procesov prebiehajúcich v UKC,
o
Zníženie nákladov na operatívu a správu KC obstaraním spoľahlivej technológie s minimálnym množstvom
výpadkov, ako možnosťami konfigurácie a riadenia samotného UKC internými pracovníkmi UKC, alebo
pracovníkmi NASES
•
Minimalizovať počet sťažností od koncových zákazníkov na riešenie ich pohľadávok voči UKC pri potrebe konzultácií
počas práce s ÚPVS, a to najmä
o
Rýchlejším vybavením všetkých požiadaviek smerovaných na UKC
o
Poskytnutím všetkých dostupných komunikačných kanálov pre potreby koncových zákazníkov
o
Efektívnejším vybavovaním pohľadávok na základe detailne definovanej prioritizácie samotných pohľadávok
na UKC
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3.7.2.

MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA

Tabuľka pre spracovanie MCA
ZDÔVODNENIE KRIÉRIA
KRITÉRIUM
Kritérium A (KO)

Kritérium B (KO)
Kritérium C
BIZNIS
VRSTVA

Kritérium D
Kritérium E

Kritérium F

Kritérium G

Zvýšenie efektívnosti a rýchlosti spracovania
požiadaviek z UPVS.
Minimalizovať počet sťažností od koncových
zákazníkov na riešenie ich požiadaviek voči
UKC pri potrebe konzultácií počas práce
s ÚPVS.
Zvýšenie automatizácie spracovávania
požiadaviek z UPVS.
Modernizácia systému za účelom využitia
najmodernejších trendov v KC technológiách.
Otvorené možnosti integrácie na
interné/externé systémy.
Finančná efektívnosť na obstaranie systému
(efektívne využitie verejných
zdrojov).
Pozitívne vnímanie zriaďovateľa a
prevádzkovateľa UKC zadávateľmi
požiadaviek na základe dosiahnutého cieľa.

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

1 MIRRI

2 NASES

3 Občan/Podnikateľ/OVM

X

X

X
X
X

X

X

X
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Tabuľka pre vyhodnotenie MCA
ZOZNAM
KRITÉRIÍ

Alternatíva
1

Spôsob
dosiahnutia

Alternatíva
2

Spôsob
dosiahnutia

Alternatíva
3

Spôsob
Dosiahnutia

áno

Poskytnutím všetkých dostupných
komunikačných kanálov pre potreby
koncových zákazníkov
Efektívnejším vybavovaním pohľadávok na
základe detailne definovanej prioritizácie
samotných pohľadávok na UKC

áno

V prípade, že funkčná špecifikácia preukáže
možnosť upgrade existujúceho riešenia, aby
spĺňalo požiadavky, ktoré poskytuje
Alternatíva 2

áno

Rýchlejším vybavením všetkých
požiadaviek smerovaných na UKC.
Vychádza zo splnenia Kritéria A.

nie

Nepredpokladá sa, že upgrade staršieho
systému dokáže spĺňať požiadavky takým
spôsobom, ako nové riešenie.

nie

Nepredpokladá sa, že upgrade staršieho
systému dokáže spĺňať požiadavky takým
spôsobom, ako nové riešenie.

Kritérium A
(KO)

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

Kritérium B
(KO)

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

Kritérium C

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

áno

Moderné riešenie postavené na najnovších
trendoch v oblasti kontaktných centier
poskytuje široké možnosti automatizácie,
či už prostredníctvom IVR, WFM, alebo
vhodnej integrácie.

Kritérium D

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

áno

Moderné riešenie postavené na najnovších
trendoch v oblasti kontaktných centier.
Riešenie postavené na najnovších HW a
SW komponentoch.

áno

Len z pohľadu HW

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

áno

Riešenie využíva všetky štandardné
možnosti integrácie (napr. využitím
protokolov SOAP a REST)

nie

Nepredpokladá sa, že upgrade staršieho
systému dokáže spĺňať požiadavky takým
spôsobom, ako nové riešenie.

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

áno

Obnova systému nebude potrebná v
najbližších rokoch, využitie existujúcich
komponentov v NASES/GOVNET a tým ich
lepšie zhodnotenie.

nie

Každý upgrade existujúceho riešenia a
pokus dostať ho na úroveň súčasných
riešení v sebe nesie oveľa vyššie náklady pri
otáznej pridanej hodnote.

nie

Keďže zostane AS
IS stav riešenia, tak
nebudú naplnené
ciele.

áno

Dosiahnuteľné splnením Krtitérií A a B

nie

Závislé od Kritérií A a B.

Kritérium E

Kritérium F

Kritérium G

Strana 14/26

3.7.3.

STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY

3.7.4.

STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY

Všetky alternatívy dávajú zmysel len pri kompletnom nasadení v infraštruktúre NASES. Kvôli zálohovaniu zaznamenaných
hovorov a obrazoviek bude pre všetky alternatívy platiť, že bude potrebné zabezpečiť približne 144 TB diskového priestoru.
Pre alternatívy 2 a 3 zároveň bude potrebné zaobstarať adekvátny session border controller a hw a sw vybavenie pre servery
UKC.
Pri alternatíve 1 (outsourcované riešenie) neprichádza do úvahy rozšírenie o záznam hovorov a obrazoviek.
Obstaranie všetkých hw komponentov, pre alternatívy 2 a 3 je súčasťou projektu.

4.

POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Predmetom projektu je modernizácia UKC, tak aby poskytovalo funkcionalitu moderných kontaktných centier (funkcionalita
spomenutá v kapitole Funkčné požiadavky na softvérové vybavenie UKC) a bolo na kvalitnej, dostatočne mohutnej a
bezpečnej informačno-komunikačnej infraštruktúre s využitím kvalitných ľudských zdrojov. Pri výbere špecializovaného
softvérového vybavenia je potrebné dbať na rozšírenie funkcionality a elimináciu problémov spomenutých v kapitole 3.2.
Motivácia a rozsah projektu.
Biznis procesy
Výstupom projektu je zachovanie pôvodných biznis procesov, ich vylepšenie a rozšírenie o nové plánované biznis procesy.
ID

Názov biznis procesu

Status

Služby orientované na občana- informačné anonymné (SOO-IA)
BP-SOO-IA-01

Poskytnutie informácií o funkcionalite a organizácii e-Governmentu

pôvodný

BP-SOO-IA-02

Poskytnutie informácií o dostupných resp. plánovaných službách UKC

pôvodný

BP-SOO-IA-03

Poskytnutie informácií o dostupných resp. plánovaných službách VS

pôvodný

BP-SOO-IA-04

Poskytnutie odbornej pomoci pri vybavovaní služieb poskytovaných verejnou správou

pôvodný

BP-SOO-IA-05

Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy

pôvodný

BP-SOO-IA-06

Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy pri používaní EP –
Help Desk
BP-SOO-IA-07
Poskytnutie odbornej pomoci pre používateľov portálov verejnej správy pri používaní ZEP
– Help Desk
Služby orientované na občana - informačné neanonymné (SOO-IN)

pôvodný

BP-SOO-IN-01

pôvodný

Poskytnutie informácie o aktuálnom stave vybavovania služieb zadaných občanom

pôvodný

Služby orientované na občana - Sprostredkovanie podania (SOO-SP)
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BP-SOO-SP-01

Poskytnutie sprostredkovaných služieb bez ZEP

pôvodný

Aplikačné služby (AS)
BP-AS-01

Zápis pripomienok, návrhov a chýb k riešeniu eGovernmentu

pôvodný

BP-AS-02

Poskytnutie definovaných štatistík pre povinné osoby

pôvodný

BP-AS-03

Poskytnutie výsledkov elektronického hodnotenia spokojnosti

pôvodný

BP-AS-04

Manažment spokojnosti so službami UKC

plánované vylepšenie

BP-AS-05

Outboundové kampane

plánované vytvorenie

BP-KB-01

Poskytnutie informácie z Knowledge base

pôvodný

BP-KB-02

Publikovanie informácie do Knowledge base

pôvodný

Znalostná báza (KB)

Podporné procesy Pripojenie občana (PP-PO)
BP-PP-PO-01

Smerovanie volaní podľa tém a oblastí na konkrétnych zamestnancov

pôvodný

BP-PP-PO-02

Prehratie informácie cez IVR hlášku

pôvodný

BP-PP-PO-03

Zadanie webového dotazu občanom

pôvodný

BP-PP-PO-04

Automatické nahrávanie hovoru

plánované vylepšenie

BP-PP-PO-05

Screen logging

plánované vytvorenie

BP-PP-PO-06

Zadanie dotazu pomocou Chat kanálu

plánované vytvorenie

Podporné procesy - Priebeh poskytovania služby (PP-PPS)
BP-PP-PPS-01

Prebratie hovoru operátorom

pôvodný

BP-PP-PPS-02

Priebeh poskytovania všeobecných informácií

pôvodný

BP-PP-PPS-03

Priebeh sprostredkovania podania

pôvodný

BP-PP-PPS-04

Spracovanie webového dotazu

pôvodný

BP-PP-PPS-05

Zapísanie údajov o udalosti

pôvodný

BP-PP-PPS-06

Multikanálový prístup - voice

pôvodný

BP-PP-PPS-07

IVR - Interactive voice response

pôvodný

BP-PP-PPS-08

Multikanálový prístup - email

plánované vylepšenie

BP-PP-PPS-09

Karta volajúceho s históriou komunikácie

plánované vylepšenie

BP-PP-PPS-10

Multikanálový prístup - chat

plánované vytvorenie

BP-PP-PPS-11

Sprevádzanie klienta operátorom co-browsing

plánované vytvorenie

BP-PP-PPS-12

TTS - Text to speech pre slovenský jazyk

plánované vytvorenie

BP-PP-PPS-13

ASR - Automatic speech recognition

plánované vytvorenie

BP-PP-PPS-14

Presmerovanie hovoru smerom na externú linku

plánované vytvorenie

Procesy pre podporu managementu (PP-M)
BP-PP-M-01

Aktívny príposluch

pôvodný

BP-PP-M-02

Sledovanie vyťaženosti operátorov

pôvodný

BP-PP-M-03

Administrácia IVR stromu

pôvodný

BP-PP-M-04

Wallboardy prezentácia live KPIs

pôvodný

BP-PP-M-05

Posielanie oznamu v rámci UKC

plánované vytvorenie

BP-PP-M-06

plánované vytvorenie

BP-PP-M-07

Vyhľadávanie záznamov musí byť podľa všetkých dostupných informácií (podľa operátora,
prichádzajúceho/odchádzajúceho volania, typu komunikácie, čísla, dátumu, času,
volaného/volacieho čísla, ... )
Privilégia supervisora na zmeny stavu operátorovi

BP-PP-M-08

Reporting, vytváranie reportingových zostáv

plánované vytvorenie

plánované vytvorenie

Administračné procesy (ADM-P)
BP-ADM-P-01

Modifikácia skill

pôvodný

BP-ADM-P-02

Vloženie nového používateľa/agenta/operátora

pôvodný

BP-ADM-P-03

Modifikácia používateľa

pôvodný

BP-ADM-P-04

Vytvorenie nového skill

pôvodný

BP-ADM-P-05

Workforce management - Vytvorenie pracovnej zmeny

plánované vytvorenie
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BP-AS-04
Manažment spokojnosti so službami UKC – plánované vylepšenie
Manažment spokojnosti so službami je v súčasnom stave relatívne nefunkčné. Je potrebné implementovať nástroj Manažment
spokojnosti s možnosťou exportu výstupov. Obsahom nástroja má byť aj zavedenie Manažmentu spokojnosti samotnej služby,
ktorá je predmetom požiadavky.
BP-AS-05
Outboundové kampane – plánované vytvorenie
Vytvorenie nástroja umožňujúceho prediktívne vytáčanie a následne prepojenie na voľného agenta za účelom informovania
prípadne marketingovej kampane. Nástroj, ktorý umožní plánovanie kampaní a tým vyťaženie prístupných agentov v čase keď
nie sú vyťažený.
BP-PP-PO-04
Automatické nahrávanie hovoru - plánované vylepšenie
Poskytnutie nástroja pre dvojstopové nahrávanie, ktoré umožní analýzu hlasových záznamov pre budúce vylepšenia
a budovanie automatizovaného vybavenia hovorov pomocou umelej inteligencie.
BP-PP-PO-05
Screen logging - plánované vytvorenie
Poskytnutie nástroja na uchovávanie záznamov obrazoviek operátora spolu s audio záznamom, pre budúcu analýzu a hájenie
kvality poskytovaných služieb.
BP-PP-PO-06
Zadanie dotazu pomocou Chat kanálu - plánované vytvorenie
Vytvorenie integrácie, ktorá poskytne v prípade nedostupnosti operátora formou správ vytvorenie požiadavky priamo do service
desku, ktoré budú obslúžené akonáhle operátor backofficu sa prihlási do systému.
BP-PP-PPS-08
Multikanálový prístup email - plánované vylepšenie
Komunikácia prostredníctvom mailu je aktuálne priamo smerovaná do service desku. Aktuálne je možné spravovať všetky
kanály v rámci jednej aplikácie a pomocou integrácií umožniť ľahšiu prácu operátorovi.
BP-PP-PPS-09
Karta volajúceho s históriou komunikácie - plánované vylepšenie
Poskytnutie evidencie hovorov z volaného čísla, ktorá zobrazí podrobné informácie o volanom, jeho požiadavkách a poznámkach
čo umožní rýchlejšie a efektívnejšie vybavenie dotazov a odstráni aj potrebu opakovaného dotazovania na informácie.
BP-PP-PPS-10
Multikanálový prístup chat - plánované vytvorenie
Poskytnutie nového kanálu na komunikáciu s operátorom a potrebná príprava na integráciu pre chatbota pripravovaného
v modernizácií UPVS.
BP-PP-PPS-11
Sprevádzanie klienta operátorom co-browsing - plánované vytvorenie
Funkcionalita na sprevádzanie klienta pomocou zdieľanej obrazovky. Zníženie dotazov na opisy situácie, v ktorej sa klient
nachádza. Prostredníctvom tajného kódu poskytnutého klientom operátorovi, bude mať možnosť operátor sa napojiť po
odsúhlasení klientom na jeho okno webového prehliadača bez možnosti ovládania.
BP-PP-PPS-12
TTS - Text to speech pre slovenský jazyk - plánované vytvorenie
Nástroj umožňujúci konverziu textu na zvuky napodobňujúce ľudský hlas. Aplikácia pomocou tejto funkcionality bude schopná
prečítať správy nahlas.
BP-PP-PPS-13

ASR - Automatic speech recognition - plánované vytvorenie

BP-PP-PPS-14
BP-PP-M-05
BP-PP-M-06

Presmerovanie hovoru smerom na externú linku - plánované vytvorenie
Posielanie oznamu v rámci call centra
plánované vytvorenie
Vyhľadávanie záznamov musí byť podľa všetkých dostupných informácií (podľa operátora,
prichádzajúceho/odchádzajúceho volania, typu komunikácie, čísla, dátumu, času,
volaného/volacieho čísla, ... ) - plánované vytvorenie
Privilégia supervisora na zmeny stavu operátorovi plánované vytvorenie
Reporting, vytváranie reportingových zostáv
plánované vytvorenie

BP-PP-M-07
BP-PP-M-08

Výsledným produktom bude dodané komplexné riešenie kontaktného centra pre podporu klientov UPVS
(Občan/Podnikateľ/OVM) v infraštruktúre NASES, a vlastníkom tohto procesu bude NASES, nakoľko v zmysle zákona o IS VS jej
hlavnou úlohou a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb
Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.
5.

NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Cieľové riešenie musí byť plne zakomponované do infraštruktúry NASES. Predpokladá sa, že vysoko-dostupné riešenie
kontaktného centra bude pozostávať z UKC serverov a mediačných serverov.
UKC servery zabezpečujú samotné fungovanie kontaktného centra, pričom mediálne servery zabezpečujú správu všetkých
komunikačných a zaznamenávacích funkcií.
UKC servery okrem iného plnia i integračnú vrstvu pre prepojenie so systémami NASES, ako E-Mailový server, AD server,
a v neposlednom rade Service Desk server a server Ústredného portálu verejnej správy.
Komponenty NASES:
•
Kompletná sieťová infraštruktúra
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•
•
•
•
•

Emailový server (Exchange)
UPVS server
SD server
Firewally
Active directory server

Predpokladaná dodávka infraštruktúry:
•
UKC centrálne servery (primárny a sekundárny)
•
Mediačné servery (primárny a sekundárny)
Očakáva sa, že všetky servery pre výstavbu riešenia UKC môžu byť i virtualizované.
Pripojenie na hlasový kanál bude realizované cez IP linku z verejnej siete s ukončením na SBC (Session Border Controller).
Predpokladá sa otvorená IP hlasový signalizačný protokol (napr. SIP – Session Initiation Protocol).
Vsetky podstatné súbory (zaznamenané komunikácie a obrazovky) budú zaznamenávané v diskovom úložisku.
Všetci operátori a supervízory UKC budú mať prepojenie so service deskom na úrovni klientskej aplikácie.
Prepojenie na samotný portál UPVS bude realizované pomocou bezpečného protokolu https za účelom chatovania a cobrowsingu.
Na obrázku nižšie je detajlnejši pohľad na infraštruktúru.

TOBE Biznis architektúra:
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6.

LEGISLATÍVA

IRELEVANTNÉ, nakoľko pre dosiahnutie cieľov a výstupov projektu nie potrebná zmena v legislatíve.

7.

ROZPOČET A PRÍNOSY

Typ aktivity

Oblasť výdavku

Vývoj aplikácií

Suma

OPEX / CAPEX

Int / ext

OPEX
CAPEX
OPEX
OPEX
CAPEX
OPEX
OPEX
CAPEX
OPEX
OPEX
CAPEX
OPEX
OPEX
OPEX
OPEX
OPEX

Externé
Externé
Interné
Externé
Externé
Interné
Externé
Externé
Interné
Externé
Externé
Interné
Externé
Interné
Externé
Interné

0€

Hlavné aktivity
Nákup HW a SW

559 489 €

Aplikácie

0€

HW a SW

716 012 €

Projekový manažment

56 206 €

Prevádzka

Podporné aktivity
Publicita
Výstupné náklady
SPOLU

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
SPOLU

Ekonomický cashflow (bez DPH)

koeficient Finančná (FNPV) Ekonomická
(ENPV)
obdobia

rozdiel
rozdiel
AS IS
TO BE
AS IS
TO BE
-587 451,12
-604 453,48
-17 002,36
-489 542,60
-503 711,23
-14 168,63
-587 451,00
-11 241,12
576 209,88
-489 542,50
-9 367,60
480 174,90
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-587 451,00
-89 501,51
497 949,49
-489 542,50
-74 584,59
414 957,91
-5 874 510,12 -1 331 706,68
4 542 803,44 -4 895 425,10 -1 109 755,57
3 785 669,53 SPOLU

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-17 002,36
554 047,96
460 382,29
442 675,28
425 649,31
409 278,18
393 536,72
378 400,69
363 846,81
349 852,71
3 760 667,60

Výsledok CBA
BCR
FIRR
EIRR

FNPV
ENPV

-€
-€
-€
-€
389 137 €
170 352 €
-€
-€
-€
716 012 €
-€
-€
0€
56 206 €
-€
-€
-€
-€
1 331 707 €

Externé
Interné
-

0€
1 331 707 €

Finančný cashflow (s DPH)
Obdobie

0€

Suma

-14 168,63
457 309,43
376 379,06
358 456,24
341 386,90
325 130,38
309 647,98
294 902,84
280 859,85
267 485,57
2 997 389,60

Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV

-14 168,63
443 140,80
819 519,85
1 177 976,09
1 519 362,99
1 844 493,37
2 154 141,35
2 449 044,19
2 729 904,04
2 997 389,60

<
Rok návratu investície
>
>
>
>
>
>
>
>

Výsledná hodnota
Minimálna hodnota

pomer prínosov a
nákladov
finančná vnútorná
výnosová miera (%)
ekonomická vnútorná
výnosová miera (%)
finančná čistá súčasná
hodnota (eur s DPH)
ekonomická čistá
súčasná hodnota (eur
bez DPH)

0,00

1,00

3375,8%

-

3375,8%

5,0%

3 760 668

-

2 997 390

0
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Sumarizácia nákladov a prínosov
Náklady

Názov
modulu

Názov
modulu

Názov
modulu

Všeobecný materiál
IT – CAPEX
Aplikácie
SW
HW
IT - OPEX- prevádzka
Aplikácie
SW
HW
Prínosy
Finančné prínosy
Administratívne poplatky
Ostatné daňové a nedaňové príjmy
Ekonomické prínosy
Občania (€)
Úradníci (€)
Úradníci (FTE)
Kvalitatívne prínosy

8.

ID

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA

FÁZA/AKTIVITA

1.
2.
3.
3a

Prípravná fáza
Iniciačná fáza
Realizačná fáza
Analýza a Dizajn
Nákup technických prostriedkov,
3b programových prostriedkov a
služieb
Implementácia, školenie a
3c
testovanie
3d Akceptačné testovanie
3e Nasadenie a Go Live
4.

Dokončovacia fáza

ZAČIATOK
(odhad
termínu)
09/2021
12/2021
06/2022
06/2022

KONIEC
(odhad
termínu)
11/2021
01/2022
12/2023
08/2022

18 mesiacov
3 mesiace

07/2022

11/2022

5 mesiacov

12/2022

05/2023

6 mesiacov

05/2023
07/2023

06/2023
12/2023

2 mesiace
6 mesiacov

11/2023

12/2023

2 mesiace

POZNÁMKA
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Projekt bude realizovaný waterfall metódou. Projekt má udaný jasný cieľ a výstupy, ktoré budú priebežne konzultované s
vlastníkom projektu.

9.

PROJEKTOVÝ TÍM

ID

Meno
a Priezvisko

Pozícia

Oddelenie

Rola v projekte

1.

Michal Seliga

Projektový manažér

NASES Projektová
kancelária

Projektový manažér

2.

Jana Hajková

Vedúca UKC

Kontaktné centrum

Vlastník procesov Používateľ

3.

Dana Bezáková

Koordinátor/Konzultant

Kontaktné centrum

Manažér kvality

4.

Barbora
Kucmanová

Operátor UKC

Kontaktné centrum

Používateľ

5.

Andrej Ľupták

Operátor UKC

Kontaktné centrum

Používateľ

6.

Adam Petrík

Operátor UKC

Kontaktné centrum

Používateľ

7.

Juraj Jendek

IT analytik

Business analýz

IT analytik

8.

Andrej Dorušinec

Manažér testovania

Business analýz

Manažér pre Testovanie

9.

Ľuboš Ferenc

Vedúci odborný referent – tester
senior

Business analýz

Tester

10.

Miloš Plesník

IT konzultant

Projektová kancelária

IT konzultant

11.

Miroslava
Poloncová

Právnik

Projektová kancelária

Právnik

12.

Tomáš Orban

Konzultant Infraštruktúra HW

Sekcia prevádzky
informačných systémov

Konzultant
Infraštruktúra HW

13.

Pavel Karel

Predseda RV

GR NASES

Predseda RV

10. PRACOVNÉ NÁPLNE

Podrobné pracovné náplne, povinnosti projektového tímu a ich zodpovednosti budú predmetom menovacích
dekrétov.
Projektový manažér
•
•

•

Zodpovedá za celkové riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu.
Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, neustále odôvodňovanie
projektu (aktualizuje BC/CBA) a predkladá vstupy na rokovanie Riadiaceho výboru. Zodpovedá za
riadenie všetkých (ľudských a finančných) zdrojov, členov projektovému tímu objednávateľa a za
efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo stanovených zástupcom dodávateľa.
Zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác,
koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu,
hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. Projektový manažér Vedie
špecifikáciu a implementáciu projektov v súlade s firemnými štandardami, zásadami a princípmi
projektového riadenia.
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•

Zodpovedá za plnenie projektových/programových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových
a rozpočtových plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík. V prípade externých kontraktov sa vedúci
projektu/projektový manažér obvykle podieľa na ich plánovaní a vyjednávaní a je hlavnou kontaktnou
osobou pre zákazníka.

Používateľ
•
•
•
•

Zodpovedný za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo
projektových výstupov a za overenie kvality produktu.
Zodpovedný za návrh a špecifikáciu funkčných požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a
kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos.
Navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu
projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky.
Predkladá požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov.

IT analytik
•
•
•

•
•

•

•

Zodpovedá za zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z
pohľadu procesov, metodiky a inej dokumentácie.
Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy
softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov.
Analyzuje požiadavky na informačný systém/SW systém, formálnym spôsobom zaznamenáva
činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten
vyjadruje návrhovým modelom.
Analytik informačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému na procesnej rovine.
Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na
informačný systém, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia
a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada na
realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácie) používateľom.
Pri návrhu IT systémov využíva odbornú špecializáciu IT architektov a projektantov. Študuje a analyzuje
dokumentáciu, požiadavky klientov a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a
informačných procesov. Navrhuje a prerokúva koncepcie riešenia informačných systémov a analyzuje
ich efekty a dopady. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a
objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie
nových riešení.
Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti
svojej špecializácie. Zodpovedá za návrhovú (design) časť IT - pôsobí ako medzičlánok medzi
používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad).

IT architekt
•

•
•
•
•

Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu
udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dizajnu IS a súlad s
architektonickými princípmi.
Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT.
Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na
optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky.
Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb.
Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov,
vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia.
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•
•

Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s
dokumentáciou.
Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie. IT architekt,
projektant analyzuje, vytvára a konzultuje so zákazníkom riešenia na úrovni komplexných IT systémov a
IT architektúr, najmä na úrovni aplikačného vybavenia, infraštruktúrnych systémov, sietí a pod.
Zaručuje, že návrh architektúry a/alebo riešenia zodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám
zákazníka v zmysle rozsahu, kvality a ceny celej služby/riešenia.

Manažér kvality
•
•

•

•

Zodpovedá za priebežné vyžadovanie, hodnotenie a kontrolu kvality (vecnej aj formálnej) počas celého
projektu.
Je zodpovedný za úvodné nastavenie pravidiel riadenia kvality a za následné dodržiavanie a kontrolu
kvality jednotlivých projektových výstupov. Sleduje a hodnotí kvalitatívne ukazovatele projektových
výstupov a o zisteniach informuje projektového manažéra objednávateľa formou pravidelných alebo
nepravidelných správ/záznamov.
Plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a
identifikuje príležitosti na trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s
platnými normami. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a
vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.
Počas celej doby realizácie projektu zabezpečuje zhodu kvality projektových výstupov s požiadavkami.
Realizuje postupy riadenia kvality tak, aby výsledkom boli projektové výstupy spĺňajúce požiadavky
objednávateľa. Kontroluje, či sa riadenie a proces zabezpečenia kvality vykonáva správnym spôsobom,
v správnom čase a správnymi osobami.

Vlastník procesov
•
•
•

Zodpovedá za proces - jeho výstupy i celkový priebeh poskytnutia služby alebo produktu konečnému
užívateľovi v rámci kompetencií UKC.
Kľúčová rola, ktorá zodpovedá za výsledné riešenie požiadaviek v rámci kompetencií UKC a naplnenie
merateľných ukazovateľov.
Zodpovedný za schválenie funkčných požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych
prínosov projektu. Definuje očakávania na kvalitu projektu, kvalitu projektových produktov, prínosy pre
koncových používateľov.

Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti
• Zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernetickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit
správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti.
• Koordinuje a riadi činnosť v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, spolupracuje na projektoch, na rozvoji
nástrojov a postupov k optimalizácii bezpečnostných systémov a opatrení. Stanovuje základné
požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti programov, systémov, databázy či sieti.
Spracováva a kontroluje príslušné interné predpisy a dohliada nad plnením týchto štandardov a
predpisov. Kontroluje a riadi činnosť nad bezpečnostnými testami, bezpečnostnými incidentmi v
prevádzke IT. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom počítačov a informačných systémov pre
oblasť bezpečnosti

Manažér pre Testovanie
• Pripomienkuje stratégiu testovania, vytvára testovacie scenáre, plán testovania.
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•
•
•
Tester
•
•
•

Zodpovedá za riadenie procesu testovania.
Aktívne sa zúčastňuje jednotlivých typov testovania a ich vyhodnocovaní.
Pracuje s určeným nástrojom na testovanie.

Aktívne sa zúčastňuje jednotlivých typov testovania a ich vyhodnocovaní v zmysle plánu testovania.
Pracuje s určeným nástrojom na testovanie.
Vykonáva a následne odsúhlasuje testovanú funkcionalitu v rámci testovacieho protokolu.

Právnik
• Prípravu a posudzovanie Zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatkov.
• Spolupracuje pri príprave Žiadostí o zmenu a súvisiacich dodatkov zmluvy o NFP.
• Posudzuje výstupy dodávateľa v súvislosti s legislatívnou analýzou ;ak je to potrebné aj v súčinnosti so
zástupcom vecného garanta projektu, odbornými garantmi a expertmi.
• Zúčastňuje sa na pracovnej skupine pre legislatívu.
• Prípravu a posudzovanie dodávateľských zmlúv a dohôd vrátane súvisiacich dodatkov.
Konzultant Infraštruktúra HW
• Konzultant pre informačné systémy a ICT infraštruktúru.
• Konzultant pre prevádzkové a bezpečnostné incidenty.
• Riešenie prevádzkových a bezpečnostných incidentov L1+, podľa databázy znalostí.
Predseda Riadiaceho výboru
• Predseda riadiaceho výboru zodpovedá za projekt, a to za podpory hlavného používateľa a hlavného
dodávateľa.
• Predseda riadiaceho výboru projektu je zodpovedný za to, aby bol projekt hodnotný, sledoval prístup
neplytvajúci nákladmi, pričom zosúlaďuje požiadavky manažmentu, používateľov a dodávateľov.
• Navrhuje a menuje projektový tím.
• Dohliada nad spracovaním projektu.
• Zabezpečuje, že projekt je prepojený so Strategickými zámermi.
• Spolu s riadiacim výborom projektu zabezpečuje stanovenie podmienok tolerancií projektu.
• Autorizuje výdavky a stanovuje tolerancie jednotlivých fáz/etáp.
• Dohliada a zabezpečuje, aby hlavný používateľ zodpovedal za stanovenie a realizáciu prínosov
určených projektu.
• Dohliada a zabezpečuje, aby hlavný dodávateľ zodpovedal za kvalitu dodávaných špecializovaných
produktov.
• Monitoruje celkovú realizáciu projektu.
• Zodpovedá za to, že na projekte budú dodržané podmienky dodania produktov, ktoré poskytnú
očakávané prínosy pre organizáciu a projekt sa ukončí v rámci dohodnutých tolerancií pre rozpočet a
harmonogram.

11. ODKAZY

Doplniť vstupy v PRÍPRAVNEJ FÁZE:
•

doplniť odkazy na už existujúce produkty v maximálnej miere – vyhnúť sa duplikovaným informáciám.

12. PRÍLOHY
Príloha 1: Katalóg požiadaviek (Excel)

Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvalityqa/index.html
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