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1.     POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1         História zmien

Verzia Dátum Zmeny Meno

VZORY a ŠABLONY zdrojových súborov sú tu: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html.

 

 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html


2.     ÚČEL DOKUMENTU

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

 

 

2.1         Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek
Zvoľte si konvenciu pre označovanie požiadaviek, súborov, atd.

Architektúrne požiadavky používajú konvenciu:

Napr.

A_AB_Oxx

A – architektúrna požiadavka
AB – označenie systému  (ak existuje členenie; môže byť vypustené)
O – označenie požiadavky
xx – číslo požiadavky

Infraštruktúrne požiadavky používajú konvenciu:

Napr.

IP_nn_ORxx

IP – infraštruktúrna požiadavka
nn – identifikácia  (ak existuje členenie; môže byť vypustené)
O – označenie požiadavky
xx – číslo požiadavky

Komunikačné požiadavky používajú konvenciu: ...

Bezpečnostné požiadavky používajú konvenciu: ...

Požiadavky na dodávateľa používajú konvenciu: ...

Prevádzkové požiadavky používajú konvenciu: ...

Ostatné technické požiadavky používajú konvenciu: ...

3.     POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
 

Na základe výsledkov z MCA z dokumentu Projektový zámer bola ako najvhodnejšia zvolená Alternatíva 2 – „Vybudovanie nového UKC, ktoré bude plne v 
správe NASES (tzv. On premise riešenie), využívajúce najnovšie možnosti  technológií kontaktných centier.

Táto kapitola popisuje detailný návrh riešenia vybudovania nového UKC.

Základom nového riešenia bude vysoko-dostupná architektúra (HA), pozostávajúca z UKC serverov, pokrývajúca všetky funkcionality UKC 
ako  centrálneho systému a mediačných serverov, ktoré budú pokrývať požiadavky spojené so záznamom hovorov a obrazoviek, ako i s IVR.



3.1      Centrálny systém (UKC servery)
UKS servery budú zastrešovať nasledovné funkcionality:

Príjem a spracovanie všetkých prichádzajúcich komunikácií (hlas, email, chat, sms)
Supervízorské/administrátorské funkcie
Operátorské funkcie
IVR funkcionalita

Viac úrovní
Automatické IVR resp. preskočenie na základe inteligentného routovania
Nahrávanie hlások do IVR
Upozornenie klientov na neočakávanú udalosť

Štatistické a reportovacie funkcie
On line vyhodnocovacie funkcie
Outboundové kampane

Prístup do viacerých kampaní pre agenta
Možnosť prispôsobiť spôsob navolávania
Prediktívne navolávanie
Automatizované kampane bez živého agenta
Nastavenie procesov pred a po telefonáte

Co-browsingové funkcie
Správa interného ticketovacieho systému

Zlúčenie komunikácie z rôznych kanálov pod jeden ticket
Kategorizácia ticketov podľa typu požiadavky
Možnosť požiadať o doplňujúce info
Preposlanie na backoffice (mimo UKC)
Možnosť dopĺňania iného typu interakcie do tiketu (napr. zákazník zavolá k emailovej požiadavke)
Zlúčenie a rozdelenie ticketu/požiadavky
Manuálne vytváranie tiketov
Zmena typu požiadavky
Notifikácie klienta/agenta podľa definovaných pravidiel

Automatická a inteligentná distribúcia interakcií na základe
Pracovných skupín, zručností agentov, segmentu zákazníka, poslednej komunikácie, existujúcej otvorenej požiadavky a pod.

Možnosť práce z domu pre operátorov (tzv. home office agent)
Automatic speech recognition
Text-to-speech
A v neposlednom rade, realizácia požadovaných integrácií:

integrácia na UPVS (chat, co-browsing, formuláre pre spätnú väzbu, ..)
Integrácia na nový ServiceDesk
Integrácia na ďalšie plánované aplikácie (eForm, prístupový komponent, IAM, eDesk, chatbot)
Dalšie integrácie pomocou REST a API

3.2        Mediačné servery
Mediačné servery budú zastrešovať nasledovné funkcionality:

Nahrávanie všetkých príchodzích a odchádzajúcich interakcií do KC
Analýza hlasovej komunikácie
Hovor, email, chat, interná komunikácia
Bezpečnostná pauza pri diktovaní os. Údajov – určitý časový úsek nebude nahraté čo klient hovorí

Nahrávanie obrazoviek všetkých príchodzích a odchádzajúcich interakcií do KC:
Hovor, email, chat, interná komunikácia

Hlášky IVR, spracovanie DTMF (IVR),
Konferenciu účastníkov
SIP formát hlasovej komunikácie, kompresiu/dekompresiu

Detailný zoznam požiadaviek, ktoré bude nové UKC spĺňať, sa nachádzajú v dokumente I-02 BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek.

3.3      Infraštruktúra
Z pohľadu infraštruktúry bude riešenie koncipované s vysokou dostupnosťou i na úrovní HW architektúry. Budú využité komponenty štandardného 
systémového SW (Windows, Linux) a databázy (SQL server, Oracle).



1.  

Riešenie musí spĺňať požiadavku inštalácie do virtualizovanej infraštruktúry, so zabezpečením záznamov komunikácii, štatistických údajov a historických 
reportov počas obdobia 3 rokov.

3.4      Bezpečnosť
Z pohľadu bezpečnosti bude riešenie využívať len bezpečné komunikačné  protokoly https, pri externých pripojeniach do UKC bude používať protokol 
Secure Sockets Layer (SSL) a digitálne podpísané certifikačné kľúče kľúče (verejný/súkromný).

Zabezpečenie správ SIP a zvuku (RTP) pomocou TLS 1.2 alebo vyššie, prípadne využiť secure RTP (SRTP) audio protokol.

Aplikácia UKC server, spolu s jeho podsystémami a periférnymi zariadeniami, ako je mediačný server a

pracovné stanice operátorov a supervízorov  používajú kryptografiu s verejným kľúčom (asymetrickú) a formu public-key infrastructure (PKI) s certifikátmi 
na overenie každého pripojenia.

Pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete bude realizované cez dedikovaný Session Border Controller.

Všetky vyššie uvedené funkčnosti nového UKC dokážu splniť všetky požadované primárne i sekundárne ciele, ako boli definované z dokumente 
Projektový zámer.

4.     ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU
 

NASES rozhodla na základe skúseností z využívania existujúceho riešenia UKC prejsť od outsourcovaného modelu riešenia na riešenie on premise. 
Dôvody sú uvedené v Projektovom zámere v kapitole 3.2. MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU.

Vybudovanie nového ISVS počíta s využitím existujúcich komponentov a modulov NASES, čím sa riešenie stáva integrálnou súčasťou NASES 
infraštruktúry.

Základom nového ISVS (ďalej len UKC) je forma aplikačných serverov UKC server (ďalej len Centrálny systém) a mediačných serverov v HA (High 
Availability) konfigurácii.

Požadované funkčné a technické požiadavky sú detailne popísané v dokumente I-02 BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek a stručne rozobrané v kapitole 3 
POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA.

Dôležitým v rámci prípravy riešenia je doručenie komunikačných kanálov na Centrálneho systému.

Spôsob doručenia kanálov:

Hlasové kanály – hlasová komunikácia sa predpokladá z verejnej telekomunikačnej siete (telekomunikačný operátor je na zvážení, podľa 
cenových a SLA podmienok) bude doručená do Centrálneho systému formou 2 MB toku, prípadne IP Linku, ktorý bude ukončený na Session 
Border kontroleri (ďalej len SBC). Tento následne pretransformuje hlasovú komunikáciu do Session Initialization Protocol protokolu (ďalej len 
SIP). Tento hlasový kanál so SIP končí priamo v Centrálnom serveri.



2. Elektronické kanály (chat, co-browsing) budú zabezpečené pomocou internetu a cez existujúce firewall zariadenia budú doručované takisto do 
Centrálneho servera. Vzhľadom k tomu, že všetky elektronické komunikácie budú iniciované na UPVS, bude logickou súčasťou komunikačnej cesty z Web 
rozhrania portálu UPVS i server UPSV. Komunikačné kanály budú využívať protokol HTTPS.

Emailová komunikácia bude na Centrálny server sprostredkovaná cez Emailový server formou integrácie klienta IMAP/SMTP, inštalovaného v prostredí 
UKC.

3. Autentifikácia užívateľov UKC bude realizovaná integráciou na Active Directory server NASES, pričom bude použitý protokol LDAPS. V prípade 
realizácie integrácie SSO (single sign-on) bude využitý protokol Kerberos.

4. Riešenie môže využívať vlastný databázový server, prípadne môže byť pripojené i na existujúcu farmu databázových serverov v NASES. Obe 
alternatívy sú rovnocenné, nákladovo výhodnejšie by bolo využiť exitujúce zdroje. Záznamy hovorov, obrazoviek, log súbory, zálohy riešenia budú 
ukladané na úložisko dát, ktoré bude súčasťou riešenia. Ĺožisko dáta bude pripojené k riešeniu UKS formou Network Attached Storage (ďalej len NAS).



 

5. Pripojenie operátorov a supervízorov/administrátorov bude realizované v rámci lokálnej siete NASES, pomocou TCP/IP protokolu. Všetky komponenty 
UKC budú používať protokol Secure Sockets Layer (SSL) a digitálne podpísané certifikačné kľúče (verejný/súkromný). Vzdialení operátori sa budú do 
NASES siete pripájať pomocou VPN spojenia (Forticlient, Cisco Anyconnect).

                

6. Integrácia na nový Service Desk (ďalej len SD) bude realizovaná formou integrácie back-endových serverov, alebo na úrovní vloženej, tzv. 
embedovanej integrácie klienta SD do klientskej aplikácie operátora UKC. Back-endová integrácie pomocou REST a API.



7. Celkové riešenie UKC vrátane okolia NASES a jeho infraštruktúry bude kompaktné, rozšíriteľné horizontálne i vertikálne, a integrovateľné s každým 
ISVS, kde to bude dávať zmysel pomocou štandardných protokolov a metód.

4.1         Biznis vrstva
 

 

   Životná
situáci
a

 Koncovú službu 
realizuje AS (kód AS z 
MetaIS)



Kód KS Názov KS Používateľ KS (G2
C/G2B/G2G/G2A)

(kód 
z MetaI
S)

Úroveň 
elektronizáci
e KS

(z 
MetaIS)

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1378

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1378

sluzba_e
gov_1261

Rozhodovanie o príspevku pri narodení dieťaťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1247

Rozhodovanie o pomoci v hmotnej núdzi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1253

Rozhodovanie o opakovanom príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej 
starostlivosti

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1260

Rozhodovanie o príspevku na pohreb (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1263

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1258

Rozhodovanie o prídavku na dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1249

Rozhodovanie o náhradnom výživnom - neplatené výživné (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1284

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
hygiena alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1248

Rozhodovanie o náhradnom výživnom - sirotský dôchodok (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1257

Rozhodovanie o osobitnom opakovanom príspevku náhradnému rodičovi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1243

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na prepravu (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1251

Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1272

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
prevádzka osobného motorového vozidla

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1270

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na opravu pomôcky (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1245

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu garáže (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1254

Rozhodovanie o opakovanom príspevku náhradnému rodičovi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1264

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1250

Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1246

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu pomôcky (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1244

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu bytu (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1271

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1283

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1262

Rozhodovanie o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac 
detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383



sluzba_e
gov_1285

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
diétne stravovanie

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

sluzba_e
gov_1267

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na opatrovanie (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1383

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1379

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1387

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1387

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1388

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1388

sluzba_e
gov_1260

Rozhodovanie o príspevku na pohreb (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1246

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu pomôcky (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1244

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu bytu (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1254

Rozhodovanie o opakovanom príspevku náhradnému rodičovi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1283

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1284

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
hygiena alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1248

Rozhodovanie o náhradnom výživnom - sirotský dôchodok (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1257

Rozhodovanie o osobitnom opakovanom príspevku náhradnému rodičovi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1250

Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1264

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1261

Rozhodovanie o príspevku pri narodení dieťaťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1272

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
prevádzka osobného motorového vozidla

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

sluzba_e
gov_1271

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1382

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1376

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1381

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1381

ks_3345
66

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1380

ks_3343
64

Poskytovanie štatistických údajov o službách Ústredného portálu verejnej správy a 
Ústredného kontaktného centra

(G2C/G2B/G2G
/G2G)

NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1253

Rozhodovanie o opakovanom príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej 
starostlivosti

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1283

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385



sluzba_e
gov_1247

Rozhodovanie o pomoci v hmotnej núdzi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1267

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na opatrovanie (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1262

Rozhodovanie o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac 
detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1250

Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1244

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu bytu (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1246

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu pomôcky (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1254

Rozhodovanie o opakovanom príspevku náhradnému rodičovi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1257

Rozhodovanie o osobitnom opakovanom príspevku náhradnému rodičovi (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1248

Rozhodovanie o náhradnom výživnom - sirotský dôchodok (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1271

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1260

Rozhodovanie o príspevku na pohreb (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1258

Rozhodovanie o prídavku na dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1261

Rozhodovanie o príspevku pri narodení dieťaťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1245

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu garáže (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1264

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1270

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na opravu pomôcky (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1284

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
hygiena alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1272

Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - 
prevádzka osobného motorového vozidla

(G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

sluzba_e
gov_1263

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné dieťa (G2C) NA úroveň 4 sluzba_is_1385

ks_3345
68

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1386

ks_3345
68

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1386

ks_3345
68

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1386

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1386

ks_3345
68

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby používateľov Ústredného 
portálu verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4

ks_3343
66

Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby používateľov Ústredného 
portálu verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1384



ks_3345
62

Poskytovanie informačného obsahu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1375

ks_3345
62

Poskytovanie informačného obsahu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 sluzba_is_1377

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 as_56402

ks_3343
62

Poskytovanie podpory pri používaní služieb poskytovaných cez Ústredný portál 
verejnej správy

(G2C/G2B/G2G) 51, 58, 
55

úroveň 4 as_56392

Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

 

TOBE Biznis model:





Obrázok č.2 Model biznis architektúry

4.2      Aplikačná vrstva



Obr. Aplikačná architektúra AS IS

 

 

A a vzťahov na externé prostredie je popísaná v kapitolách 4 plikačná architektúra riešenia na úrovni ISVS, ich modulov a vzťahov medzi nimi 
ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU a na Obrázku Model aplikačnej architektúry  .

 

4.2.1       Rozsah informačných systémov

 

 

https://docs.google.com/document/d/1yZ4fXDdA_NwQ5hR6hCwfjKg9qDSGNohy/edit#heading=h.4d34og8


Kód 
ISVS

(z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

Stav ISVS Typ ISVS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre 
modul ISVS)

isvs_88
45

Ústredné kontaktné 
centrum

  Prevádzkovaný a plánujem 
rozvoj

  Agendový isvs_62

  Vyberte jednu z možností   Vyberte jednu z 
možností

  Vyberte jednu z možností   Vyberte jednu z 
možností

Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav

 

 

Kód ISVS (z 
MetaIS)

Názov ISVS Modul ISVS

(zaškrtnite ak ISVS je 
modulom)

Stav IS VS Typ IS VS Kód nadradeného ISVS

(v prípade zaškrtnutého checkboxu pre 
modul ISVS)

isvs_8845 Ústredné kontaktné 
centrum

  Prevádzkovaný a plánujem 
rozvíjať

  Agendový isvs_62

  Vyberte jednu z možností   Vyberte jednu z 
možností

  Vyberte jednu z možností   Vyberte jednu z 
možností

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav

 

 

Kód AS

(z MetaIS)

 

 

Názov  AS

Poskytovaná na externú integráciu (zaškrtnite ak áno)  

Typ cloudovej služby

 

ISVS/modul ISVS

(kód z MetaIS)

 

Aplikačná služba realizuje KS

(kód KS z MetaIS)

  Vyberte jednu z možností   

  Vyberte jednu z možností   

  Vyberte jednu z možností   

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav



Obrázok č.3 Model aplikačnej architektúry

4.2.2       Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

 

IRELEVANTNÉ

 

Kód ISVS

 (z MetaIS)

Názov ISVS

 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

Vyberte jednu z možností.

Vyberte jednu z možností.



Vyberte jednu z možností.

4.2.3       Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

IRELEVANTNÉ

4.2.4       Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

 

IRELEVANTNÉ

 

Kód ISVS

(z MetaIS)

Názov ISVS

 

Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013  e-Governmente

Vyberte jednu z možností.

Vyberte jednu z možností.

Vyberte jednu z možností.

Tabuľka č.7 Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav

 

4.2.5       Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a 
integrácie údajov  (IS CSRÚ)

IRELEVANTNÉ

 

4.2.6       Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

IRELEVANTNÉ

4.2.7       Konzumovanie údajov z IS CSRU

 

IRELEVANTNÉ

 

 



4.3      Dátova vrstva

IRELEVANTNÉ aj s podkapitolami - v tejto fáze nie je relevantná, vzhľadom na to, keďže sa len pripravuje výberové konanie a dátová architektúra bude 
jasná až po výbere riešenia.

4.3.1       Údaje v správe organizácie

4.3.2       Dátový rozsah projektu

4.3.3       Kvalita a čistenie údajov

4.3.3.1       Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

4.3.3.2       Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

 

4.4      Referenčné údaje
 

IRELEVANTNÉ aj s podkapitolami

4.4.1       Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

4.4.2       Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU

 

     ID

 

Názov referenčného údaja Konzumovanie / poskytovanie Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov

1 Vyberte jednu z možností.

2 Vyberte jednu z možností.

3 Vyberte jednu z možností.

Tabuľka č.15 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

4.5      Otvorené údaje
IRELEVANTNÉ

 

Názov objektu evidencie / datasetu

(uvádzať OE z tabuľky 11)

 

 

Požadovaná interoperabilita 3 - 5

Periodicita publikovania

(týždenne, mesačne, polročne, ročne)

Príklad: senzorické údaje merania teploty 3 Polročne

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.

 Vyberte jednu z možností. Vyberte jednu z možností.



Tabuľka č.16 Prehľad otvorených údajov – budúci stav

4.6      Analytické údaje
 

IRELEVANTNÉ

4.7      Moje údaje
 

IRELEVANTNÉ

V

ID Názov registra / objektu evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Atribút objektu evidencie Popis a špecifiká objektu evidencie

   

   

   

Tabuľka č.18 Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje“ – budúci stav

4.8      Prehľad jednotlivých kategórií údajov
 

IRELEVANTNÉ

 

ID Register / Objekt evidencie

(uvádzať OE z tabuľky 11)

Referenčné údaje Moje údaje Otvorené údaje Analytické údaje

1  

2  

3  

4  

5  

x  

Tabuľka č.19 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu)  - budúci stav

4.9      Technologická vrstva
IRELEVANTNÉ aj s podkapitolami okrem podkapitol 4.9.2 Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky a 4.9.5 Jazyková lokalizácia

 

4.9.1       Prehľad technologického stavu



UKC v dnešnom stave je poskytnuté formou outsourcingu, preto je táto kapitola irelevantná.

 

4.9.2       Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

 

Parameter Jednotky Predpokladaná hodnota Poznámka

Počet interných používateľov Počet 23

Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení Počet 17

Počet externých používateľov (internet) Počet 0

Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení Počet 0

Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie Počet/obdobie 11 000 nových požiadaviek/1 mesiac Back a Front office

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

4.9.3       Návrh riešenia technologickej architektúry

IRELEVANTNÉ

4.9.4       Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu

IRELEVANTNÉ

4.9.5       Jazyková lokalizácia

 

Požiadavky na jazykovú lokalizáciu sú uvedené v dokumente I-02 BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek 

 

 

4.10   Bezpečnostná architektúra
 

Bezpečnostná architektúra musí vychádzať z požiadaviek, ako sú popísané v kapitole 3.4 Bezpečnosť .

Okrem toho musí byť navrhovaná bezpečnostná architektúra s dotknutými právnymi normami a zároveň s technickými normami, ktoré stanovujú úroveň 
potrebnej bezpečnosti IS,  pre manipuláciu so samotnými dátami, alebo technické/technologické/personálne zabezpečenie samotnej výpočtovej techniky
/HW vybavenia. Ide najmä o:

Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe
Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre
vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy
vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných 
údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (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)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



 

Požiadavky na používateľské role a správu aplikácie

Interní používatelia
operátori UKC
Supervízory/Administrátori (pracovníci UKC – administrácia , správa, podpora)

Externí používatelia (partneri tretie strany).

 

5.     ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY
 

 

Stakeh
older

Kód 
projektu

(z 
MetaIS)

Názov projektu Termín 
ukončenia 
projektu

Popis závislosti

 CA 
servis 
desk

   

NASES projekt_3
07

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej 
správy rozvojom ÚPVS a spoločných modulov.

 Integrácia na moduly 
chat, chatbot.

Tabuľka č. 23 Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom

6.     ZDROJOVÉ KÓDY
 

Irelevantné nakoľko dostaneme produkt

7.     PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
 

Prevádzkovanie/prevádzka ústredného kontaktného centra (ďalej len ÚKC) zabezpečuje nasledovné úlohy:

Poskytuje telefonickú a písomnú podporu, formou emailovej komunikácie.
Na poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky, činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak také poskytovanie informácií 
nie je v rozpore s osobitnými predpismi.
Ako jednotné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa tohto zákona, potvrdzovanie existencie týchto 
problémov a ich trvania.
Pomáha, radí a informuje používateľov portálu, elektronických schránok a vybraných elektronických služieb.
ÚKC zabezpečuje technickú podporu pre balík aplikácií Suite (aplikácie pre vytvorenie elektronického podpisu) a pre aplikáciu EAC MW klient 
(aplikácie pre prihlásenie sa) a aktívne rieši aj technické problémy pri inštalácii, resp. funkčnosti čítačiek kariet Gemalto a Bit4ID, pomáha pri 



odstránení chýb s vytvorením elektronického podpisu, či pomáha s nastavením zariadenia používateľa tak, aby bolo možné na PC alebo NTB 
plnohodnotne využívať elektronické služby.
ÚKC dokáže používateľom poradiť v rámci možností a nadobudnutých vedomostí aj s inými elektronickými službami (službami iných inštitúcií) v 
závislosti od charakteru podania.
Poskytujeme informácie ku službám portálu Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)
Poskytujeme podporu pre portál OverSi (Stop Byrokracii). V zmysle dohodnutého procesu presúvame technické problémy s týmto portálom alebo 
službami na L2 support, ktorý je vytvorený na MIRRI.
V súvislosti s elektronickými službami súvisí aj portál pre bezplatné vytvorenie elektronického podpisu a to  . https://qesportal.sk/Portal/sk
Operátori poskytujú podporu pri riešení technických chýb a takisto používateľov navigujú ako daný portál používať pri podpisovaní a overovaní.
Ku agende operátorov patrí aj podpora pre Moduly ÚPVS ako napríklad modul výberových konaní, datasety (portál  a open.slovensko.sk datagov.

).sk
Zároveň poskytuje informácie ku zriadeniu mandátnych certifikátov spravovaných SNCA a kvalifikovaných elektronických pečatí.
V prípade že sa na ÚKC obráti občan s problémom alebo žiadosťou, odpoveď získa v priebehu daného dňa, ihneď po nahlásení problému. Pokiaľ 
si však riešenie vyžaduje zásah a riešenie druhého stupňa, zasielame požiadavku (nahlásený problém) obratom na riešenie.
Po získaní riešenia informujeme používateľa obratom a to formou mailovej komunikácie alebo telefonicky.
Takisto aj pri telefonickej komunikácii, s operátormi ÚKC je vo väčšine problém vyriešený počas hovoru. Pokiaľ ide o zložitejší problém, ktorý 
nevie vyriešiť operátor, problém je zaevidovaný a postúpený na riešenie (na L2).
Ak občania kontaktujú ÚKC s požiadavkou, ktorá sa netýka elektronických služieb, nasmerujeme ich na kompetentné úrady v závislosti od 
charakteru požiadavky, poskytneme im kontakt a podobne.
Pokiaľ by malo dôjsť ku rozšíreniu agendy ÚKC, vyžadovala by si zmena aj personálne rozšírenie.
Kapacita by bola určená podľa počtu vyriešených prípadov a hovorov jednotlivých kontaktných centier prípadne podľa agendy o ktorú by sa 
aktuálne ÚKC rozšírilo.

Aktuálna situáciu si vyžiadala rôzne opatrenia a preto ku službám boli pridané aj formuláre pre poskytovanie dotácii v súvislosti s koronakrízou Covid-19:

Z toho dôvodu poskytuje ÚKC používateľom podporu aj pre podania žiadostí o dotácie a to:

Dotácie na nájomné, služba Ministerstva hospodárstva SR
Dotácie pre cestovný ruch, služba Ministerstva dopravy a výstavby SR
Dotácie pre poskytnutie prvej pomoci pre podniky a podnikateľov, služba Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Dotácie pre škôlky, služba Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Žiadateľom o dotácie poskytujeme technickú podporu pre elektronické podania.
V súčasnosti poskytujeme aj technickú podporu pre aplikáciu GreenPass a OverPass.
Technické problémy s aplikáciou v zmysle dohodnutého procesu a to priamo s vývojárom aplikácie, Slovensko IT.
Zároveň vieme poskytnúť základné informácie ku registrácii na portáli NCZI pre získanie potrebných certifikátov, či navigovať na správny postup 
pre uloženie certifikátov do aplikácie.

 

SÚČASNÝ STAV

Hardware

Vlastníkom je NASES.

Servis vykonáva externý dodávateľ.

 

Software

Service Desk (ďalej SD) – back office UKC

Dashboard – front office UKC

Administrátorom je externý dodávateľ.

Technické vybavenie operátora UKC

https://qesportal.sk/Portal/sk
http://open.slovensko.sk
http://datagov.sk
http://datagov.sk


Notebook, bežný kancelársky monitor, slúchadlá, klávesnica, myš.

 

Kancelárske vybavenie a pracovný priestor operátora UKC

Pracovné miesto – bežná kancelárska stolička, stôl a primeraná plocha/priestor pre prácu operátora UKC.

POŽADOVANÝ/OČAKÁVANÝ STAV

Hardware

Vlastníkom je NASES.

Servis vykonáva NASES.

 

Software

SW a jeho požiadavky sú definované v prílohe č.1 Katalóg požiadaviek.

Technické vybavenie operátora UKC

Vybavenie, ktoré spĺňa ergonomické požiadavky 21. storočia a chráni/robí prevenciu pre zachovanie zdravia operátorov (napr. zraku, sluchu 
a s tým súvisí psychohygiena) – Notebook, monitor, slúchadlá, klávesnica, myš.

 

Kancelárske vybavenie a pracovný priestor moderného a kvalitného UKC

Vybavenie, ktoré spĺňa ergonomické požiadavky a chráni/robí prevenciu pre zachovanie zdravia operátorov:
ergonomická kancelárska stolička,
ergonomický stôl – napr. výškovo nastaviteľný a možnosť nastavenia sklonu dosky stola,
paravany,

na oddelenie pracovného miesta operátora,
čiastočné odhlučnenie.

Väčšia kancelárska miestnosť – 100 % navýšenie oproti súčasnosti, s cieľom vytvoriť dostatočný pracovný priestor pre každého operátora – 
volajúci nepočuje rozhovory ostatných operátorov, pre operátora dodržanie psychohygieny, prevencia proti vyhoreniu.

Zriadenie oddychovej zóny pre operátorov UKC s vybavením pre psychohygienu operátorov.

7.1      Prevádzkové požiadavky
 

Úrovne podpory používateľov:

 

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



L1 podpory IS (Level 1, KC priamy kontakt zákazníka) - jednotný kontaktný bod verejného obstarávateľa – IS Solution manager, ktorý je v správe 
verejného obstarávateľa a v prípade jeho nedostupnosti Centrum podpory používateľov (zabezpečuje prevádzkovateľ IS a DataCentrum).

L2 podpory IS (Level 2, Infraštuktúra postúpenie požiadaviek od L1) - vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje prevádzkovateľ IS 
– verejný obstarávateľ). a servis HW

L3 podpory IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) – dodávateľ licencií a servis HW na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný 
uchádzač).

 

 

 

 

Pre služby sú definované takéto SLA:

 

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

 

Označenie naliehavosti incidentu:

Označenie 
naliehavosti incidentu

Závažnosť  inc
identu

Popis naliehavosti incidentu

A Kritický Nedostupnosť alebo zásadné obmedzenie funkcionality, v dôsledku ktorého nie sú služby KC poskytované 
občanom alebo na obslužných miestach.

B Závažný Čiastočné obmedzenie funkcionality služby, v dôsledku ktorého nie je služba KC poskytovaná na 
obslužných miestach.

Nedostupnosť alebo obmedzenie funkcionality KC, ktoré nemá vplyv na poskytovanie služieb.

C Nekritický Incident, ktorý nespôsobí nedostupnosť služieb KC, avšak zvyšuje riziko vzniku Kritického alebo Závažného 
incidentu.

 

možný dopad:

 

Označenie závažnosti incidentu  

Dopad

Popis dopadu

1 katastrofický katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát,

2 značný značný dopad alebo strata dát

3 malý 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 Dopad

Katastrofický - 1 Značný - 2 Malý - 3



Naliehavosť Kritický - A 1 2 3

Závažný - B 2 3 3

Nekritický - C 2 3 4

 

Vyžadované reakčné doby:

 

Označenie priority 
incidentu

Reakčná doba  od nahlásenia incidentu po začiatok (1)

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

Spoľahlivosť (3)

(počet incidentov za 
mesiac)

Kritický Do 10 minút Do 4 hodín Kritický

Závažný Do 10 minút Do 12 hodín Závažný

Nekritický Do 10 minút Do 5 dní Nekritický

 

7.2      Požadovaná dostupnosť IS:
 

Popis Parameter Poznámka

Prevádzkové hodiny UKC operátori – Front office:

10 h

UKC operátori – Backt office:

8 h

Kontaktný formulár:

24 h

UKC operátori – Front office:

od 8.00 h do 18.00 h

UKC operátori – Backt office:

od 8.00 h do 16.00 h

Kontaktný formulár

0.00 – 23.59 h

Servisné okno UKC operátori:

Po, Ut, Štv, Pi: 10.00 h

Str: 8.00 h

So, Ne: 24 h

10 hodín

UKC operátori:

Po, Ut, Štv, Pi: od 19.00 h do 06.00 h

Str: od 22.00 h do 06.00 h

So, Ne: 0.00 – 23.59 h

od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní

24 hodín

od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času.



1.  

1.  

1.  

1.  

1.  

Dostupnosť produkčného prostredia IS

 

98,5% KC je v režime 24 x 7

Minimálna dostupnosť KC je D = 99,0%

Obdobie vyhodnocovania dostupnosti je kalendárny mesiac.

Do výpočtu dostupnosti sa nezapočítava doba plynutia Kritického incidentu.

 

Výpočet parametra D - Dostupnosť služby

 

D =

 

D – dostupnosť služby v %

T – počet prevádzkových hodín za sledované obdobie

V – výpadok v hodinách (pre Kritický incident) počas sledovaného obdobia

Do výpočtu nedostupnosti D sa nezapočítava:

čas nedostupnosti spôsobený okolnosťami vyššej moci,
čas nedostupnosti spôsobený okolnosťami tretích strán vylučujúcimi zodpovednosť,

Výpadok KC počas schválenej odstávky sa taktiež nezarátava do výpočtu dostupnosti služby.

Aktuálny postup pre nahlasovanie incidentu na dodavateľa – L3

 

RIEŠENIE INCIDENTU L3 (L3 pracuje 24/7):

Ak riešiteľ  skupiny L2_NASES_infra zistí že incident je na aplikačnej úrovni KC incident rieši L3 a riešiteľ  L2_NASES_infra zadá evidovaný 
incident cez helpdesk platformu alebo email dodávateľa L3.

Po vyriešení/vrátení incidentu riešiteľom L3, L3 VŽDY zavolá zadávateľovi incidentu zo skupiny L2_NASES_infra, ktorý incident založil alebo v 
čase pohotovosti riešiteľovi skupiny L2_NASES_infra, ktorý drží práve pohotovosť a ktorá je uvedená v dokumente “ROZPIS pracovnej 

a zároveň potvrdí vyriešenie -  vrátenie vyriešeného incidentu aj manuálne alebo automaticky pohotovosti SPIS Odbor CORE systémov” 
informáciou na emailovu skupinu  L2infra@nases.gov.sk.

Po vyriešení incidentu L3, zadávateľ incidentu zo skupiny L2_NASES_infra alebo riešiteľ skupiny L2_NASES_infra ktorý drží pohotovosť, overí 
stav vyriešenia, ak nevie overiť stav dáva incident do stavu „Doplnenie info“ a presunie incident na IM NASES.

Po vyriešení incidentu L3, zadávateľ incidentu zo skupiny L2_NASES_infra alebo administrátor skupiny L2_NASES_infra ktorý drží pohotovosť, 
overí stav vyriešenia, ak je incident vyriešený do ho do stavu „Vyriešený“ a presunie incident na IM NASES.

IM NASES uzatvorí incident

 

7.2.1       Dostupnosť (Availability)

 

mailto:L2infra@nases.gov.sk


Informácie sú uvedené v bode 7.2

 

 

7.2.2       RTO (Recovery Time Objective)

RTO = 4 hodiny

7.2.3       RPO (Recovery Point Objective)

RPO = 0 hodín

 

 

8.     POŽIADAVKY NA PERSONÁL
 

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 Orbán Infrastuktúra HW Sekcia prevádzky informačných systémov Infraštuktúra HW

13. Pavel Karel Predseda RV GR NASES Predseda RV

 

 

9.     IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Riadiaci výbor sa zriaďuje ako najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie Projektu „Modernizácia ústredného kontaktného centra“. Riadiaci výbor bude 
zostavený v nasledujúcom zložení:



Predseda RV Pavel Karel NASES

Podpredseda RV Martin Sulík NASES

Zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník) Pavel Karel NASES

Zástupca za MIRRI MIRRI

Realizácia projektu je naplánovaná na 18 mesiacov. Nasledujúci harmonogram zobrazuje realizáciu projektu podľa jeho jednotlivých fáz:

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK

(odhad termínu)

KONIEC

(odhad termínu)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 09/2021 11/2021

2. Iniciačná fáza 12/2021 01/2022

3. Realizačná fáza 06/2022 12/2023 18 mesiacov

3a Analýza a Dizajn 06/2022 08/2022 3 mesiace

3b Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb 07/2022 11/2022 5 mesiacov

3c Implementácia, školenie a testovanie 12/2022 05/2023 6 mesiacov

3d Akceptačné testovanie 05/2023 06/2023 2 mesiace

3e Nasadenie a Go Live 07/2023 12/2023 6 mesiacov

4. Dokončovacia fáza 11/2023 12/2023 2 mesiace

10.  PRÍLOHY

Doplniť vstupy v  INICIAČNEJ FÁZE:

V prípade potreby doplniť zoznam príloh

Poznámka: , si evidovať a vyhodnotiť pripomienky odbornej verejnostiOdporúčame

Podľa §7, odsek 4 – Vyhlášky 85/2020 Z.z – je potrebné zrealizovať pripomienkovanie Projektového prístupu odbornou verejnosťou
Odporúčame túto aktivitu formalizovať (do dokumentu)
Odporúčame vyhodnotenie zverejniť na webové sídlo objednávateľa (do projektového adresára) – v súlade s Vyhláškou 85/2020 Zz.

 

Koniec dokumentu
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