Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás
támogatására
Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató

A PROJEKTEK KÖRNYEZETE
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Intézmények

Trendek

• Sokszereplős projektek

• Technológiai trendek

• Minisztériumok véleményező
szerepe

• Szolgáltatói trendek
• E-közigazgatási irányok

PROJEKT
Jogszabályok

§

• Nemze7 Infokommunikációs
Stratégia
• Támogatási szabályok
• Jogszabályok

Rendszerek
• SzéOagolt rendszerek
• Elavult technológiák
• Működési gazdaságtalanság

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Intézmények
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Trendek

• Költséghatékony
együOműködés

• Az e-közigazgatás
kiterjesztésének támogatása

• Az államigazgatási ügyek
gyorsabb kiszolgálása

• Szolgáltatási pla[orm
megvalósítása

PROJEKT

§

Jogszabályok

Rendszerek

• A jogszabályok betartása
melleO az á[utási idők
felgyorsítása és a források
hatékonyabb kihasználása

• Működési biztonság elvárt
szintjének növelése
• Működési költségek
csökkentése
• Rendszerek gyorsabb
együOműködése

EKOP VS KÖFOP SZEMPONTOK
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Az eszközbeszerzésről eltolódik a hangsúly az alkalmazás és szolgáltatásfejlesztés felé

• Prioritásonként egységes felhívások,
egységes célokkal

• Szigetszerű
Szigetszerűhardver
hardverfejlesztések
fejlesztéseklehetősége
lehetősége
• Lehetőség
Lehetőségvolt
voltsúlyozoGan
súlyozoOaneszközbeszerzési
eszközbeszerzési
projektek
megvalósítására
projektek megvalósítására
• Egyedileg,
Egyedileg,projektenként
projektenkéntmeghatározoG
meghatározoO
eredménymutatók/indikátorok
eredménymutatók/indikátorok
• Cél
Célazazalapszolgáltatás
alapszolgáltatásésésalap
alapkapacitás
kapacitás
megteremtése
volt
megteremtése volt
• HálózaQejlesztés
Hálóza[ejlesztéslehetősége
lehetősége

KÖFOP

EKOP
EKOP

• Felhívás
Felhívásszinten
szintenegyedileg
egyedilegdeﬁniált
deﬁniáltkiemelt
kiemelt
projektek
projektek

• Adatközpont konszolidáció (KOF
igénybevétel)
• Alkalmazás/szolgáltatásfejlesztési
szempontú megközelítés, enélkül projekt
nem támogatható
• Közös célokat tükröző, egységes
eredménymutatók/indikátorok
• Alapszolgáltatás továbbfejlesztése,
szolgáltatási szint emelése
• Hálóza[ejlesztés minimális támogatása
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Hogyan lehet az EKOP-ban kialakítoO
infrastruktúrára építkezve a KÖFOP
szempontrendszerének megfelelni?

KONVERGENCIA

INFRASTRUKTÚRA KONVERGENCIA
A konvergens fejlesztés egyben a szolgáltatási és üzemeltetési költségek csökkentését is jelen7!

Kormányza7 Adatközpontba több rendszer, például az
ASP 2.0 is konszolidálásra kerül.
A Közpon7 Kormányza7 Szolgáltatás Busz fejlesztése lehetővé
teszi a nemze7 adatvagyon részét képező nyilvántartások
összekapcsolását az interoperabilitás érdekében.
Új ügyfelek IP telefon pla[ormra történő csatlakoztatása és új IP
telefonokkal történő ellátása. ICT oldali megalapozás,
egységesítés.
A kiépíteO szerver infrastruktúrán alkalmazásfejlesztések és
alkalmazáskonszolidáció.
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KORMÁNYZATI FELHŐ TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Adatközpont
projekt

•
•
•
•

Georedundáns, magas megbízhatóságú adatközpontok
Felhő technológiájú, biztonságos üzemeltetési környezet
Pla[orm szintű szolgáltatások létrehozása
Kormányza7 projektek egy részénél az informa7kai
infrastruktúra beszerzés szükségtelen

állam
Olcsóbb
Hatékonyabb

Fejlesztési
projektek

• Egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés (SZÜF)
• Nagy állami nyilvántartások és szakrendszerek közör
hatékonyabb kommunikáció
• Közpon7 Kormányza7 Szolgáltatási Busz
• Nemze7 Adatvagyonhoz tartozó fejlesztések
• KÖFOP egyéb fejlesztései
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PROJEKTMENEDZSMENT KIHÍVÁSOK

Egymásra épültség
• Különböző hardverekből
felépülő alap
infrastruktúra és annak
kiépíteOsége
• Résztvevők, konzorciumi
tagok eltérő ütemezése,
külső mérföldkövek
• Pénzügyi források
intézményenkén7
megoszlása és
rendelkezésre állása

PM ismeret
• A különböző KÖFOP
résztvevők eltérő
projektmenedzsment
ismeretekkel és
tapasztalaOal
rendelkeznek.
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Jogi környezet
• Változó jogszabályi
környezet (pl.: KÖFOP
éves fejlesztési keret)
• Keretmegállapodások
felfüggesztése
• Jogi szabályozás
projektek során alakul
ki

PROJEKTMENEDZSMENT VÁLASZOK

Egymásra épültség
• A beszerzések
lebonyolításában történő
akyv szerepvállalás
• Programmenedzsment
alkalmazása, támogató
rendszerek fejlesztése
ennek érdekében
• Konzorciumi szerződések
megkötése
• Gyakori PIB ülések a
külső résztvevők
bevonásával

PM ismeret
• Javasolt a nemzetközi
sztenderdek alapján
kialakítani a
résztvevőknek a saját
PM módszertanukat.
• Projektmenedzsment
szövetségek
keretében történő
tudásmegosztás
• KIFÜ
minőségbiztosítói
szerepe
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Jogi környezet
• Az új feltételrendszer
rugalmas és gyors
adaptációja
• TervezeO eljárások
átdolgozása
• Jogszabályalkotókkal
történő folyamatos
egyeztetés, jogszabály
módosítások
kezdeményezése

Köszönöm a ﬁgyelmet!

