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A telepA telepüülléések informatikai egysek informatikai együüttmttmőőkkööddéésese

CCéélterlterüületek:letek:

•• Hivatalok Hivatalok éés ints intéézmzméények munknyek munkáájjáának korszernak korszerőőssííttéése se 

•• TelekommunikTelekommunikáácicióós ks kööltsltséégek optimalizgek optimalizáálláásasa

•• IntegrIntegráált biztonslt biztonsáági megoldgi megoldáásoksok

•• MeglMegléévvıı ererııforrforráások felhasznsok felhasznáálláássáának javnak javííttáásasa

•• KKööltsltséégek csgek csöökkentkkentéésese



A telepA telepüülléések informatikai egysek informatikai együüttmttmőőkkööddéésese

A megvalA megvalóóssííttáás modelljei:s modelljei:

•• Gesztor Gesztor öönkormnkormáányzati egynyzati együüttmttmőőkkööddéési modellsi modell

egy telepegy telepüülléés vs váállalja fel az IKT fejlesztllalja fel az IKT fejlesztéést st éés s üüzemeltetzemeltetééstst

•• KistKistéérsrséégi (funkciongi (funkcionáális) tlis) táársulrsuláásos modellsos modell

a ta tööbbcbbcééllúú kistkistéérsrséégi tgi táársulrsuláás vs váállalja fel az IKT fejlesztllalja fel az IKT fejlesztéés s éés s üüzemeltetzemeltetééstst

A megvalA megvalóóssííttáás konstrukcis konstrukcióói:i:

•• hostinghosting

•• ASPASP

•• outsourcingoutsourcing



Az ASPAz ASP

A kistA kistéérsrséégi egygi együüttmttmőőkkööddéés felts feltéételei:telei:

•• TTööbbcbbcééllúú kistkistéérsrséégi tgi táársulrsuláás megalakuls megalakuláásasa

kköözzöös informatikai rendszer ls informatikai rendszer léétrehoztrehozáásasa

•• KormKormáánytnytáámogatmogatááss

szabszabáályozlyozáás, ts, táámogatmogatáási programok, psi programok, páálylyáázatokzatok

•• ASP cASP céégekgek

sajsajáátos tos alkalmazalkalmazááss--protfprotfóólilióó, rendszerfejleszt, rendszerfejlesztééss



ÁÁltalltaláános programtervnos programterv

Teljes e-önkormányzati lefedettség- 2013

Integrált önkormányzati rendszerek minta modelljeinek 
kialakítása

- 2006

Többcélú kistérségi társulások megalakulása

ASP-cégek portfóliójának kialakítása

2005-2006

feladatcsoportidıhorizont



TerTerüületpolitikai alapproblletpolitikai alapprobléémmáákk

NUTS besorolás

Települések (3135)5. szint

Statisztikai kistérségek (168)4. szint

Megyék + fıváros (19+1)3. szint

Tervezési-statisztikai régiók (7)2. szint

Ország (1)1. szint

Hátrányos helyzető kistérségek (42)
Üzletileg elmaradott települések (1500)



SzakigazgatSzakigazgatáási alapproblsi alapprobléémmáákk

a) Informatikai állapot eltérı színvonala önkormányzatonként
b) Szigetszerő rendszerek elterjedtsége
c) Közszolgáltatások telekommunikációs támogatottsága alacsony
d) Finanszírozási nehézségek
e) Erıforrások hiányai
f) Pályázatokon való részvétel
g) Szabályozás, ajánlások, szabványok hiányossága
h) Informatikai stratégia, projektmenedzsment alacsony színvonala



Informatikai alapproblInformatikai alapprobléémmáákk

61 %415Pénzügyi nyilvántartás7.

69 %468Vagyonkataszter6.

71 %477Bérszámfejtés5.

83 %558Irodai alkalmazás4.

89 %599CD jogtár3.

93 %632TÁKISZ könyvelési eljárás2.

94 %637Önkormányzati adó-
nyilvántartás

1.

Rendszert 
alkalmazók aránya 

(5000 fı felett)

Rendszert 
alkalmazók száma

Ügyviteli folyamatok

Forrás: HRK



Informatikai alapproblInformatikai alapprobléémmáákk

36 %243Népszámlálási adatok 
karbantartása

14.

37 %246Elektronikus levelezés13.

38 %259Tárgyi eszköznyilvántartás12.

38 %254Testületi ülések támogatása11.

51 %345Iktatás10.

55 %373Szociális segélyezés9.

58 %388Vírusellenırzés8.

Rendszert 
alkalmazók aránya 

(5000 fı felett)

Rendszert 
alkalmazók száma

Ügyviteli folyamatok

Forrás: HRK



Informatikai alapproblInformatikai alapprobléémmáákk

17 %116Tőzfal védelem21.

18 %1123Vállalkozási ügyek20.

21 %144Egyéb támogatások 
nyilvántartása

19.

23 %154Humánpolitikai ügyek18.

24 %164Önkormányzati rendeletek tára17.

30 %203Okmányirodai alkalmazás16.

33 %220Gyámügyek15.

Rendszert 
alkalmazók aránya 

(5000 fı felett)

Rendszert 
alkalmazók száma

Ügyviteli folyamatok

Forrás: HRK



Informatikai alapproblInformatikai alapprobléémmáákk

5 %32Létesítménygazdálkodás28.

6 %38Oktatási és mővelıdési ügyek27.

6 %41Épülettervezés26.

9 %60Elektronikus 
dokumentumkezelés

25.

12 %80Térinformatika24.

12 %84Lakásfenntartási nyilvántartás23.

13 %91Igazgatási ügyek 
nyilvántartása

22.

Rendszert 
alkalmazók aránya 

(5000 fı felett)

Rendszert 
alkalmazók száma

Ügyviteli folyamatok

Forrás: HRK



Informatikai alapproblInformatikai alapprobléémmáákk

3 %19Munkafolyamat-irányítás32.

3 %22Idegenforgalom nyilvántartás31.

4 %27Mezıgazdasági ügyek30.

5 %34Településüzemeltetési 
feladatok

29.

Rendszert 
alkalmazók aránya 

(5000 fı felett)

Rendszert 
alkalmazók száma

Ügyviteli folyamatok

Forrás: HRK

Fókuszban: back office rendszerek, elektronikus ügyvitel
Kisebb igény: front office megoldások (honlap, portál), e-ügyintézés



Informatikai alapproblInformatikai alapprobléémmáákk

Szigetszerő megoldások:
a) Információs rendszer
b) Operációs rendszer
c) Adatbázis-kezelı rendszer
d) Hálózat
e) Biztonság

Kormányzati szakmai támogatások:
a) Egységes alkalmazások
b) Egységes adattartalom (nem egységes struktúra!)
c) Beszámolás, jelentési kötelezettség
d) Kész szoftverek
e) Internet



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáásoksok

a)a) KistKistéérsrséégi szintgi szintőő adatszolgadatszolgááltatltatáás s éés tervezs tervezééss

b)b) KKöözzöös ks köövetelmvetelméényny-- éés rendszerspecifiks rendszerspecifikáácicióó

c)c) Informatikai biztonsInformatikai biztonsáág g éés hibalehs hibaleháárrííttááss

d)d) EredmEredméényesebb pnyesebb páálylyáázatzat

e)e) KKöözzöös es e--öönkormnkormáányzat rendszernyzat rendszer

•• GazdasGazdasáágossgossáág a beszerzg a beszerzéésbensben

•• GazdasGazdasáágossgossáág az g az üüzemeltetzemeltetéésbensben

•• Pontos informPontos informáácicióó csere csere éés adatszolgs adatszolgááltatltatááss

f)f) KKöözzöös architekts architektúúra ra éés infrastrukts infrastruktúúrara

•• Egy kEgy köözzöös alkalmazs alkalmazáás s –– egy szerveregy szerver

•• Egy kEgy köözzöös alkalmazs alkalmazáás s –– egy egy ttöörzsrzs--adatadatáállomllomáámymy

•• Kevesebb erKevesebb erııforrforrááss--igigéényny



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáásoksok

g)g) KistKistéérsrséégi szintgi szintőő adatszolgadatszolgááltatltatáás s éés tervezs tervezééss

h)h) KKöözzöös ks köövetelmvetelméényny-- éés rendszerspecifiks rendszerspecifikáácicióó

i)i) Informatikai biztonsInformatikai biztonsáág g éés hibalehs hibaleháárrííttááss

j)j) EredmEredméényesebb pnyesebb páálylyáázatzat

k)k) KKöözzöös es e--öönkormnkormáányzat rendszernyzat rendszer
•• GazdasGazdasáágossgossáág a beszerzg a beszerzéésbensben

•• GazdasGazdasáágossgossáág az g az üüzemeltetzemeltetéésbensben

•• Pontos informPontos informáácicióó csere csere éés adatszolgs adatszolgááltatltatááss



Eddigi projektmegoldEddigi projektmegoldáásoksok

ZalaszZalaszáámm: : OrganOrgan’’PP (IHM, (IHM, MeHMeH, BM Zalaegerszeg MJV), BM Zalaegerszeg MJV)

•• OracleOracle, AIX OP, AIX OP

•• KKööltsltséégvetgvetéés tervezs tervezéése, else, elııiriráányzat kezelnyzat kezeléésese

•• KKöötelezettstelezettséégvgváállalllalááss

•• Teljes pTeljes péénznzüügyi nyilvgyi nyilváántartntartááss

•• TTáárgyieszkrgyieszköözz--gazdgazdáálkodlkodááss

•• IntIntéézmzméényny--finanszfinanszíírozrozááss

•• FFııkköönyv, besznyv, beszáámolmolóókk

HBMHBMÖÖ IK: IK: (Hajd(Hajdúú--Bihar Megyei Bihar Megyei ÖÖnkormnkormáányzat Informatikai Knyzat Informatikai Köözpont)zpont)

•• TelepTelepüülléési adminisztrsi adminisztráácicióó

•• WorkFlowWorkFlow 3.23.2

•• HelpDeskHelpDesk 2.1.2.1.

•• ÖÖnkormnkormáányzati portnyzati portááll

•• JogosultsJogosultsáági rendszergi rendszer



SzSzáállllííttóó--oldali megoldoldali megoldáásoksok

Egyedi Egyedi éés rs réészleges szleges portfportfóólilióókk

TerTerüületi, szakmai lefedettsleti, szakmai lefedettséég hig hiáányziknyzik

PartnersPartnerséég hig hiáánya (nya (multimulti, hazai), hazai)

Nagyobb vNagyobb váárosok szrosok száámmáára kifejlesztett megoldra kifejlesztett megoldáások alkalmazsok alkalmazáása kistsa kistéérsrséégi gi 
egyegyüüttmttmőőkkööddéések szsek száámmáárara

Magyar KMagyar Köözigazgatzigazgatáásfejlesztsfejlesztéési Rt.si Rt.

•• Polisz 2000Polisz 2000



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: indokoksok: indokok

KormKormáányoldalnyoldal

•• TTööbbcbbcééllúú kistkistéérsrséégi tgi táársulrsuláások sok öösztsztöönznzıırendszererendszere

ÖÖnkormnkormáányzati oldalnyzati oldal

•• KKööltsltsééghatghatéékonyskonysáág, osztott erg, osztott erııforrforrááss--felhasznfelhasznáállááss

•• Szakmai centralizSzakmai centralizáácicióó (ter(terüületi leti éés hivatali)s hivatali)

•• OktatOktatáás, ks, kéépzpzéés, s, úúj eljj eljáárráásrendek kialaksrendek kialakííttáásasa

•• FelhasznFelhasznáállóó ttáámogatmogatááss

•• AdatbiztonsAdatbiztonsáág, egysg, egysééges adatstruktges adatstruktúúrráákk

•• AdatbAdatbáázisok hozzzisok hozzááfféérréése, adatvagyon felhasznse, adatvagyon felhasznáállááss

SzSzáállllííttóói oldali oldal

•• PiacPiacééppííttéés s éés s ––alakalakííttááss

•• RendszerRendszer-- éés alkalmazs alkalmazááss--szolgszolgááltatltatáás integrs integráácicióó

•• CentralizCentralizáált beruhlt beruháázzáásoksok



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: fejlesztsok: fejlesztééss

Gesztor Gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

•• Egy informatikai rendszer kialakEgy informatikai rendszer kialakííttáása, amely alkalmas ksa, amely alkalmas köözzöös haszns hasznáálatralatra

•• KapcsolKapcsolóóddáási lehetsi lehetıısséég mg máás s öönkormnkormáányzatok sznyzatok száámmáárara

•• ÜÜzemeltetzemeltetéés a bevezets a bevezetéés elss elsıı üütemeibentemeiben

KistKistéérsrséégi tgi táársulrsulááss

•• KistKistéérsrséégi informatikai szolggi informatikai szolgááltatltatóó kköözpontzpont

•• TTáársulrsulááss--szintszintőő fejlesztfejlesztéés s éés s üüzemeltetzemeltetéés (egyidejs (egyidejőő, k, köözzöös)s)

AlkalmazAlkalmazááss--szolgszolgááltatltatáás (ASP)s (ASP)

KKöözzöös fejleszts fejlesztéés, fs, füüggetlen felhasznggetlen felhasznáállááss

•• Nincs hosszNincs hosszúú ttáávvúú egyegyüüttmttmőőkkööddéés a teleps a telepüülléések ksek köözzöötttt



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: sok: üüzemeltetzemeltetééss

ÖÖnkormnkormáányzati tulajdonnyzati tulajdon

1. 1. ÖÖnkormnkormáányzati nyzati üüzemeltetzemeltetééss

1.1. Gesztor 1.1. Gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

1.2. Kist1.2. Kistéérsrséégi informatikai kgi informatikai köözpontzpont

2. 2. HostingHosting

2.1. Szerverek a k2.1. Szerverek a küülslsıı szolgszolgááltatltatóónnááll

2.2. rendszerfel2.2. rendszerfelüügyelet az gyelet az öönkormnkormáányzatnnyzatnááll

Nem Nem öönkormnkormáányzati tulajdonnyzati tulajdon (szolg(szolgááltatltatóói vagy vegyes)i vagy vegyes)

3. ASP3. ASP

4. 4. OutsourcingOutsourcing (ITO)(ITO)



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: sok: üüzemeltetzemeltetééss
gesztor gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

A rendszerhez csatlakozott önkormányzatok felelıssége.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek bıvítése, 
cseréje

A rendszerhez csatlakozott önkormányzatok felelısségeFelhasználók helyi támogatása

A gesztor önkormányzat feladataOktatás, HelpDesk

A rendszerhez csatlakozott önkormányzatok tulajdona.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek tulajdonjoga

Az önkormányzatok felelıssége, de külön szerzıdés alapján a gesztor 
önkormányzat is elláthatja

Helyi hálózat és lokális 
számítógépek üzemeltetése

Gesztor önkormányzat végzi, ha a csatlakozott felhasználók és a tárolt adatok 
növekedése szükségessé teszi.

Központi szerverek bıvítése

Gesztor önkormányzat feladata, figyelembe véve a csatlakozott 
önkormányzatok igényeit

Központi alkalmazások 
fejlesztése

Forrás: HRK



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: sok: üüzemeltetzemeltetééss
kistkistéérsrséégi informatikai kgi informatikai köözpontzpont

A megállapodás szerinti tulajdonos felelıssége.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek bıvítése, 
cseréje

A központ vagy a helyi önkormányzat informatikusa végzi.Felhasználók helyi támogatása

A központ végziOktatás, HelpDesk

Megállapodás szerint lehet a kistérségi társulás, illetve az önkormányzatok 
tulajdona.

Helyi hálózat és lokális 
számítógépek tulajdonjoga

Megállapodás szerint lehet a központ felelıssége, de a társult 
önkormányzatok egyedi felelıssége is.

Helyi hálózat és lokális 
számítógépek üzemeltetése

A központ végzi, ha a csatlakozott felhasználók és a tárolt adatok növekedése 
szükségessé teszi.

Központi szerverek bıvítése

A központ végzi a fejlesztéseket, a társult önkormányzatok igényeinek 
figyelembe vételével.

Központi alkalmazások 
fejlesztése

Forrás: HRK



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: sok: üüzemeltetzemeltetééss
hostinghosting

Az önkormányzat felelısségeHelyi hálózat és lokális 
számítógépek bıvítése, 
cseréje

Az önkormányzat felelısségeFelhasználók helyi 
támogatása

Az önkormányzat felelısségeOktatás, HelpDesk

Az önkormányzat tulajdona.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek tulajdonjoga

Az önkormányzat felelısségeHelyi hálózat és lokális 
számítógépek üzemeltetése

Az önkormányzat felelısségeKözponti szerverek bıvítése

Az önkormányzat felelısségeKözponti alkalmazások 
fejlesztése

Forrás: HRK



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: sok: üüzemeltetzemeltetééss
ASPASP

Az önkormányzat felelıssége.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek bıvítése, 
cseréje

Az önkormányzat felelıssége.Felhasználók helyi támogatása

A szolgáltató feladata.Oktatás, HelpDesk

Az önkormányzat tulajdona.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek tulajdonjoga

Az önkormányzat felelıssége.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek üzemeltetése

A szolgáltató feladata.Központi szerverek bıvítése

A szolgáltató feladata az önkormányzatok igényeinek figyelembe vételével.Központi alkalmazások 
fejlesztése

Forrás: HRK



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: sok: üüzemeltetzemeltetééss
outsourcingoutsourcing

Az önkormányzat felelıssége.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek bıvítése, 
cseréje

A szolgáltató szerzıdés szerinti feladataOktatás, HelpDesk

A szolgáltató szerzıdés szerinti feladataFelhasználók helyi 
támogatása

A szolgáltatói szerzıdés szerint.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek tulajdonjoga

A szolgáltató felelıssége.Helyi hálózat és lokális 
számítógépek üzemeltetése

A szolgáltató szerzıdés szerinti feladata.Központi szerverek bıvítése

A szolgáltató feladata az önkormányzatok igényeinek figyelembe vételével.Központi alkalmazások 
fejlesztése

Forrás: HRK



TTáársulrsuláásos megoldsos megoldáások: feltsok: feltéételektelek

Szervezeti feltSzervezeti feltéételektelek

•• ÖÖnkormnkormáányzatok, telepnyzatok, telepüülléések ksek köözzöötttt

•• ÖÖnkormnkormáányzatok, telepnyzatok, telepüülléések sek éés a szolgs a szolgááltatltatóók kk köözzöötttt

Technikai feltTechnikai feltéételektelek

•• ÖÖnkormnkormáányzatnnyzatnááll

•• ÖÖnkormnkormáányzatoknnyzatoknáál (kistl (kistéérsrséég)g)

•• SzolgSzolgááltatltatóók k éés felhaszns felhasznáállóók kk köözzöötttt

PPéénznzüügyi feltgyi feltéételektelek

•• ÖÖnkormnkormáányzatnnyzatnááll

•• ÖÖnkormnkormáányzatoknnyzatoknáál (kistl (kistéérsrséég)g)

•• SzolgSzolgááltatltatóók k éés felhaszns felhasznáállóók kk köözzöötttt



Szervezeti feltSzervezeti feltéételektelek
gesztor gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

Gesztor Gesztor öönkormnkormáányzat nynyzat nyúújt helyi tjt helyi táámogatmogatáást az st az öönkormnkormáányzatoknaknyzatoknak

Rendelkeznie kell felkRendelkeznie kell felkéészszüült szakemberekkellt szakemberekkel

Magas fokMagas fokúú kvalifikkvalifikáácicióó szszüükskséégesges

Gesztor Gesztor öönkormnkormáányzat nem nynyzat nem nyúújt helyi tjt helyi táámogatmogatáást az st az öönkormnkormáányzatoknaknyzatoknak

Az Az öönkormnkormáányzatoknak kell rendelkezninyzatoknak kell rendelkezniüük szakemberekkelk szakemberekkel

Magas fokMagas fokúú kvalifikkvalifikáácicióó nem sznem szüükskséégesges



Szervezeti feltSzervezeti feltéételektelek
kistkistéérsrséégi informatikai kgi informatikai köözpontzpont

MMőőkkööddééshez szshez szüüksksééges informatikai feltges informatikai feltéételek telek éés ers erııforrforráások sok 

Csak a kCsak a köözponti rendszerek tzponti rendszerek táámogatmogatáása, vagysa, vagy

A teljes felhasznA teljes felhasznáállóói igi igéények kiszolgnyek kiszolgáálláása a tsa a tööbbi bbi öönkormnkormáányzatnnyzatnáál isl is



Szervezeti feltSzervezeti feltéételektelek
hostinghosting

ÖÖnkormnkormáányzati szinten sznyzati szinten szüüksksééges informatikai szemges informatikai szeméélyzetlyzet

Helyi felhasznHelyi felhasznáállóó--ttáámogatmogatááss

AlkalmazAlkalmazááss--ttáámogatmogatáás s éés s ––üüzemeltetzemeltetééss

KKöözponti szerver menedzselzponti szerver menedzselééss



Szervezeti feltSzervezeti feltéételektelek
ASPASP

SzolgSzolgááltatltatóó

Csak az Csak az ááltala nyltala nyúújtott alkalmazjtott alkalmazáásokra nysokra nyúújt tjt táámogatmogatáástst

ÖÖnkormnkormáányzatnyzat

Helyi felhasznHelyi felhasznáállóó--ttáámogatmogatááss



Szervezeti feltSzervezeti feltéételektelek
outsourcingoutsourcing

SzolgSzolgááltatltatóó

teljes kteljes köörrőő ttáámogatmogatáás nys nyúújtjt

ÖÖnkormnkormáányzatnyzat

outsourcingoutsourcing szolgszolgááltatltatáás ellens ellenıırzrzéésese



Technikai feltTechnikai feltéételektelek
gesztor gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

Gesztor Gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

TTáávoli felhasznvoli felhasznáállóók kiszolgk kiszolgáálláássáára alkalmas rendszerekra alkalmas rendszerek

FelhasznFelhasznáállóók elkk elküüllöönnííttéése, de pse, de páárhuzamos feldolgozrhuzamos feldolgozááss

ÚÚjabb felhasznjabb felhasznáállóók csatlakozk csatlakozáási lehetsi lehetıısséégeinek feltgeinek feltéételeitelei

FelhasznFelhasznáállóók egyedi igk egyedi igéényeinek ellnyeinek ellááttáásasa

KKöönnyen bnnyen bııvvííthetthetıı kköözponti rendszerzponti rendszer

CsatlakozCsatlakozóó öönkormnkormáányzatoknyzatok

SzSzéélesslessáávvúú internetinternet--hozzhozzááfféérrééss

BBéérelt vonalrelt vonal



Technikai feltTechnikai feltéételektelek
kistkistéérsrséégi informatikai kgi informatikai köözpontzpont

KistKistéérsrséégi informatikai kgi informatikai köözpontzpont

TTáávoli felhasznvoli felhasznáállóók kiszolgk kiszolgáálláássáára alkalmas rendszerekra alkalmas rendszerek

FelhasznFelhasznáállóók elkk elküüllöönnííttéése, de pse, de páárhuzamos feldolgozrhuzamos feldolgozááss

ÚÚjabb felhasznjabb felhasznáállóók csatlakozk csatlakozáási lehetsi lehetıısséégeinek feltgeinek feltéételeitelei

FelhasznFelhasznáállóók egyedi igk egyedi igéényeinek ellnyeinek ellááttáásasa

KKöönnyen bnnyen bııvvííthetthetıı kköözponti rendszerzponti rendszer

CsatlakozCsatlakozóó öönkormnkormáányzatoknyzatok

SzSzéélesslessáávvúú internetinternet--hozzhozzááfféérrééss

BBéérelt vonalrelt vonal



Technikai feltTechnikai feltéételektelek
hostinghosting

SzolgSzolgááltatltatóó

A szerver A szerver éés az alkalmazs az alkalmazáások tsok táávoli menedzselvoli menedzseléése se éés adminisztrs adminisztráálláásasa

CsatlakozCsatlakozóó öönkormnkormáányzatoknyzatok

SzSzéélesslessáávvúú internetinternet--hozzhozzááfféérrééss

BBéérelt vonalrelt vonal



Technikai feltTechnikai feltéételektelek
ASPASP

CsatlakozCsatlakozóó öönkormnkormáányzatoknyzatok

SzSzéélesslessáávvúú internetinternet--hozzhozzááfféérrééss

BBéérelt vonalrelt vonal

ASPASP--alkalmazalkalmazáásoksok eleléérréésséére alkalmas helyi hre alkalmas helyi háállóózat zat éés infrastrukts infrastruktúúrara



Technikai feltTechnikai feltéételektelek
outsourcingoutsourcing

Nem kell kNem kell küüllöön megfogalmazni az n megfogalmazni az öönkormnkormáányzatok felnyzatok feléé



PPéénznzüügyi feltgyi feltéételektelek

BeruhBeruháázzáási si éés s üüzemeltetzemeltetéési ksi kööltsltséégek megosztgek megosztáássáának mnak móódjaidjai

SzerzSzerzııddéés szerinti fix ds szerinti fix dííjj

LakossLakossáágg--araráányos knyos kööltsltséégmegosztgmegosztááss

KKööltsltséégvetgvetééss--araráányos knyos kööltsltséégmegosztgmegosztááss

FelhasznFelhasznáált modulok lt modulok éés funkcis funkcióók szerinti megosztk szerinti megosztááss

FelhasznFelhasznáállóó--araráányos knyos kööltsltséégmegosztgmegosztááss



MegvalMegvalóóssííttááss
gesztor gesztor öönkormnkormáányzatnyzat

•• Informatikai Informatikai éés szakigazgats szakigazgatáási tudsi tudáás egy s egy öönkormnkormáányzatnnyzatnáál l öösszpontosulsszpontosul

•• MeglMegléévvıı rendszer kiterjesztrendszer kiterjesztéése idse idıı-- éés ers erııforrforrááss--takartakaréékos megoldkos megoldááss

•• TisztTisztáázott a tulajdonjogzott a tulajdonjog

•• EgysEgyséégesen megvalgesen megvalóóssíított rendszertott rendszer

•• A rendszer mintakA rendszer mintakéént szolgnt szolgááll

•• A rendszerhez kapcsolA rendszerhez kapcsolóódhat mdhat máás felhaszns felhasznáállóó (telep(telepüülléés, kists, kistéérsrséég)g)

•• SzSzáállllííttóói kapcsolat nagy kocki kapcsolat nagy kockáázatzatúú

•• KapcsolKapcsolóóddóó öönkormnkormáányzatok nyzatok éérdekrdekéérvrvéényesnyesííttéése alacsony mse alacsony méértrtéékkőő

•• FejlesztFejlesztéés, s, üüzemeltetzemeltetéés kocks kockáázatai a gesztor zatai a gesztor öönkormnkormáányzatnnyzatnááll

•• A rendszer nem kerA rendszer nem kerüül bevezetl bevezetéésre valamennyi sre valamennyi öönkormnkormáányzatnnyzatnááll

•• TTööbbletkbbletkööltsltséégeket a gesztor geket a gesztor öönkormnkormáányzat viselinyzat viseli

•• FelhasznFelhasznáállóók nagysk nagysáágrendje nem grendje nem ééri el a kri el a kööltsltsééghatghatéékonyskonysáághoz szghoz szüüksksééges szintetges szintet



MegvalMegvalóóssííttááss
kistkistéérsrséégi informatikai kgi informatikai köözpontzpont

•• CsatlakozCsatlakozóó öönkormnkormáányzatok ignyzatok igéényeinek teljes knyeinek teljes köörrőő ellellááttáásasa

•• A rendszer mintakA rendszer mintakéént szolgnt szolgááll

•• A rendszerhez kapcsolA rendszerhez kapcsolóódhat mdhat máás felhaszns felhasznáállóó (telep(telepüülléés, kists, kistéérsrséég)g)

•• CsatlakozCsatlakozóó öönkormnkormáányzatok knyzatok köözzöötti konszenzus nehezen alaktti konszenzus nehezen alakííthatthatóó kiki

•• ÖÖnkormnkormáányzatok nyzatok éérdekellentrdekellentééte veszte veszéélyezteti a klyezteti a köözpont kihasznzpont kihasznáálláássáátt

•• FelhasznFelhasznáállóók nagysk nagysáágrendje nem grendje nem ééri el a kri el a kööltsltsééghatghatéékonyskonysáághoz szghoz szüüksksééges szintetges szintet



MegvalMegvalóóssííttááss
hostinghosting

•• ÖÖnkormnkormáányzati ernyzati erııforrforráást nem kst nem kööt le a rendszerfejlesztt le a rendszerfejlesztéés s éés s ––üüzemeltetzemeltetééss

•• SzSzáállllííttóóttóól vall valóó ffüüggggéés ms méértrtééke alacsonyke alacsony

•• Nagy Nagy üüzembiztonszembiztonsáágg

•• HosszHosszúú ttáávon is kvon is kööltsltsééghatghatéékonykony

•• A fejlesztA fejlesztéés ks kööltsltséége ge éés felels felelıısssséége az ge az öönkormnkormáányzatnnyzatnáál jelentkezikl jelentkezik

•• A fejlesztA fejlesztééssel kapcsolatos kockssel kapcsolatos kockáázatok az zatok az öönkormnkormáányzatnnyzatnáál jelentkeznekl jelentkeznek



MegvalMegvalóóssííttááss
ASPASP

•• KKööltsltséégkgkíímmééllıı

•• ÖÖnkormnkormáányzati ernyzati erııforrforráást nem kst nem kööt le a rendszerfejlesztt le a rendszerfejlesztéés s éés s ––üüzemeltetzemeltetééss

•• BefektetBefektetéés szintje alacsonys szintje alacsony

•• A rendszerhez kapcsolA rendszerhez kapcsolóódhat mdhat máás felhaszns felhasznáállóó (telep(telepüülléés, kists, kistéérsrséég)g)

•• FelhasznFelhasznáállóók nagysk nagysáágrendje elgrendje eléérheti a krheti a kööltsltsééghatghatéékonyskonysáághoz szghoz szüüksksééges szintetges szintet

•• A kA kööltsltsééghatghatéékonyskonysáághoz megfelelghoz megfelelıı szszáámmúú felhasznfelhasznáállóó szszüükskséégesges

•• ÖÖnkormnkormáányzatok kiszolgnyzatok kiszolgááltatottak az ltatottak az ASPASP--szolgszolgááltatltatóó felfeléé

•• ASPASP--szolgszolgááltatltatóó lassan reaglassan reagáál a felhasznl a felhasznáállóók igk igéényeinek vnyeinek vááltozltozáásairasaira



MegvalMegvalóóssííttááss
outsourcingoutsourcing

•• ÖÖnkormnkormáányzati ernyzati erııforrforráást nem kst nem kööt le a rendszerfejlesztt le a rendszerfejlesztéés s éés s ––üüzemeltetzemeltetééss

•• A szolgA szolgááltatltatóó felelfelelıısssséége szge száámon kmon kéérhetrhetıı

•• A fejlesztA fejlesztéésséért rt éés az s az üüzemeltetzemeltetéésséért a szolgrt a szolgááltatltatóó felelfelelııss

•• A finanszA finanszíírozrozáási megoldsi megoldáás ms máás s öönkormnkormáányzati programhoz is megfelelnyzati programhoz is megfelelıı

•• HosszHosszúú ttáávon kevvon kevéésbsbéé kkööltsltsééghatghatéékonykony

•• Jogi szabJogi szabáályozlyozáás nehs nehéézkeszkes

•• ÖÖnkormnkormáányzati knyzati kööltsltséégvetgvetéés vs vááltozltozáása kihat a szolgsa kihat a szolgááltatltatóórara

•• Az elvAz elváárt szolgrt szolgááltatltatáások tartalma sok tartalma éés mins minıısséége nem kiegyensge nem kiegyensúúlyozottlyozott



RendszerkRendszerköövetelmvetelméények nyek 

•• HumHumáánernerııforrforrááss

•• StratStratéégiai tervezgiai tervezéés, programmenedzsments, programmenedzsment

•• SzemSzeméélyzetlyzet

•• BiztonsBiztonsáág g éés jogosultss jogosultsáágg

•• BBııvvííttéés, csatlakozs, csatlakozáási lehetsi lehetıısséégekgek

•• SzakigazgatSzakigazgatáási feladatok ellsi feladatok ellááttáásasa

•• KKööltsltsééghatghatéékonyskonysáágg

•• Modell Modell éértrtéékkőő

•• IntegrIntegráálhatlhatóó

•• FelhasznFelhasznáállóó--barbaráátt

•• HelpDeskHelpDesk, oktat, oktatááss

•• HosszHosszúú ttáávvúú fejlesztfejlesztéés felts feltéételetele

•• JogszabJogszabáályklyköövetvetééss

•• HibaelhHibaelháárrííttáás, s, --javjavííttááss



RendszerkRendszerköövetelmvetelméények nyek 

•• PPáálylyááztatztatáás, ks, köözbeszerzzbeszerzéés,s,

•• MMőőszaki terv, megvalszaki terv, megvalóóssííthatthatóóssáági tanulmgi tanulmáányny

•• ÜÜzemeltetzemeltetééss--felfelüügyeletgyelet

•• TesztelTeszteléés s 



KockKockáázatok  zatok  

•• StratStratéégia, programterv higia, programterv hiáányanya

•• Projektmenedzsment hiProjektmenedzsment hiáányny

•• SajSajáát ert erıı hihiáányanya

•• SzolgSzolgááltatltatóók igk igéényei, befolynyei, befolyáásasa

•• SzolgSzolgááltatltatóó--ffüüggetlen igggetlen igéényeknyek

•• DDööntntééshozshozóók tk táámogatmogatáásasa

•• InformInformáácicióócsere, dokumentcsere, dokumentáácicióó

•• MinMinıısséégirgiráánynyííttááss

•• HibalehHibaleháárrííttáás, s, --javjavííttáás hats hatááridejridejéének betartnek betartáásasa

•• FinanszFinanszíírozrozáás, bevs, bevéételektelek




