Súčasný stav konsolidované iba
referenčné údaje pre
potreby eHealthu

Gapy dátovej konsolidácie
rezortu zdravotníctva

G001 - Chýbajúca
infraštruktúra na dátovú
konsolidáciu

G002 - Chýbajúca
právna úprava zdroja
referenčných údajov v
zdravotníctve

G003 - Neexistujúce
rozhrania zdrojových
registrov

G004 - Chýbajúce
centrálne ECM/DMS
riešenie

G005 - Uzavretosť NZISu

G006 - neexistuje
integrácia na eDesk

Prvá etapa budovania KUZZ vybudovaná infraštruktúra
IS KUZZ

IS KUZZ Rezortný
ECM/
DMS
systém

Dodávky prvej etapy

D003 - Aplikačné
vybavenie Dátovej časti
IS KUZZ a ECM
D004 - Aplikačné
vybavenie
konsolidačnej časti IS
KUZZ
D005 - Aplikačné
vybavenie GUI časti
KUZZ
D006 - Aplikačné
vybavenie ECM/DMS
funkcionality

IS KUZZ

IS KUZZ Rezortný
ECM/DMS
systém

Budúci stav KUZZ zmigrované všetky reálne
vyžiteľné dáta, upravené
právne predpisy

Dodávky druhej etapy

D001 - Infraštruktúra
do vládneho cloudu
pre IS KUZZ a ECM
D002 - Systémový
softvér pre
infraštruktúru IS KUZZ
a ECM

Druhá etapa budovania KUZZ - migrácia
prvej sady údajov

D007 - Publikovanie už
konsolidovaných údajov v
JRÚZ do IS KUZZ
WP001 - Návrh
systémovej architektúry

WP002 - Implementácia
systémovej architektúry

WP003 - Inštalácia aplik.
vybavenia MDM
WP004 - Inštalácia aplik.
vybavenia ECM

WP015 - Publicita a
zaškolenie OVM

WP005 - Oživenie
aplikačného vybavenia

WP013 - Implementácia
legislatívnych zmien

WP014 - Zaškolenie
obsluhy

D008 - Zmena právnych
predpisov pre referenčné
údaje z JRÚZ
D009 - Implementácia
výstupných rozhraní pre
prvú skupinu zdrojových
IS
D010 - Implementácia
konsolidačných operácií v
IS KUZZ

Dodávky tretej etapy
WP006 - Migrácia prvej
skupiny údajov do IS
KUZZ
WP007 - zmeny na
rozhraniach agendových
systémov

WP008 - aplikácia nových
orchestrácií a spôsobov
publikovania
WP009 - Migrácia druhej
skupiny údajov do IS
KUZZ
WP010 - Napojenie KUZZ
a ECM na eDesk

D011 - Implementácia
rezortného ECM
WP011 - Customizácia
Prezentačného portálu
D012 - Primárne naplnenie
konsolidovaných údajov
do IS KUZZ a spustenie
rutinnej prevádzky

WP012 -Implementácia
Skenovania a zaručenej
konverzie

D013 - Implementácia
napojenia na eDesk pre
vybrané agendové
systémy

D014 - Implementácia
rozhraní pre ďalšiu
skupinu systémov

D015 - Primárne
naplnenie pre ďalšiu
skupinu
D016 - Implementácia
pokročilých GUI
nastavení

D017 - Oživenie editorov
pre orchestrácie a
formuláre

