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servery

31

tiskárny

291

- jehličkové

3

- inkoustové barevné

19

- laserové barevné

15

- laserové černobílé

257

scannery

23

PC

452

objem spravovaných dat GB
notebooky

84

optická vlákna (metry)
metalická vlákna (metry)
aktivní prvky

1946
4500
12000
28

Odbor informatiky se zapojil
do prací na projektech EU
• v rámci programu SROP podal dva
úspěšné projekty v rámci regionu
• Internet pro všechny I. a Internet
pro všechny II.
jedná se o projekty přivedení internetu do obecních úřadů vybraných obcí
částečně se podílel i na projektu Internetizace knihoven
• v rámci programu INTERREG IIIC se
podílí na projektu BRISE v oblastech
eGovernment, eLearning a Broadband
• OIT má svého zástupce v pracovní
skupině pro definování priorit plánovacího období 2007-2013 v oblasti ICT

Čerpání rozpočtu 2005 (údaje v tis. Kč)

Celkem požadavků za rok 2005

1698

Hlavní témata
Počítač

378

Ostatní (nespecifikováno)

277

Tiskárna

202

DIS

148

Ginis - spisová služba

141

Ekus

87

Intranet

63

Ginis - ekonomika

60

Excel

42

Gis

39

Komise pro informatiku Rady Olomouckého kraje
Spolupráce se členy bylo využito k začlenění informačních technologií
do Programu rozvoje území Olomouckého kraje
Informace o podpoře informačních technologií se dostala
do programového prohlášení rady
Uskutečnila se tři jednání skupiny –
Informatici Olomouckého kraje – IOK
IOK tvoří informatici magistrátu,
obcí s rozšířenou působností
a obcí s pověřeným úřadem

Počet napadení viry 2005
145 123

Spam
332 659

Na základě společného rozhodnutí byly realizovány projekty:
bezpečnostní politika
inteligentní formuláře
metodika územního plánování
elektronická podatelna

Internet
Byl zaveden nový publikační a redakční systém - Content Management Server.
Správa jednotlivých částí webu přešla na příslušné odbory, zjednodušil a zefektivnil
se proces publikace. Obsah webu je pravidelně aktualizován. Použité technologie
dodržuji standardy W3C.

Intranet
Společně s redakčním systémem byl nasazen systém pro správu dokumentů. Intranetové řešení je provázáno s webem, jeho obsah je řízen prostřednictvím intranetu.
Školení pořádaná OIT
Počet školení

37

Typů školení

8

Proškoleno uživatelů

519

Spisová služba a e-podatelna
Byl doladěn a usazen rutinní ostrý provoz spisové služby. Dále byla zprovozněna
e-podatelna podle požadovaných zákonů na KÚOK. Řešení e-podatelny bylo nabídnuto i dalším zájemcům měst a obcí OK. Pro zájemce ze stran měst a obcí bylo
vytvořeno prostředí pro adresy e-podatelny na doméně kr-olomoucky.cz a zájemci
o provoz e-podatelny v rámci KÚOK, byli zahrnuti do webové e-podatelny na stránkách OK.

Docházkový systém s biometrickými snímači
Byl implementován docházkový systém pro zpracování výstupů ze snímače. Tento systém byl nastaven a nakonfigurován podle specifických požadavků na docházku KÚOK.

Hasičský záchranný sbor (HZS):
Propojení s HZS nám umožňuje sdílet společně s HZS některé zdroje v případě
vyhlášení krizového stavu. Jedná se hlavně o náhradní připojení k internetu, sdílení
diskových prostorů, data geografického informačního systému a do budoucnosti
i využití aplikace pro řízení krizového štábu. Současně došlo k propojení hlasových
okruhů na bázi IP telefonie a existuje přímé spojení s velitelstvím HZS.
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje (ZZSOK):
Propojení v současné podobě umožňuje ZZSOK přístup do vnitřní sítě KÚOK
a sdíllení technických prostředků a aplikací.
Velkoformátové podklady - GIS
Velkoformátové
tisky
skenování

počet (ks) plocha
(m2)
306

84,32

1452

413,36

Diskové pole:
Byla ukončena první fáze realizace, která umožnila oddělit uložená data od
závislosti na serverech a jejich technické funkčnosti. Dalším krokem bude
vybudování kompletní SAN struktury, aby mohlo být odděleno zálohování dat
od využívání prostředků vnitřní sítě a tím dojde k jeho zrychlení a odlehčení
zatížení sítě.
Geografický informační systém (GIS):
Byla pořízena nová verze ortofotomapy Olomouckého kraje, zahájen projekt
sjednocení metodik územního plánování a rozvinuta široká spolupráce s ostatními
odbory.
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