vedoucí odboru

2006

Mgr. Jiří Šafránek

Kontakt :tel.: 585 508 140
e-mail: j.safranek@kr-olomoucky.cz
779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a
asistentka vedoucího odboru:

Kristýna Kazíková, DiS.

Kontakt :tel.: 585 508 141
e-mail: k.kazikova@kr-olomoucky.cz
779 11 Olomouc, Jeremenkova 40a

spravuje
Přehled zařízení spravovaných OIT
Počet serverů

39

Počet tiskáren

269

Celkem požadavků za 2006

3002

prvních deset oblastí:

Jehličkové

2

Počítač

308

Inkoustové

6

Ginis - spisová služba

252

Docházka

242

Tiskárna

229

Ostatní OIT

183

Windows

141

Outlook

139

Laserové barevné

16

Laserové černobílé

245

Počet scannerů

31

Počet PC

446

Monitory TFT

188

Počet notebooků

86

Metry optiky

11300

EKUS

69

Metry metaliky

64000

Monitor

69

36

Internet

66

Počet aktivních prvků

Čerpání rozpočtu

2006

Veřejné zakázky
do 2 mil. Kč

Mapové podklady Olomouckého kraje
Nákup serverů
Rozšíření diskového pole

Významné události a úkoly
Odbor se podílí a koordinuje společné
projekty skupiny IOK, kterou tvoří
informatici
obecních
úřadů
obcí
s rozšířenou působností a obecních
úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem
Olomouckého kraje.
Mezi tyto projekty patří:
• Bezpečnostní politika
• Inteligentní formuláře
• Metodika územního plánování
Odbor dále realizoval a zabezpečoval
aktivity
spojené s:
• e-podatelnou
• rozvojem spisové služby
• rozvojem systémů GIS
• rozvojem ekonomického systému
• dalším rozvojem spolupráce v rámci
Integrovaného záchranného
systému

OIT se podílel na přípravě a realizaci mezinárodní konference se
zaměřením na informační společnost, která proběhla ve dnech 26.
a 27.9.2006 v Olomouci. Konferenci pořádalo sdružení ERNACT
a Olomoucký kraj v rámci projektu
BRISE evropského programu
INTERREG IIIC

Počet účastníků: 102 (15 zemí)

OIT se podílel na vyhlášení soutěže Zlatý erb
o nejlepší webové stránky
a elektronické služby
měst a obcí. Soutěž je
organizována v krajských kolech a na ně
navazujícím celostátním kole. Krajské
kolo soutěže vyhlašuje Olomoucký kraj ve
spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Cílem
soutěže je podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy prostřednictvím
rozvoje informačních služeb.
Výsledky krajského kola
Nejlepší webová stránka města:
1. Hanušovice
2. Jeseník
3. Přerov
Nejlepší webová stránka obce:
1. Lipová-lázně
2. Bludov
3. Malá Morava
Nejlepší elektronická služba:
1. Grygov: GRYGOVSKÉ OTEVŘENÉ
FÓRUM
2. Velká Bystřice: Internet ve Velké Bystřici
3. Náměšť na Hané: Informační systém
obecního úřadu
Cena veřejnosti:
Tučín

Oddělení aplikací @ podpory

vedoucí oddělení:
Mgr. Petr Kaňák
Petr Broschinski

spravuje

Internet Olomouckého kraje

Intranet Krajského úřadu Olomouckého kraje

Evidenční systém Kevis

Školení
Při nástupu nových zaměstnanců
probíhá adaptační kurz, základní
seznámení s komunikační infrastrukturou, programovým vybavením
a povinnostmi zaměstnance ve
vztahu k IT. Školení probíhají během
celého roku. Celkem bylo vyškoleno
49 zaměstnanců.
Spolupráce s externí firmou při
testování a školení zaměstnanců
- testováni všichni zaměstnanci
úřadu pro stanovení úrovně znalostí
a rozřazení do dalšího vzdělávání

Aktivity 2006
Internet
• zavedení nové šablony, která umožňuje
vytvářet samostatné části webu - podweby vlastní kanály, grafické odkazy.
• změna přenosu organizační struktury,
zaměstnanců a vedení úřadu z Kevisu na web,
speciální aplikace pro synchronizaci dat a jejich
kontrolu
Intranet
• změna webové části Aktuality, nový způsob
přidávání příspěvků, automatické zobrazování
jména zadavatele a data záznamu.
přímé publikování oblasti Informace podle 106
- propojená knihovna s webem
Kevis
• změna úložiště fotografií zaměstnanců mimo
databázi Kevisu, rozvoj dalších evidencí
jednotlivých odborů.

Oddělení informačních systémů
vedoucí oddělení:
Mgr. Petr Turovský
RNDr. Helena Andresová
Bc. Vladimír Klein
Dis. Radim Kohl
Ing. Milan Kudela
Mgr. Tomáš Pudel

spravuje
• GINIS - ekonomický systém
• ASPI
• DIS
• FAMA
• EKUS
• SSL - spisová služba

GINIS – SSL- počet dokumentů v SSL rok 2006
Dokumenty
Spisy

počet
138 005
36 841

Celkem dokumentů v SW spisová služba

174 846

Celkem zpracováno zásilek z úřadu

104 252

Školení
Zajištění školení ASPI 2006 pro zaměstnance
Zajištění školení ENO a REN - Marbes
pro klíčové zaměstnance OMP a OE,
OKPP

GIS aplikace:
• ArcGIS 9.2 – ArcGIS
• Desktop
• (ArcINFO, ArcView)
• ArcIMS
• ArcGIS Server (ArcSDE)
• ArcPad 7.0
• GPS Pathfinder Office
• TransMap v.2

Aktivity 2006
• Analýza a implementace úprav do SSL od 1.1.2006
vzhledem ke změnám zákonů o spisových
službách a správnímu řízení
• Implementace nového IS ASPI na síťovém
rozhraní pro uživatele KÚOK včetně uzavření
smlouvy s ASPI
• Analýza a tvorba sběru dat a
tvorba formulářů pro sběr dat 602XML.
• Analýza a příprava formulářů cestovních příkazů,
dovolenky apod.
• Ostrý provoz po převodu majetku ze SW
GOR-EMA do GINISU.
• Analýza problémů s popisovačem čárového kódu
• Příprava mapových podkladů pro KŘ a OŽPZ zátopová území, cvičení, prezentace kraje
• Instalace ArcIMS - prohlížení map pro účely KÚOK
• Spolupráce na projektu Turistický portál
• Spolupráce s krizovým řízením při povodních 2006

Oddělení technické a systémové
vedoucí oddělení:
Ing. Ivan Russnák
Ing. Jaroslav Calábek
Milan Šumpík

spravuje
• 39 serverů
• Antivirová ochrana

Zajišťuje aktualizaci antivirové
ochrany serverů a pracovních stanic

• Antispam

Zajišťuje aktualizaci antivirové
ochrany serverů a pracovních stanic
Nastavení politiky pro odstraňování a
filtraci spamu

• Technická podpora uživatelů
Zajišťuje technickou podporů
uživatelů LAN

Aktivity 2006

• Elektronická pošta

Pro komunikaci uživatelů pomocí
elektronické pošty zajišťuje její
bezpečnost a spravuje datová
úložiště

• Detašovaná pracoviště

Zajišťuje technickou podporu
pro uživatele z detašovaných
pracovišť v Jeseníku a Šumperku a
spravuje MetaFrame

• Výstavba diskového pole
• Nový systém zálohování dat
• Výměna centrálního přepínače
sítě Krajského úřadu
• OKAP
• Propojení složek IZS

Veřejný přístupový bod
OKAP = RINA

Olomoucký kraj access point
Regional Internet Network Access

V prostoru před budovou krajského úřadu byl zaveden veřejný přístup k internetu. Připojení k veřejné síti je zdarma s
jakýmkoliv WLAN kompatibilním zařízením, notebookem, PDA nebo mobilním
telefonem. Cílem je poskytnout občanům přístup k informačním zdrojům a
propagovat využívání internetu.

