
Popis stĺpcov tabuľky
Názov v XLS
Inštitúcia
Typ inštitúcie
Projekt
Stav integrácie
Stav integračného projektu
Podpis DIZ
Pripojenie do TEST/PROD plán
UAT plán
UAT podpis
PROD plán
PROD nasadenie
Podpis SLA
Rola UPVS

Aktuálny stav - hodnoty číselníka
Názov
pripravovaný
realizácia
ukončený
ukončený s výhradou

Stav integračného projektu - hodnoty číselníka
Názov
Prejavený záujem
DIZ
Konfigurácia pripojenia
Integračný vývoj
UAT
Konfigurácia produkcie
Produkcia
Ukončený predčasne



Popis
Názov integrujúcej sa inštitúcie
Formálny typ inštitúcie určujúci spôsob vzťahu s ÚPVS podľa zákona o eGovernmente. Číselník: OVM-Orgán verejnej moci, PO-Iná právnická osoba
Názov projektu inštitúcie, v rámci ktorého sa rieši integrácia.
Sumárny prehľad aktuálneho stavu integrácie. Číselník, popis hodnôt nižšie.
Sumárny prehľad aktuálnej fázy budovania integrácie. Číselník, popis hodnôt nižšie.
Dátum podpísania Dohody o integračnom zámere.
Dohodnutý termín ukončenia prepojenia prostredí ÚPVS a integrujúceho sa projektu.
Dohodnutý termín vykonania akceptačných testov.
Dátum odsúhlasenia vykonaných akceptačných testov.
Dohodnutý dátum začiatku produkčnej prevádzky
Dátum, od ktorého začala produkčná prevádzka
Dátum podpísania Dohody o SLA.
Pozícia ÚPVS z hľadiska DIZ. Číselník: K-Konzument, P-Poskytovateľ

Popis
Projekt integráciu nezačal, ale predpokladá sa, že v krátkom čase začne.
Projekt aktívne komunikuje  prípravu integrácie alebo jeho integráciu začala a je v niektorom zo stavov integračného 
Integrácia ukončená.
Integrácia ukončená, ale v užšom rozsahu ako bolo zadefinované v dohode o integračnom zámere, prípadne s inou 

Popis
Projekt integráciu nezačal, ale predpokladá sa, že v krátkom čase začne.
Existuje návrh dohody o integračnom zámere, ktorý ešte nebol podpísaný za obidve strany.
Prebieha konfigurácia prepojenia TEST a PROD prostredia ÚPVS a integrujúceho sa projektu.
Kofigurácia prepojenia prostredí bola ukončená a prebieha integračný vývoj.
Integračný vývoj bol ukončený a v krátkom čase prebehne akceptačné testovanie (UAT).
Prebieha konfigurácia PROD prostredia, nasadzovanie služieb, registrácia certifikátov a pod.
Služby sú nasadené, integrácia je ukončená.
Integrácia zrušená.



Formálny typ inštitúcie určujúci spôsob vzťahu s ÚPVS podľa zákona o eGovernmente. Číselník: OVM-Orgán verejnej moci, PO-Iná právnická osoba


