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1 Úvod
1.1 Účel dokumentu
Samosprávy prechádzajú ťažkým obdobím znižovania príjmov, pričom rozsah služieb, ktoré musia zo zákona poskytovať sa nemení prípadne zvyšuje a rovnako ako
očakávania na ich kvalitu. To znamená dodatočné požiadavky na zvyšovanie efektivity, ktoré je možné splniť len zavádzaním inovatívnych riešení s minimálnymi nákladmi na realizáciu. Takéto riešenia prinášajú overené technológie z oblasti IT, často
súhrnne nazývané aj ako Cloud computing (ďalej aj „cloud“).
Cloud dokáže pružne reagovať na potreby zákazníkov, pričom vďaka predvídateľnosti nákladov zaručuje vysokú mieru stability. Možnosť využívať IT služby bez nutnosti
spravovania infraštruktúry je pre zákazníkov veľmi atraktívna, rovnako ako fakturačný
model, keď zákazník platí len za to, čo skutočne využíva.
Cloud computing je obzvlášť zaujímavý spôsob zabezpečenia vysokokvalitnej IT infraštruktúry, platforiem, či dokonca hotových aplikácií a služieb pre tie subjekty, ktoré
by si inak podobnú kvalitu nikdy nedokázali zabezpečiť zo svojich vlastných zdrojov a
možností. Ak navyše existuje veľké množstvo subjektov, ktoré sú veľmi podobné, a to
nielen čo do veľkosti, ale majú podobné, respektíve až totožné ciele, kompetencie,
procesy, úlohy a vnútorné usporiadanie na jednej strane a problémy či obmedzenia
na strane druhej, tak potom existujú dodatočné možnosti zvyšovania úspor a kvality
služieb. Takouto skupinou subjektov sú samosprávy, pre ktoré je centralizované využívanie kvalitnej IT podpory priam nevyhnutnosťou ich ďalšieho rozvoja v oblasti informatizácie.

1.2 Základné pojmy a skratky
1.2.1 Základné pojmy








Cloud, po slovensky oblak, je metafora označujúca komplexné prostredie IT infraštruktúry. Dostupnosť cloudu cez Internet a jednoduchosť pripojenia je ekvivalentom dostupnosti elektrickej energie cez zásuvku.
Cloud computing je metóda poskytovania IT vo forme služby prostredníctvom
Internetu, s garantovanou spoľahlivosťou a dostupnosťou. Ponúka vysokú flexibilitu, efektívnosť a úsporu investičných a prevádzkových nákladov. Cloud computing sprístupňuje každý element infraštruktúry IT (napr. operačné systémy, aplikácie, úložiská, servery, zariadenia, či správu procesov) ako službu na vyžiadanie.
DCOM je Dátové centrum obcí a miest.
Infrastructure as a Service (IaaS) – infraštruktúra ako služba. Táto služba
znamená poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry.
Platform as a Service (PaaS) – platforma ako služba. Táto služba poskytuje
komplexnú hardvérovú a softvérovú platformu, teda zariadenia a služby požadované na podporu úplného životného cyklu budovania aplikácií.
Software as a Service (SaaS) – softvér ako služba. Táto služba znamená poskytovanie aplikácií vo forme služby., Verejný cloud – cloud, v ktorom je výpočtová kapacita poskytovaná širokej verejnosti, sa považuje za klasický model
cloud computingu.
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Privátny cloud – cloud prevádzkovaný interne pre používateľov v rámci firmy
alebo organizácie.
Virtualizácia je proces, pri ktorom sú nahradzované hardvérové prostriedky softvérovými. Vďaka virtualizácii je možné napr. nezávisle prevádzkovať niekoľko
operačných systémov spolu na rovnakom hardvéri. Virtualizácia predstavuje jeden zo spôsobov ako prostredníctvom zvyšovania efektívnosti hardvéru zabezpečiť trvalé a udržateľné zníženie nákladov.
Poskytovateľ cloudu je prevádzkovateľ cloudu, ktorý prenajíma svoju infraštruktúru, platformy alebo aplikácie svojim zákazníkom.

Viac informácií nájdete na stránke www.microsoft.com/slovakia/cloud.

1.2.2 Základné skratky
Skratka
HW
ISVS
IT
KPI
SW
TCO
VZN

Popis
Hardvér
Informačný systém verejnej správy
Informačné technológie
Merateľné výkonové ukazovatele (Key Performance Indicators)
Softvér
Celkové náklady vlastníctva (Total Cost of Ownership)
Všeobecne záväzné nariadenia
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2 Koncept budovania cloudu pre samosprávy
2.1 Východiská a požiadavky samospráv
2.1.1 Biznis kontext
Informatizácia miestnej územnej samosprávy (ďalej aj ako „samospráva“) je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna z prioritných oblastí v rámci celkového procesu informatizácie spoločnosti (eGovernmentu). Víziou eGovernmentu je dosahovať neustály rast spokojnosti občanov a podnikateľov s verejnou správou, a to
prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym, kvalitným a jednoduchým spôsobom, za súčasného zvyšovania svojej vlastnej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu.
Moderná samospráva v dnešných časoch nutne potrebuje riešenie, ktoré bude
schopné poskytovať elektronické služby pre verejnosť, ako aj zabezpečovať nevyhnutnú informačno-komunikačnú technologickú podporu. Samosprávy budú
toto riešenie využívať pre poskytovanie elektronických služieb v rámci výkonu svojich
originálnych kompetencií a tiež pre zabezpečenie svojich vnútorných agend a ďalších
potrieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej aj ako „IKT“), ktoré
sú v súčasnom stave v mnohých prípadoch značne poddimenzované až nevyhovujúce.
Primárnym dôvodom vybudovania centrálneho riešenia je dať obciam a menším
a stredným mestám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky na budovanie vlastných
individuálnych eGovernment riešení, možnosť poskytovať elektronické služby pre
občanov a podnikateľov a zároveň zefektívniť svoju vlastnú činnosť.

Umiestnenie eGovernment riešení alebo aj celej infraštruktúrnej základne do jedného dátového centra, zabezpečí nielen kapacitnú a technologickú stránku, ale aj
otázku adekvátneho personálu. Ďalší synergický efekt vzniká za predpokladu, že
niekoľko inštitúcií (v krajoch, alebo na úrovni miest a obcí) využíva napr. riešenie od
jedného dodávateľa a pomocou Cloud computingu navzájom optimalizujú využitie
zdrojov.
Samosprávy využívaním zdieľanej infraštruktúry, platforiem a služieb cloudového riešenia budú mať možnosť, prostredníctvom štandardizácie a elektronizácie
procesov, zefektívniť svoju prácu a otvoriť sa tak ešte viac verejnosti. Neefektívne
činnosti (napr. zanikne potreba dokladania rôznych dokladov a tlačív občanmi
v jednotlivých samosprávnych procesoch a službách, nakoľko sa budú tieto automaticky zdieľať a využívať z ostatných ISVS) budú eliminované a samosprávy dosiahnu
úspory času a nákladov, zlepšený prístup riadiacich pracovníkov k merateľným výkonovým ukazovateľom (tzv. KPIs) a vytvorí sa priestor pre kontinuálne zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

2.1.2 Súčasný stav
Kompetencie obcí a miest v rámci Slovenskej republiky sú určené predovšetkým zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom
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416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Na Slovensku je takmer 3000 samosprávnych subjektov, teda obcí a miest.
Z medzinárodného porovnávania vyplýva, že samosprávne prostredie je
v podmienkach Slovenska pomerne heterogénne a rozdrobené do veľkého počtu
samosprávnych subjektov s pomerne malým počtom obyvateľov, avšak každá
z dotknutých samospráv je kompetenčne nezávislá s vlastnou autonómiou, úlohami a
zodpovednosťami. Pôsobnosť týchto samospráv je v prípade originálnych kompetencií rámcovo vymedzená platnou legislatívou a samotný spôsob výkonu jednotlivých
procesov a služieb nie je úplne štandardizovaný. To znamená, že legislatíva upravuje
proces poskytovania služby len do určitej miery, a to hlavne stanovením hlavných
náležitostí, ktoré procesy poskytovania služieb musia obsahovať. Samotný výkon
služby sa však na jednotlivých samosprávnych úradoch môže značne líšiť.
Identifikované rozdiely vznikajú hlavne z dôvodu rozdielnej distribúcie kompetencií
medzi jednotlivými organizačnými jednotkami úradu, a takisto zo skutočnosti, že lokálna legislatíva, t. j. všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj ako „VZN“) je prijímaná
a schvaľovaná jednotlivými miestnymi zastupiteľstvami. Obce a mestá si tak v rámci
svojich právomocí môžu tvoriť vlastné legislatívne normy, ktorými môžu v medziach
príslušných zákonov upravovať rozsah svojej pôsobnosti.
Výkon kompetencií miestnej samosprávy je zabezpečovaný pracovníkmi úradov samospráv, ktorí využívajú rôzne prostriedky pre zefektívnenie svojej pracovnej činnosti. V súčasnosti sú služby iniciované občanom najčastejšie formou osobnej návštevy občana na úrade. Samotný výkon služby je zaznamenávaný papierovou
alebo elektronickou formou. Komunikačným kanálom medzi občanom a úradom je
osobná komunikácia, telefón, poštové služby alebo e-mail. V súčasnom stave má verejnosť výrazne obmedzenú možnosť vykonávať úkony plnohodnotne elektronicky.
Občania zväčša využívajú webové stránky obcí a miest na získanie informácií
o spôsobe realizácie danej služby. Okrem získania týchto informácií môžu žiadatelia
danej služby získať potrebné formuláre, na ktorých treba konkrétnu požiadavku predložiť a ktoré je potrebné následne vytlačiť. Takže samotné úkony spojené s podaním
v konečnom dôsledku musia riešiť osobnou návštevou obecného alebo mestského
úradu. Korešpondencia prebieha klasickou poštou alebo e-mailom. Procesy vykonávania služieb sú zväčša definované legislatívou, nariadeniami a smernicami, pričom
koordinácia pracovných a rozhodovacích procesov prebieha na báze rozhodnutí pracovníkov bez adekvátnej IKT podpory.
Samosprávy väčšinou nemajú dostatočné technické a finančné predpoklady na vybudovanie a prevádzku informačných systémov. Existujúce informačné systémy
boli vybudované ako autonómne riešenia, väčšinou zamerané na internú podporu
vnútorných agend v správe jednotlivých subjektov alebo zverejňovanie informácií
na portáloch. Komunikačno-technologická infraštruktúra zvyčajne pokrýva len súčasné potreby organizácií a to s malou kapacitnou a výkonnostnou rezervou. Navyše súčasná infraštruktúra funguje autonómne, bez akéhokoľvek zdieľania zdrojov
(technických alebo ľudských).
V súčasnosti najpoužívanejšie informačné systémy v obciach a mestách sú systémy pre vnútornú správu ako napríklad účtovníctvo, personalistika, mzdy, majetok
alebo administratívne systémy ako napr. správa registratúry a spisová služba. Ďalšou
využívanou skupinou sú webové portály, určené na všeobecné informovanie verejnosti a prezentáciu obcí a miest. Architektúra súčasných informačných systémov
neobsahuje middle-ware komponenty, ktoré zabezpečujú vzájomnú interoperabilitu vnútorných systémov, ako aj externých systémov verejnej správy, respektíve prí© 2011 Capgemini – Všetky práva vyhradené
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stup k spoločným údajom a procesom. Takisto obce a mestá nedisponujú integrovanými back-officovými systémami, ktoré by plnohodnotne a automaticky zabezpečovali spracovanie služieb a výkon agend v rámci ich hlavných činností
a originálnych kompetencií voči verejnosti.

2.1.3 Obmedzenia samosprávneho prostredia
Malé obce zápasia s tým, že skromná organizačná štruktúra nedokáže zabezpečiť
kvalitný a štandardný výkon úloh samosprávy. Špecifickou kategóriou sú najmenšie obce s veľmi nízkym počtom obyvateľov, ktoré využívajú IKT prostriedky vo
veľmi obmedzenej miere. Je to z dôvodu nízkej početnosti vykonávania služieb, nízkeho výkonu technickej infraštruktúry, ako aj nedostatočného personálneho
a finančného zabezpečenia fungovania IKT.
Vo väčších samosprávach sú procesy poskytovania služieb do určitej miery podporované informačnými technológiami. Občania majú na stránke obce alebo mesta sprístupnené vzorové šablóny pre jednotlivé druhy žiadostí. Súčasná úroveň informatizácie však neodbúrava to, že občan v konečnom dôsledku musí túto žiadosť
doma alebo v práci vytlačiť, vyplniť, samostatne zabezpečiť potrebné prílohy
a doručiť buď osobne alebo poštou na príslušný mestský alebo obecný úrad.

2.1.4 Potreby a požiadavky samospráv
Moderné samosprávy majú v súčasnosti zvyšujúcu sa potrebu priblížiť svoju činnosť občanom, poskytovať im transparentné a vysokokvalitné služby a tým zvýšiť
ich celkovú spokojnosť so samosprávou. Chcú všetkým svojim občanom poskytnúť viac dostupných služieb a minimalizovať čas potrebný na ich vybavovanie.
Novým trendom je zapájanie občanov do rozhodovacích procesov a teda zvyšovanie
participácie verejnosti na veciach verejných.
Samosprávy pri dialógu s verejnosťou a vykonávaní svojich interných procesov kladú
dôraz na minimalizáciu nákladov. To sa dá dosiahnuť zapojením sa do spoločného centralizovaného riešenia, ktoré môže byť využívané od úrovne zdieľania infraštruktúry až po čerpanie jednotlivých elektronických služieb v rámci cloudu. Samosprávy získajú možnosť výberu kvalitného hardvéru, softvéru a aplikácií, ktoré poskytovanie týchto služieb zabezpečujú. Cloud bude motivovať samosprávy k zefektívneniu činností a zavádzaniu automatizovaného procesného riadenia a efektívnemu prepojeniu na ostatné ISVS.
Zapojením sa do cloudu získajú samosprávy možnosť poskytovať svoje služby
pre verejnosť elektronicky a to bez potreby investovania do budovania interných informačných systémov a ich integrácie na centrálne komponenty a iné ISVS.
Využívanie cloudu umožní optimalizovať náklady samospráv na IKT tým, že si budú môcť vybrať len tie služby, ktoré naozaj potrebujú a to pri nižších nákladoch,
ako keby obstarávali príslušné riešenia individuálne. Využívaním štandardizovaných procesov poskytovaných cloudovým riešením sa vytvorí priestor pre zavádzanie procesného riadenia do väčšieho počtu samospráv, čo bude viesť
k dodatočným prínosom súvisiacich so zvyšovaním kvality výkonu správy. Elektronizácia procesov bude viesť k zníženiu administratívnej náročnosti pre občanov,
podnikateľov, ale aj pracovníkov samosprávy a tiež k zvýšeniu transparentnosti.
Centrálne riešenie zároveň zabezpečí v prípade legislatívnych zmien rýchle a jednotné prispôsobenie čoraz viac štandardizovaných samosprávnych procesov.
Samosprávy potrebujú nutne vyriešiť otázku dlhodobej udržateľnosti a prevádzky
IKT riešení. Na túto otázku im opäť odpovedá cloud, ktorý pre zapojené samosprávy zabezpečí celú správu systémov, t. j. prevádzku aplikácií, infraštruktúru,
ukladanie údajov, zálohovanie alebo informačnú bezpečnosť. Samotné vykoná© 2011 Capgemini – Všetky práva vyhradené
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vanie služieb však zostáva plne v kompetencii jednotlivých obcí a miest. Samosprávy
získajú prístup k technológiám, ktoré by bez využitia tohto riešenia neboli dostupné.
Medzi hlavné prínosy cloudu pre samosprávy patria najmä:









Zvýšenie kvality výkonu správy obcí a miest.
Integrácia procesov a štandardizácia riešení.
Zníženie
nákladov
na
poskytovanie
elektronických
služieb
a zjednodušenie procesu vybavovania podaní na strane poskytovateľa
(obce prípadne mestá).
Zrýchlenie vybavovania podaní a zníženie administratívnej záťaže na
strane žiadateľa (verejnosť).
Zvýšenie miery využívania informačných technológií:
o zabezpečenie prístupu k technológiám pre samosprávy, aké by si
bez existencie centrálneho riešenia nemohli dovoliť;
o možnosť výberu len takých technológií, ktoré konkrétna obec alebo
mesto naozaj potrebuje.
Dostupnosť elektronických služieb samosprávy aj pre občanov tých
najmenších miest a obcí, ktoré nemajú prostriedky na vlastné riešenie
eGovernmentu.
Zabezpečenia interoperability medzi jednotlivými IS verejnej správy.

2.2 Princípy samosprávneho cloudu
Základné charakteristiky cloud computingu:






Prístup k zdrojom odkiaľkoľvek – služby sú dostupné prostredníctvom
štandardného Internetu cez širokú paletu klientskych zariadení.
Zdieľanie zdrojov nezávislé od lokality – výpočtové kapacity sú zdieľané viacerými používateľmi bez ohľadu na to, kde sú umiestnené.
Škálovateľnosť a elasticita – umožní používateľom rýchlo upraviť kapacitu výpočtových zdrojov podľa aktuálnej potreby.
Platí sa len za to, čo sa používa – tento prístup k fakturácii je založený
na princípe, že používateľ platí len za to, čo spotrebuje.
Samoobslužná služba „na vyžiadanie“ – používatelia si môžu službu
sami zriadiť, nakonfigurovať a používať.

Obce a mestá budú patriť medzi základných používateľov cloudového riešenia. Cloud
budú využívať ako miesto, ktoré bude poskytovať technologické zabezpečenie výkonu elektronických služieb. Znamená to, že samosprávy budú môcť využívať informačné systémy cloudu na podporu výkonu svojich kompetencií a procesov.

2.3 Filozofia riešenia
Pri návrhu DCOM bola využitá technológia cloud computingu z dôvodu, že umožňuje
prevádzkovať akékoľvek aplikácie podstatne nákladovo a výkonovo efektívnejšie a
flexibilnejšie ako by to bolo v prípade, ak by si takéto aplikácie prevádzkovali obce
a mestá individuálne.
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Obrázok 1: Tradičné riešenie architektúry pre samosprávy

Pre dosiahnutie požadovanej úrovne informatizácie samosprávy nie je potrebné implementovať, prevádzkovať a spravovať informačné systémy v každej obci alebo
meste (lokalite) samostatne. Návrh DCOM je založený na využití spoločného zdieľaného dátového centra, ktoré by využívalo spoločnú infraštruktúru, platformy a aplikácie a efektívne by poskytovalo služby samosprávam a verejnosti z jedného centrálneho miesta.

Občan,
Podnikateľ,
Pracovník
samosprávy

Informačné
systémy
samospráv

Technická
infraštruktúra
samospráv
(DCOM)

Obrázok 2: Cloud riešenie architektúry pre samosprávy

Technické riešenie DCOM je smerované k vybudovaniu univerzálnej a flexibilnej
infraštruktúry pre prevádzku aplikácií alebo informačných systémov obcí a miest.
Architektúra riešenia umožňuje prevádzkovať systémy a aplikácie samospráv efektívnejšie a s vyšším štandardom bez zmeny ich architektúry (alebo s malou úpravou)
a zároveň sa vie flexibilne prispôsobovať potrebám ďalších aplikácií a modulov eGovernmentu, ktoré budú postupne pribúdať. Infraštruktúru DCOM bude možné ponúknuť obciam a mestám aj pre prevádzku ďalších aplikácií nad rámec štandardných
služieb.

© 2011 Capgemini – Všetky práva vyhradené

Strana 10 z 26

Používatelia služieb
Samosprávy

Externé systémy

Štátna
správa

Občan

ÚPVS

Ostatné ISVS

IS externých
poskytovateľov

Prístupová infraštruktúra
Portál

Manažment identít

Manažment prístupov

Cloud infraštrutúra

Aplikačná infraštruktúra
Front –Office
systémy

Back –Office systémy

Mid –Office
systémy

eGovernment
systémy

Systémy
vnútornej správy

Kancelárske IS

Technická infraštruktúra
Sieťová infraštruktúra

Úložiská dát, zálohovanie a
obnova

Virtualizácia

Servre

Manažment a monitoring

Bezpečnosť

Obrázok 3: Rámcová logická architektúra DCOM

2.4 Prečo cloud?
2.4.1 Zníženie nákladov na prevádzku
Hlavné zdroje úspor v porovnaní s alternatívou individuálneho eGovernment riešenia
sú nasledovné:




Úspora nákladov na energie. Náklady na energiu rastú tak rýchlo, že
postupne sa stanú najvýznamnejšou položkou nákladov na vlastníctvo
(TCO). Veľkí odberatelia však majú výhodnejšie sadzby a môžu umiestniť
dátové centrá do lokalít s nižšími cenami za dodávku elektriny.
Úspora nákladov na kvalifikovanú pracovnú silu. Cloud computing výrazne znižuje náklady na pracovnú silu, pretože veľa opakujúcich sa úloh
manažovania sa dá automatizovať. Na rozdiel od tradičnej firemnej infraštruktúry, jeden správca v dátovom centre dokáže obslúžiť oveľa viac serverov. To umožňuje IT pracovníkom sústrediť sa na úlohy s vyššou pridanou hodnotou.

2.4.2 Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)
Hlavné zdroje úspor sú nasledovné:




Možnosť zdieľania zdrojov. Aplikácie sú typicky prevádzkované na dedikovaných serveroch a v drvivej väčšine prípadov sú tieto servery súčasťou, resp. patria oddeleniam, ktoré využívajú ich služby. V prípade cloudu
môžu byť viaceré serverové inštancie prevádzkované na jednom serveri,
ktorý je zdieľaný s inými aplikáciami.
Transparentný a konzistentný spôsob tarifikácie služieb. K znižovaniu
réžie prispieva aj skutočnosť, že všetky obchodné aktivity a z nich vyplývajúce požiadavky na objednávanie, prispôsobovanie a úhrady za služby
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poskytovateľovi sú sústredené na jedno miesto, teda sa realizujú pre zákazníka pohodlnou a výhodnou formou „one stop shop“. Znie to neuveriteľne, ale celé IT teoreticky možno zrealizovať ako jeden projekt.
Množstevné zľavy na nákup. Prevádzkovatelia veľkých dátových centier
nakupujú hardvér, sieťovú a inú infraštruktúru, a ako sme už spomenuli, aj
energie vo veľkom, takže môžu získať na nákup až o tretinu vyššie zľavy
než menší nákupcovia. Predpokladom je, samozrejme, štandardizácia na
obmedzený počet hardvérových a softvérových architektúr.

Medzi ďalšie výhody možno zaradiť potenciálne zníženie nákladov na softvér, hardvér, licencie a údržbu. Navyše väčšina záplat, náprav, aktualizácií prehľadávačov
a pod. je drahá a časovo náročná. Riešením problémov sa bude zaoberať poskytovateľ služby, nie vnútropodnikový personál.
Cloud takisto umožňuje prenájom veľkých objemov výpočtovej kapacity na nevyhnutný čas a potom, keď už nie sú potrebné, sa uvoľnia, takže odpadnú amortizačné
náklady. Výhodné je aj rýchle zotavenie po výpadku. Pritom sa nemusíte starať o
zálohovanie a redundanciu, to všetko zabezpečí poskytovateľ služby.

2.4.3 Flexibilita služieb
Flexibilitu služieb predstavuje slogan „Platíte len za to, čo práve potrebujete“, a to
bez dlhodobých záväzkov alebo viazanosti. Cloudové prostredie využíva vysokú mieru abstrakcie a oddelenie logických a virtuálnych vrstiev od ich fyzickej reprezentácie,
čo umožňuje vysokú flexibilitu pri súčasnom znížení nákladov.
Cloud computing je model umožňujúci na vyžiadanie pohodlný prístup k množine
konfigurovateľných výpočtových zdrojov (siete, servery, úložiská, aplikácie, služby...).
Zdieľané servery poskytujú konzumentovi služby výpočtovej kapacity, softvér a údaje
„na vyžiadanie“.
Potenciál cloudu prinášať úspory nespočíva len v profitovaní z koncentrácie IT infraštruktúry do moderných dátových centier, ale do hry vstupuje aj nová filozofia definovania vzťahov medzi IT a biznisom. Nový model, ktorý odstraňuje hranice podnikových IT, umožní vytvárať služby na princípe samoobslužného modelu, v rámci ktorého sa definujú konzistentné pravidlá a zmluvy o poskytovaní služieb.

2.4.4 Bezpečnosť a spoľahlivosť
Tento argument sa často uvádza ako potenciálna prekážka pri využívaní verejných
cloudov. Veľkí komerční poskytovatelia cloudu však dokážu aj vďaka kvalifikovanému
personálu dosiahnuť požadovanú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti pri podstatne nižších nákladoch než typické firemné IT oddelenia, takže v konečnom dôsledku cloudové systémy sú bezpečnejšie a spoľahlivejšie.
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3 Služby poskytované cloud riešením
pre samosprávy
Cloud riešenie pre samosprávy bude mať kapacitu zabezpečiť kompletné portfólio
elektronických služieb, ktoré miestna územná samospráva poskytuje verejnosti
v rámci výkonu svojich originálnych kompetencií.
Navyše toto riešenie bude poskytovať pripojeným samosprávam možnosť elektronizácie vnútorných agend (napr. účtovníctvo, ekonomika, rozpočet, správa majetku,
atď.).
Elektronizácia služieb podporujúcich prenesený výkon štátnej správy je riešená na
centrálnej štátnej úrovni a tým pádom budovanie systémov pre zabezpečenie tohto
druhu elektronizácie na úrovni samosprávy by bolo v rámci samosprávneho cloudu
duplicitné. To však neznamená, že údaje z týchto centrálnych respektíve štátnych
systémov nebudú využívané v rámci centrálneho cloudového riešenia pre samosprávy. V rámci cloudu bude zabezpečená integrácia na všetky požadované externé
informačné systémy verejnej správy (ISVS).
Pre mnohé obce a mestá je finančne pomerne náročné využívať pre zefektívnenie
svojej práce moderné komunikačné respektíve kolaboračné nástroje. Takisto nie
všetky samosprávy využívajú dnes už v iných sférach neodmysliteľné kancelárske
balíky obsahujúce produkty typu textových editorov, tabuľkových procesorov, nástrojov na tvorbu prezentácií, a pod. Len veľmi zriedkavo sa využívajú eLearningové
vzdelávacie kurzy, ktoré dokážu vo veľkej miere nahradiť nepomerne drahšie tradičné školenia.
Cloud pre samosprávy bude teda poskytovať nasledovné typy služieb:





elektronické služby samospráv pre verejnosť (eGovernment služby
v rámci originálnych samosprávnych kompetencií);
elektronické služby pre vnútorné agendy samospráv (služby zabezpečované systémami vnútornej správy);
elektronické služby pre výkon kancelárskych agend ;
elektronické služby pre súčinnosť obcí so štátnou správou (integrácia
na ostatné ISVS).

Iným typom služieb sú elektronické služby štátnej správy vstupujúce do samosprávneho cloudu, ktoré budú využívané na podporu svojich služieb.

3.1 Elektronické služby samospráv pre verejnosť
Najväčšou skupinou služieb a azda najprioritnejšou z pohľadu občana sú elektronické
služby obcí a miest pre verejnosť tzv. eGovernment služby v rámci originálnych kompetencií miestnej územnej samosprávy. Z pohľadu realizácie procesu poskytovania
elektronických služieb je možné tieto samosprávne služby začleniť do nasledovných tematických skupín:








licencovanie a povoľovanie;
informovanie a poradenstvo;
notifikácie a sťažnosti;
platby;
dotácie a príspevky;
eDemokracia;
registrovanie;
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obstarávanie;
majetok a prenajímanie.

V nasledovnom texte veľmi stručne popíšeme základné charakteristiky spomínaných
tematických skupín eGovernment služieb pre verejnosť:

3.1.1 Licencovanie a povoľovanie
Udeľovanie povolení a licencií je jednou z frekventovaných činností miestnej územnej
samosprávy. Pre tieto služby môže ich optimalizácia a elektronizácia znamenať pre
žiadateľov značnú úsporu nákladov a zníženie administratívnej záťaže.

3.1.2 Informovanie a poradenstvo
Vývoj v oblasti poskytovania eGovernment služieb ide jednoznačne smerom k väčšej
transparentnosti, a teda poskytovaniu čoraz detailnejších informácií o činnosti miestnej samosprávy a o spôsobe jej rozhodovania. Do tejto skupiny patria služby v oblasti
informovania a poradenstva. Transparentnosť v poskytovaní, ako aj získavaní informácií, je jedným z architektonických princípov budovania eGovernmentu na úrovni
samospráv. Tieto služby môžu byť poskytované i proaktívne a nad rámec legislatívnych požiadaviek.

3.1.3 Notifikácie a sťažnosti
Notifikácia je istým spôsobom špecifická služba, ktorá môže presahovať rámec legislatívnych požiadaviek na územnú samosprávu. Ide o prípady kedy občan nemusí
žiadať o konkrétnu službu, avšak chce upozorniť samosprávu na isté okolnosti,
o ktorých je presvedčený, že by mala o nich vedieť.

3.1.4 Platby
Pre množstvo samosprávnych služieb je typický výber miestnych daní alebo poplatkov pre mestskú alebo obecnú „kasu“. V tomto prípade ide o služby, pri ktorých ide
o splnenie povinnosti vyrovnať finančné záväzky voči obci respektíve mestu na základe platobného výmeru (t. j. ide o možnosť elektronickej úhrady finančnej čiastky
v rámci príslušnej vymeranej miestnej dane). Iným príkladom je platba udelených pokút za porušenie zákona alebo nariadení samosprávy.

3.1.5 Dotácie a príspevky
Poskytovanie dotácií a príspevkov je dôležitou kompetenciou obcí a miest. Príspevky
sa poskytujú z rozpočtu samospráv na podporu všeobecne prospešných služieb,
podnikania, či zamestnanosti. Možnosť získania príspevkov a dotácií je upravovaná
zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami samospráv. Obce a mestá poskytujú
niekoľko druhov dotácií, napríklad v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, charity,
kultúry, športu, životného prostredia, výchovy a vzdelávania, záujmovej činnosť mládeže a organizáciám zriadeným samosprávou na prevádzku a investície.

3.1.6 eDemokracia
Služby typu eDemokracia sú dôležité z pohľadu zvyšovania komunálneho povedomia
a participovania na správe vecí verejných. Ide o trend v rámci Európskej únie a iných
rozvinutých krajín, ktorý je žiaduci a aktívne podporovaný. Občania majú možnosť
vyjadriť svoj názor a od obcí a miest sa očakáva, že ho budú rešpektovať, zohľadňovať, brať do úvahy a podporovať.
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3.1.7 Registrovanie
Podobný typ služieb k predtým spomínanému licencovaniu a povoľovaniu je Registrovanie. Kým pri licencovaní a povoľovaní je výstupom služby licencia, respektíve
povolenie, registrovanie je špecifické tým, že výstupom služby je rozhodnutie
o určitom nároku alebo povinnosti verejnosti voči samospráve. Typickými službami,
pri ktorých klient registráciou získava určitý nárok, sú služby zo sociálnej oblasti. Okrem služieb zo sociálnej oblasti do tejto tematickej skupiny patria aj služby týkajúce
sa vyrubovania miestnych daní a poplatkov. V tomto procese klient podáva vstupné
podklady na výpočet daňovej povinnosti, pričom výstupom služby registrovania je
platobný výmer.

3.1.8 Obstarávanie
Občania a podnikatelia očakávajú od verejnej správy transparentnosť pri objednávaní
produktov, ktoré samosprávy potrebujú pre svoju činnosť. Elektronizácia verejného
obstarávania je jednou z dôležitých služieb aj z pohľadu Európskej komisie. Týmto sa
myslí možnosť elektronického predloženia ponuky a všetkých sprievodných podkladov a dokumentov vyžadovaných súťažnými podmienkami konkrétneho verejného
obstarávania.

3.1.9 Majetok a prenajímanie
Súčasťou kompetencií obcí a miest je aj správa majetku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve samosprávy. Služby typu Majetok a prenajímanie sú spojené so zmenami
a úpravami pri efektívnom využívaní bytových a nebytových priestorov, ostatného
hnuteľného a nehnuteľného majetku samosprávy.

3.2 Elektronické služby pre vnútorné agendy samospráv
Služby vnútorných agend budú využívané pracovníkmi samospráv. Sú to najmä evidenčné služby potrebné pre vykonávanie agend vnútornej správy, akými sú účtovníctvo a majetok, mzdy, personalistika a podobne. Tieto budú taktiež poskytované cloudovým riešením. Obec alebo mesto bude mať možnosť plne vykonávať tieto agendy
ako službu cloudu.

3.3 Hlavné modely nasadenia
Cloud computing je moderný dynamický fenomén, ktorý sa stále vyvíja. Jeho definícia, scenáre použitia, základné technológie, výhody, problémy a riziká sa stále diskutujú v rámci poskytovateľov služieb, verejného a súkromného sektora.
Cloudové služby sú k dispozícii v širokej škále siahajúcej od otvorených verejných až
po privátne. Medzi týmito dvoma extrémami sú situované hybridné cloudy.

3.3.1 Verejný cloud
Verejný cloud, pri ktorom je výpočtová kapacita poskytovaná širokej verejnosti, sa
považuje za klasický model cloud computingu.
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Obrázok 4: Schéma infraštruktúry vo verejnom cloude

3.3.2 Privátny cloud
Cloud je v tomto prípade prevádzkovaný pre firmu alebo organizáciu. Službu buď poskytuje firma sama sebe, presnejšie IT oddelenie ju vykonáva pre ostatné organizačné zložky firmy, alebo ju pre konkrétnu firmu či organizáciu poskytuje tretia strana.
Poskytovaná infraštruktúra je vytvorená na virtuálnych strojoch vo vlastnom privátnom dátovom centre.

Privátny cloud
Podnik
Služba

Služba

IT oddelenie

Služba

Služba

Obrázok 5: Schéma infraštruktúry v privátnom cloude

3.3.3 Ostatné modely
Hybridný cloud je kombináciou poprepájaných verejných a privátnych cloudov, smerom k okoliu však vystupuje ako jeden cloud.
Komunitný cloud, pri ktorom tú istú infraštruktúru zdieľa skupina (komunita) používateľov, ktorí majú rovnaký predmet záujmu.

© 2011 Capgemini – Všetky práva vyhradené

Strana 16 z 26

3.4 Modely služieb
Distribučný model charakterizuje ponuku služieb:




Infraštruktúra ako služba (Infrastructure as a Service – IaaS)
Platforma ako služba (Platform as a Service – PaaS)
Softvér ako služba (Software as a Service – SaaS)

SOFTVÉR
AK O SL UŽ BA

PLATFORMA
AKO SL UŽ B A

INFRAŠTRUKTÚRA
AK O SL U Ž BA

Čím viac autonómie zákazník požaduje (privátne cloudy), tým viac infraštruktúry musí
spravovať. V prípade modelu PaaS zákazník spravuje len aplikácie, a ak sa rozhodne pre model SaaS, nemusí spravovať nič.
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Obrázok 6: Rôzne modely zabezpečovania služieb IT
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3.4.1 Infraštruktúra ako služba
Model infraštruktúra ako služba znamená poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry.
Zákazníci sa zbavia starostí a investičných nákladov súvisiacich s nákupom a prevádzkou serverov, úložísk alebo sieťovej infraštruktúry. Kupujú si ich ako službu. O
všetky problémy súvisiace s prevádzkou hardvérovej inPríklad technológie:
fraštruktúry sa pri tomto modeli stará poskytovateľ. Model
Microsoft Hyper-V
IaaS je výhodný napríklad pre organizácie, ktoré majú
Cloud
nakúpené softvérové licencie, ale nechcú viazať kapacity
na hardvér.

3.4.2 Platforma ako služba
Model platforma ako služba poskytuje komplexnú hardvérovú a softvérovú platformu,
teda zariadenia a služby požadované na podporu úplného životného cyklu budovania
aplikácií vrátane možností návrhu, vývoja, testovania a
nasadenia, a to bez nutnosti inštalácie softvéru pre vývoPríklad technológie:
járov, IT manažérov alebo koncových používateľov. KeďMicrosoft Windows
že všetko sa poskytuje cez Internet, tento model sa
Azure
označuje aj ako cloudware.

3.4.3 Softvér ako služba
Model softvér ako služba znamená poskytovanie aplikácií vo forme služby. Možno to
lepšie objasní ďalšia veta: Používatelia platia za využívanie aplikácie, nie za samotnú
aplikáciu. SaaS zbaví zákazníka starostí s nákupom a inštaláciou aplikácie. Nemusí
sa starať ani o jej aktualizácie.
Príklady technológií:
Microsoft Office 365
Microsoft Dynamics CRM Online
Microsoft Intune
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4 Riešenia Microsoft pre samosprávny cloud
4.1 Využitie Microsoft technológií pre privátny cloud
4.1.1 Microsoft Hyper-V cloud
Pod týmto názvom sa zákazníkom dodáva
súbor programov a služieb, ktoré umožňujú
jednoduchšie a efektívnejšie budovať vlastnú infraštruktúru privátnych cloudov na platforme Windows Server. Veľa firiem a organizácií si uvedomuje výhody cloud computingu, hlavne rýchle nasadenie, vysokú flexibilitu a elimináciu nákladov na správu a údržbu, no súčasne sa nechcú alebo v prípade niektorých štátnych inštitúcií či bánk nemôžu vzdať kontroly nad fyzickou infraštruktúrou a bezpečnostnými politikami.
Hyper-V Cloud umožní vytvárať a prevádzkovať služby privátneho cloudu s využitím
vlastnej fyzickej infraštruktúry vo vlastnom privátnom dátovom centre. Toto riešenie
sa jednoznačne dá zaradiť do kategórie IaaS, teda infraštruktúra ako služba. Základný pilier nielen IaaS, ale cloudových riešení vo všeobecnosti je kvalitná a výkonná
virtualizačná platforma. Jej základom je, ako to nakoniec vyplýva aj z názvu Hyper-V
Cloud, výkonný mikrokernelový hypervízor Hyper-V, ktorý je súčasťou operačného systému Windows Server 2008 R2.
Veľmi dôležitým komponentom riešenia je Microsoft System Center. Nový System
Center Virtual Machine Manager Self-Service Portal 2.0 zjednodušuje združovanie,
alokáciu, poskytovanie a monitorovanie využívania zdrojov dátových centier.

4.1.2 Terminálové služby – Remote Desktop Services
Remote Desktop Services (RDS) ponúka podporu pre desktopové virtualizačné služby hosťované na serveri (tiež známe ako Virtual Desktop Infrastructure alebo VDI).
Tieto služby sú postavené na centralizovanej architektúre, ktorá zákazníkom umožňuje centralizáciu ukladanie, exekúciu a manažment Windows desktopov v dátovom
centre.
Rozšírené funkčnosti, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom servera Windows Server
2008 R2 v kombinácii so systémom Windows 7, vo výraznej miere zlepšujú komfort
vzdialene pripojeného používateľa.

4.1.3 Microsoft Office 2010 a SharePoint 2010
Microsoft Office 2010 a SharePoint 2010 umožňujú zdieľanie dokumentov
z viacerých zdrojov. Prostredníctvom rozhraní tiež podporujú jednoduchý a bezpečný
prístup k veľkému množstvu aplikácii a externých zdrojov informácií.
Enterprise Content Management (ECM) v rámci servera SharePoint Server poskytuje
používateľom platformu pre vytváranie, používanie a riadenie toku dokumentov. Pre
editovanie a prezeranie dokumentov je k dispozícii známe prostredie balíka Office
2010.
SharePoint Server poskytuje ľahko použiteľné nástroje a technológie na implementáciu legislatívnych požiadaviek súvisiacich so správou, vyhľadávaním a archiváciou
dokumentov a tým znižujú čas a náklady príslušných organizácii.
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4.1.4 Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server je databázový server a zároveň informačná platforma, ktorá
poskytuje súbor technológií a nástrojov na komplexnú správu dát. Kombinácia serverov SQL Server a Windows Server poskytuje rozšírené funkčnosti pre virtualizáciu a
manažment dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti.
Kombinácia serverov SQL Server a SharePoint Server 2010 poskytuje rozšírené
funkčnosti pre manažment škálovateľnosti, vysokej dostupnosti a bezpečnosti.

4.1.5 Microsoft Forefront
Microsoft Forefront poskytuje komplexné nástroje na ochranu používateľov a bezpečnosť prístupu na ktorúkoľvek aplikáciu, server alebo sieť.
Forefront Identity Manager ponúka komplexné riešenie pre správu identít a prístupových politík v heterogénnych prostrediach.

4.2 Využitie Microsoft technológií pre verejný cloud
4.2.1 Microsoft Windows Azure
Platforma Windows Azure by sa dala veľmi
zjednodušene kategorizovať ako operačný
systém pre cloud. Platforma bola po prvýkrát
predstavená na sklonku roka 2008. Po ročnej
testovacej prevádzke vstúpil tento produkt do komerčného štádia od januára 2010.
Základné požiadavky na moderný operačný systém sú podpora hosťovania aplikácií,
automatický manažment služieb, správa bezpečného a spoľahlivého úložiska na údaje a jednoduché nasadenie. Preto platforma Azure pozostáva z troch základných súčastí:




Operačný systém Windows Azure;
Databáza SQL Azure;
Windows Azure AppFabric.

4.2.1.1 Operačný systém Windows Azure
Operačné prostredie Windows Azure, umožňujúce flexibilné hosťovanie aplikácií,
manažment služieb a správu úložísk vrátane ich dynamického masívneho škálovania.
4.2.1.2 Databáza SQL Azure
SQL Azure by sme mohli jednoducho charakterizovať ako relačnú databázu poskytovanú formou služby. Technologicky ide o rozšírenie funkcionality databázovej platformy SQL Server. Vyznačuje sa vysokou dostupnosťou a jedna z jej základných čŕt
podmieňujúcich nasadenie v prostredí cloudu je schopnosť automatickej správy.
Hosťovaná databáza je prístupná nielen z platformy .NET, ale aj z iných technologických platforiem (Java, PHP...).
4.2.1.3 Windows Azure AppFabric
Primárnou úlohou technológie AppFabric je poskytovanie zbernice aplikačných služieb a služieb na overovanie prístupu používateľov do aplikácií prevádzkovaných v
prostredí cloudu. Okrem toho zahŕňa aj caching na zvýšenie výkonu, workflow hosting a monitorovanie konektivity.
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4.2.2 Microsoft Office 365
Meniace sa technologické aj filozofické horizonty smerovania IT do cloudu nemohli
obísť ani populárny kancelársky balík Office. Pod názvom Office 365 je k dispozícii
nová verzia, realizovaná ako cloudové riešenie pre podniky.
Riešenie kancelárskeho balíka v podobe SaaS čiže softvér ako služba má veľa výhod. Okrem robustnosti a garantovanej 99,9-percentnej dostupnosti prináša produktivitu cloudu pre všetky veľkosti organizácie. Migrácia na cloudové riešenie prostredníctvom Office 365 neznamená pre zamestnancov zmenu. Rozdiel je len v tom, že
namiesto klasického okna sa im zobrazuje prezentačné rozhranie aplikácie v okne
webového prehľadávača.
Z výhod balíka Office 365 môžu profitovať aj orgány štátnej správy a samospráv.
Ako vyplýva z vlastností modelu poskytovania aplikácií vo forme služby, okrem nulových investičných nákladov je zákazník úplne zbavený starosti so spravovaním softvéru. Zákazník nemusí riešiť inštaláciu, zabezpečenie ani aktualizácie. V prípade
poruchy klientskeho počítača ho stačí vymeniť za nový a pracovník môže začať
ihneď pracovať bez akejkoľvek inštalácie a konfigurácie.
Novinkou bude možnosť používať obľúbený balík Office 2010 aj na báze mesačných
poplatkov. To v praxi znamená, že zákazník platí len za reálne využitie softvéru na
obdobie, ktoré potrebuje. Platba je účtovaná podľa počtu používateľov a úrovne
kombinácií vybraných balíčkov.
Office 365 For Enterprises je smerovaný do veľkých organizácií. Okrem webového
prístupu je súčasťou licencie aj balík Office 2010 Pro Plus, ktorý sa dá prevziať
a nainštalovať na lokálny počítač, takže pracovníci ho môžu využívať, aj keď práve
nie sú pripojení. Samozrejmá je podpora tímovej spolupráce, napojenie na sociálne
siete, archivácia elektronickej pošty, voice e-mail.
Hlavná výhoda cloudového balíka Office je okrem úspory investičných nákladov a
jednoduchého licencovania aj efektívnejšia spolupráca pri tvorbe podnikových dokumentov. Pracovníci ani pri práci s citlivými dokumentmi už nemusia byť uväznení za
firemným firewallom.

4.2.3 Microsoft Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics CRM Online je cloudová verzia úspešného riešenia na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Cloudová
verzia CRM poskytuje pracovníkom
z oblasti predaja, služieb či marketingu
rovnaké nástroje na efektívny zber a využitie informácií o zákazníkoch, aké sú k dispozícii v klasickej verzii.
Na rozdiel od klasickej verzie však firmy a organizácie nebudú musieť na jeho obstaranie vynakladať počiatočné investície, pretože za využívanie služieb budú môcť platiť formou pravidelných mesačných poplatkov.
Microsoft Dynamics CRM Online poskytuje používateľom prístup k zákazníckym informáciám prostredníctvom aplikácie Microsoft Outlook, cez webový prehľadávač
alebo mobil. Cloudová služba zahŕňa napríklad integrované nástroje business intelligence na kontrolu nastavených cieľov a výkonnosti, dashboardy zobrazujúce v reálnom čase najdôležitejšie informácie v prehľadnom vizuálnom formáte alebo funkcie
na nastavenie jednotných procesov.
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4.2.4 Microsoft Intune
Cloudová služba Windows Intune pomáha centrálne spravovať a zabezpečiť počítače prostredníctvom jednoduchej a intuitívne použiteľnej webovej konzoly. Nezáleží na tom, kde sa používatelia práve nachádzajú – či už sú v centrále, pobočke,
na cestách, alebo u zákazníkov.
Efektívnosť pracovníkov je závislá aj od toho, ako im IT oddelenie zaistí čo najlepší
chod počítačov v práci i na cestách. S Windows Intune získajú firmy nástroj, ktorý im
pomôže s údržbou počítačov a prevenciou prípadných problémov. Na to nepotrebujú
nijakú IT infraštruktúru, len pripojenie na Internet.

4.3 Príklady riešení zo zahraničia
4.3.1 Privátny cloud dátového centra pre samosprávy v Nemecku
Klient






Dataport, nemeckou vládou vlastnené dátové centrum
1670 zamestnancov
Obrat približne 295 miliónov Euro
v roku 2010
www.dataport.de




Spolkové krajiny Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, MecklenburgVorpommern a Niedersachsen
160 štátnych agentúr
1100 nemeckých miest

IT služby
klienta










Správa štandardnej infraštruktúry pre e-government riešenia
Špecializované SW riešenia pre verejnú správu
Dátové a hlasové služby
Ochrana dát a celková bezpečnosť
Údržba všetkých serverov a hosťovaných riešení
Centralizované obstarávanie hardvéru a softvéru
Podpora zákazníkov
Školenia

Požiadavky
na služby






Nízke náklady
Vysoká bezpečnosť podľa nemeckých bezpečnostných štandardov (BSI)
Śkálovateľná virtuálna architektúra
Rýchlosť poskytovania služieb (vytváranie e-mailových schránok)

Cloud pilotné riešenie




Samoobslužný portál pre municipality
250 používateľov

Regionálne
pokrytie
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Platby



Za e-mailovú schránku / za mesiac

Trvanie prípravy



September - október 2010

Použitý SW






WinServer 2008 R2 (DataCenter Edition) s Hyper-V
System Center s VMM Self Service Portal (SCVMM-SSP)
Zdieľaný Sharepoint Server
Zdieľaný Exchange 2010 SP1

4.3.2 Portál pre holandskú samosprávu v cloude s Microsoft Azure
Klient




Problém





Riešenie




Technológie




Prínosy




Texel je samosprávna oblasť na severe Holandska, je
súčasťou tzv. Frisianských ostrovov.
www.texel.nl

Texel potreboval vytvoriť portál pre inteligentné verejné osvetlenie, pomocou ktorého by zamestnanci jednotlivých miest mohli na diaľku riadiť
a kontrolovať verejné osvetlenie.
Cieľom projektu je úspora energie a s tým spojených emisií.
Spoločnosť Capgemini vytvorila pilotné riešenie portálu pre inteligentné
verejné osvetlenie pre Texel založené na Windows Azure.
Toto riešenie umožňuje zamestnancom miest spravovať verejné osvetlenie z ľubovoľného miesta s pripojením na Internet.
Používateľské rozhranie využíva poslednú verziu Microsoft Bing Maps
API na poskytovanie interaktívnych máp samosprávy Texel.
Dodatočné funkčnosti a komunikačné služby sú poskytované cez
ASP.NET, Microsoft SQL Azure, a Azure AppFabric service bus, ktorý
umožňuje konektivitu medzi dátovými službami.
Toto riešenie umožňuje zapojeným organizáciám redukovať spotrebu
energie až o 35 percent.
Pilotné riešenie bude použité na vytvorenie a exekúciu rozsiahlejšieho
plánu pre Texel, ktorý chce vytvoriť prostredníctvom cloudu sieť lokálnych
senzorov, kamier a zariadení.
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4.3.3 Hosting web formulárov v cloude využitím Microsoft Azure
Klient







Problém






IEG4 je poskytovateľ hostingu pre verejný sektor
v Anglicku.
IEG4 poskytuje služby pre viac ako 50 samospráv.
Klientmi sú napr. samosprávy Bunckinghamshire,
West Lothian, Torbay, Newcastle, Cyngor Gwynedd a iné.
www.ieg4.com

Samosprávy získavajú informácie od občanov v papierovej forme, čo je
veľmi neefektívne. Tlač formulárov a ich následné spracovanie je navyše
veľmi nákladné.
Napríklad samospráva v Torbay vynaložila 1,75 EUR na tlač formulára na
bývanie a jeho spracovanie v papierovej forme trvalo v priemere 24 dní.
IEG4 sa rozhodlo pomôcť samosprávam automatizovať papierové procesy a zlepšiť tak prístup občanov k príslušným službám.

Riešenie



Spoločnosť IEG4 vytvorila s použitím Microsoft technológii systém s online formulármi pre občanov a využila Windows Azure na hosťovanie tohto
systému.

Technológie




Windows Azure
Microsoft SQL Server 2008

Prínosy



Po implementácii riešenia samosprávy deklarujú až o 80 percent rýchlejšie spracovanie a výraznú redukciu tlačových a IT nákladov.
Napríklad, samospráva v Torbay ušetrila ročne približne 17.500,- EUR
keďže už viac nemusí tlačiť papierové formuláre.
Použitím Windows Azure, samosprávy dosiahli návratnosť investície do
online formulárov za menej ako 12 mesiacov.
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4.3.4 Mobilné riešenia v cloude pre mesto Barcelona
Klient






Barcelona, druhé najväčšie španielske mesto, poskytuje služby pre viac
ako 1,6 milióna obyvateľov. Tieto služby zahŕňajú manažment mesta,
bezpečnosti, životného prostredia, zdravia a kultúry.
Mesto Barcelona navštívi ročne okolo 6,5 milióna turistov. Niekoľko tisíc
z týchto návštevníkov sú podnikatelia.
www.bcn.cat

Problém



Mesto Barcelona potrebovalo uľahčiť situáciu ľuďom, ktorí potrebujú byť
mobilní a zároveň pracovať. Cieľom bolo sprístupniť informácie
o vhodných miestach na prácu pre takýchto ľudí – t. j. kde je bezdrôtové
pripojenie na Internet, konferenčné miestnosti, možnosť tlače na tlačiareň
atď.

Riešenie



Mesto Barcelona implementovalo portálové riešenie a naplnilo ho informáciami o miestach, kde je možné pracovať s mobilnými zariadeniami.
Portál je vybudovaný na platforme Windows Azure a hosťovaný v rámci
dátových centier spoločnosti Microsoft.



Technológie







Microsoft Visual Studio 2010 Premium
Windows Azure
Bing Maps
Microsoft SQL Azure
Windows Azure Platform

Prínosy



Platforma Windows Azure umožnila mestu Barcelona implementovať portál v Microsoft cloude v rekordne rýchlom čase (6 týždňov namiesto štandardných 12, ktoré by boli potrebné na inštaláciu vlastnej infraštruktúry).
Platforma Windows Azure umožnila škálovať riešenie s rastúcim počtom
používateľov.
Riešenie umožnilo mestu poskytovať lepšie služby občanom a zlepšiť si
tiež medzinárodnú reputáciu ako mesta, ktoré podporuje mobilných pracovníkov.
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5 Záver
Cloud computing nie je aktuálny módny trend. Je to ďalší evolučný krok vo vývoji informatizácie, ktorého predzvesťou sú všadeprítomné webové aplikácie a spolupráca
ľudí na veľké vzdialenosti. Zjednodušuje život a urýchľuje prístup k novým výpočtovým kapacitám. Inak to nebude ani vo verejnej správe, kde je len otázkou času, kedy
sa začne cloud computing v širokom meradle používať.
Microsoft má potrebné stavebné kamene
ekosystému, ktoré vytvárajú základ pre
cloudové služby. Predovšetkým je to
platforma Azure, ktorá je, zjednodušene
povedané, operačným systémom pre
cloud, predovšetkým verejný. Ďalej je to
nová generácia kancelárskeho softvéru
pre cloud Office 365 ako typický predstaviteľ konceptu softvér ako služba. Zákazník bude platiť len za čas, počas ktorého softvér naozaj využíval. Je k dispozícii tak pre malé firmy (do 25 zamestnancov) ako aj vo verzii pre veľké organizácie.
Pre privátne cloudy, tzv. on-premises
implementácie (u zákazníka), sú k dispozícii ďalšie komponenty ekosystému –
Windows Server, Microsoft Hyper-V
(správa infraštruktúry), Windows Intune
(centrálna správa počítačov, vrátane
bezpečnosti, cez webovú konzolu) a
Microsoft System Center, ktoré pomáhajú zákazníkom v prechode na cloud.

„Politické elity Holandska požiadali o
vypracovanie stratégie pre Cloud computing platnej pre celú verejnú správu,
ktorá by mala zohľadňovať možnosti
vytvorenia štátneho Cloudu a popísať
jeho výhody a nevýhody. Požiadavkou je
taktiež prehodnotenie „Cloud-first“ prístupu, ktorý by bol založený na princípe:
povinnosť využívať Cloud alebo vysvetliť iný postup“.
Zdroj:
http://www.automatiseringgids.nl/arti
kelen/2010/29/overheid-in-decloud.aspx

Cloud a cloudové služby sú už vo fáze prvých implementácií. Otázka teda nestojí tak,
či sa oplatí začínať s takýmto modelom služieb, ale kedy. Pred nasadením cloudového riešenia však treba zvážiť viacero aspektov:

„Vláda Veľkej Británie prechádza na Cloud riešenie.
Práca v UK Cloude má ročne
ušetriť 20 % [zo 16 miliárd
libier ročného rozpočtu].“
Zdroj:
Úrad vlády, Veľká Británia,
január 2010
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 Súčasný stav IT v organizácii, pozitíva, negatíva, splnenie alebo nesplnenie predtým definovaných očakávaní.
 Dôvody a očakávané ciele migrácie do cloudu.
 Predpokladané scenáre využívania.
 Pripravenosť aplikácií na migráciu do cloudu.
 Požiadavky na uloženie a ochranu údajov.
 Podpora rozširovania organizácie cloudom.
 Kapacita prenosových liniek.
 Celková kontrola nad IT.
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