
Ing. Petr Volfík

Aktuální stav a další rozvoj IISPP



Požadavky na rozvoj - vnitřní

Památkový katalog

Geoportál

MIS + digitalizace

Codebook

Portál IISPP/Intranet

ISAD

Tritius

CastIS

ESS

(BIM)

DMS
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Požadavky na úpravy - externí

INSPIRE

GDPR

eIDAS

Nový památkový zákon/ÚÚP

Czechiana

Centralizace resortních IS (Registr smluv, ESS, Facility management, Evidence sbírek, ERP)
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Financování

Pouze z vlastního rozpočtu NPÚ – plánované projekty IROP zamítnuty ze strany MK
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Realizované a plánované úpravy a projekty - výběr

Úpravy PK, GIS, MIS, Codebook, Portál/Intranet, ISAD – viz samostatné prezentace

GDPR – ještě nás čeká

Vyhodnocení jednotlivých aplikací, úpravy smluv s dodavateli, úprava správy uživatelů

Vydání interních směrnic

Zavedení systému centrálního úložiště a správy logů – zahájena implementace

Sjednocení aktivních prvků, zabezpečení a řízení počítačové sítě NPÚ – probíhá analýza a návrh řešení

eIDAS

Nové el. podpisy, el. pečeť, časová razítka

Správa el. podepsaných dokumentů (ověřování, dlouhodobá archivace…)

DMS

Zajištění bezpečného dlouhodobého úložiště digitální a digitalizované dokumentace

Konsolidace dat ze stávajících samostatných úložišť

Nastavení pravidel pro vytváření a správu dat

Aktuálně probíhá zpracování podrobné analýzy řešení – výstup do konce září
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Realizované a plánované úpravy a projekty - výběr

ÚÚP – účelové územní prvky

„Území definovaná jiným právním předpisem vedená v RÚIAN“

Shoda na poskytování dat pro polygony PR, PZ, OP

Snaha NPÚ řešit shodně i pro ostatní typy pam. ochrany (nemovité KP, NKP), ? archeologie

Implementace závisí na legislativním ukotvení

Tritius

Implementace modulu „Výpůjční protokol“

Webový katalog pro zámecké knihovny – veřejný a interní

Zahájena plošná digitalizace ZK – nutno dořešit ukládání a zpřístupnění dat

CastIS

Prezentace dat na portálu eSbírky – úprava portálu dle požadavků NPÚ

Požadavek na plošné zavedení technologie čárových kódů pro správu a inventarizaci majetku

Technologický upgrade aplikací IISPP

ukončení podpory starších verzí Javy - ??? (Java SE 8/10, JDK…)

ukončení podpory technologie Flash (2020)
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Centrální projekty MK – IROP 3.2 2014-2020

Systém Národního agregátora – Czechiana (356 mil.)

NPÚ v roli sektorového agregátora

Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend (122,5 mil.)

Náhrada DEMUS – v NPÚ evidence archeologických nálezů

Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR (86,5 mil.)

Evidence a správa majetku

Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR (99 mil.)

Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) (206 mil.)

projekty již ve stavu fyzické realizace

konkrétní informace o dopadech a realizaci NPÚ dosud nemá
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