Plan działalności
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
na rok 2013

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

Lp.

1

Cel

2

Mierniki określające
stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3
4

Najważniejsze
zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o charakterze
strategicznym

5

6

1

Konsolidacja i
centralizacja
systemów resortu
finansów

Liczba systemów
biznesowych objętych
procesem migracji do
CPD MF.

8 zmigrowanych
systemów biznesowych.

Przygotowanie i
przeprowadzenie procesu
migracji systemów
biznesowych.

Strategia
Informatyki
M F na lata
2010-2015

2

Wdrożenie
systemów
infrastrukturalnych
na potrzeby
programów i
projektów
realizowanych
przez resort
finansów

Liczba systemów

10 wdrożonych
systemów
infrastrukturalnych.

Wdrożenie następujących
systemów
infrastrukturalnych:
1. Mechanizmy replikacji
i zabezpieczenia danych.
2. Infrastruktura systemu
usług katalogowych.
3. System backupowy.
4. System archiwizacji.
5. System wirtualizacji
zasobów.
6. Bramka internetowa.
7. System komunikacji
LAN/WAN 8. System
komunikacji SAN.
9. Architektura
zabezpieczeń sieci.
10. System zarządzania

Strategia
Informatyki
M F na lata
2010-2015

infrastrukturalnych
zlokalizowanych w
CPD MF.

Cel strategiczny
1: Zapewnienie
ciągłości
działania
systemów
informatycznych
na uzgodnionym
poziomie
dostępności i
bezpieczeństwa.
Cel strategiczny
1: Zapewnienie
ciągłości
działania
systemów
informatycznych
na uzgodnionym
poziomie
dostępności i
bezpieczeństwa.
Cel operacyjny
1.2: Wdrożenie
nowoczesnych
technologii.

infrastrukturą sieciową.
3

Wdrożenie
elementów modelu
usługowego w
CPD M F

Liczba nowych usług
w katalogu usług.

6 opisanych i
wdrożonych kart usług.

Rozbudowa katalogu
usług.

Strategia
Informatyki
M F na lata
2010-2015

Cel strategiczny
1: Zapewnienie
ciągłości
działania
systemów
informatycznych
na uzgodnionym
poziomie
dostępności i
bezpieczeństwa.
Cel operacyjny
1.1: Wdrożenie
elementów
modelu
usługowego.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2013
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

Cel

2

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

5
Opracowanie planu migracji i
rozbudowy platformy
wirtualizacji.
2. Rozbudowa platformy
wirtualizacji
3. Uruchomienie systemów na
platformie wirtualizacji.
1. Wdrożenie systemu zdalnego
dostępu do zasobów resortu
finansów.
2. Wdrożenie systemu
zarządzania tożsamością.
1.

1

Migracja i uruchomienie
nowych systemów
informatycznych na
platformie wirtualizacji

Liczba systemów
informatycznych
przekazanych do
eksploatacji na platformie
wirtualizacji.

8 systemów
przeniesionych/uruchomionych
na platformie wirtualizacji.

2

Centralizacja usług zdalnego
dostępu do zasobów resortu
finansów

Wdrożenie systemu
zdalnego dostępu i
zarządzania tożsamością.

2 wdrożone systemy.
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