Lp.

Cel
Budowa i weryfikacja
repozytorium projektowego
CIRF.

1

Miernik określający stopień realizacji celu1)
Nazwa miernika
Definicja miernika
Baza projektów CIRF.
Repozytorium projektów
Dokumentacja
zawierające informacje
projektowa CIRF.
zarządcze wszystkich
projektów w które
zaangażowany jest CIRF.

Uporządkowanie
Opracowanie i aktualizacja
Katalogu Usług IT CIRF. wybranych Kart Usług IT.

2

Usprawnienie procesów
zarządzania komórką
organizacyjną.

3

Procesy CIRF w Centralnym
Service Desku.

Przeniesione procesy
CIRF.

4

5

Centralny Monitoring Usług IT Usługi objęte
Liczba usług objętych
świadczonych przez CIRF.
monitoringiem na
monitoringiem na poziomie
poziomie uzgodnionym z uzgodnionym z Biznesem.
Biznesem.
Uruchomienie narzędzia do
Uruchomione narzędzie. Uruchomione narzędzie.
uzgadniania okien serwisowych
z klientem biznesowym w
oparciu o aplikację SharePoint.
Rozbudowa CIRF (w ramach
projektu HARF).

6

7

9

Oddany do eksploatacji
nowy budynek
administracyjny.

Uzyskanie potwierdzenia
przekazania do eksploatcji
przez podpisanie protokołu
przekazania zgodnie planem
realizacji przedsięwziecia.

Zapewnienie ciągłości działania Podpisane umowy na: 1 - Ilość podpisanych umów.
usług WAN i Internet dla RF z WAN, 2 - Internet.
uwzględnieniem zmieniających
się potrzeb.

Aktualizacja SZBI w CIRF.
8

Liczba przeniesionych
procesów

Wykonany przegląd i
Zaktualizowana
aktualizacja dokumentacji dokumentacja.
i procesów SZBI.

Modernizacja infrastruktury
Stopień zrealizowanej
bramki Internet/WAN w
rozbudowy infrastruktury
Radomiu polegająca na zmianie teleinformatycznej.
% zrealizowanych dostaw
architektury wraz z
sprzętu i oprogramowania
podniesieniem jej dostępności i
niezbędnego do rozbudowy
bezpieczeństwa.
infrastruktury
teleinformatyczej.

Plan działalności Centrum Informatyki Resortu Finansów na rok 2018
Wartość planowana
31 marca
30 czerwca
30 września

Wartość bazowa
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90%

1. Opracowanie bazy projektów w które zaangażowane jest CIRF oraz
aktualizacja informacji.
2.Przegląd dokumentacji zarządczej w projektach prowadzonych
bezpośrednio przez CIRF.

1. Zaktualizowana struktura Katalogu Usług IT CIRF.
2. Określenie głównych usług świadczonych przez CIRF.
1 3. Opisanie głównych usług IT świadczonych przez CIRF.
4. Opracowanie procesu utrzymania Katalogu Usług IT CIRF.

-

-

100%

1. Opracowanie procesu uzgadniania parametrów monitorowania usług
ze strony Biznesu.
3 2. Zbudowanie monitoringu dla wybranych usług zgodnie z
oczekiwaniami Biznesu.
1. Opracowanie założeń do uruchomienia narzędzia.
2. Budowa narzędzia.
1 3. Testy i uzgodnienia z biznesem oraz administartorami.
4. Uruchomienie narzędzia.

-

Zadanie statutowe.

0%

-

-

-

C6

1. Opracowanie wraz z DI MF koncepcji przeniesienia procesów CIRF C6
2 do Centralnego Service Desku.
2. Przeniesienie uzgodnionych procesów.

Projekt HARF, zadanie U15.

0%

Odniesienie do planu
działalności ministra 2)

Zadania i projekty służące realizacji celu

31 grudnia

100%

Zadanie statutowe.
0

-

-

-

100%

0%

-

-

-

100%

Modernizacja infrastruktury
sieciowej w OP Warszawa.
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11

Stopień zrealizowanej
rozbudowy infrastruktury
teleinformatycznej.
% zrealizowanych dostaw
sprzętu i oprogramowania
niezbędnego do rozbudowy
infrastruktury
teleinformatyczej.

Migracja usług na nową
Stopień zmigrowanych
infrastrukturę rozkładającą ruch usług.
sieciowy w OP Radom.

% przeniesionych usług

Podniesienie wydajności oraz
Budowa klastra IIB /
bezpieczeństwa środowiska
MQ.
Platformy Integracyjnej poprzez
budowę klastra IIB / MQ.

Zmiana architektury oraz
upgrade kluczowych
komponentów środowisk
Platformy Integracyjnej w
celu poprawy wydajności
oraz bezpieczeństwa
środowiska.
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15
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Optymalizacja klastrów
Stopień
wirtualizacji dedykowanych dla zoptymalizowanych
technologii SQL Server.
bloków bazodanowych w
ogólnej konfiguracji
klastrów wirtualizacji.

% bloków bazodanowych
rozmieszczonych zgodnie z
wytycznymi licencjonowania
na nowoutworzonych
klastrach wirtualiazacji.

Upgrade hostów ESX do wersji Liczba upgradowanych
6.x w celu wykorzystania
hostów do wersji 6.x.
nowych możliwości
oprogramowania.

% całkowitej liczby hostów.

Uruchomienie usługi poczty
Liczba skrzynek
elektronicznej dla całego resortu pocztowych
finansów.
zmigrowanych do
nowego Exchange.

% ogólnej liczby skrzynek
pocztowych resortu
przeniesionych do domeny
centralnej @mf.gov.pl.

Uruchomienie repozytoriów
Liczba repozytoriów
aktualizacji dla bloków
aktualizacji.
architektonicznych budowanych
w technologii
RHEL7/SLES11/SLES12.

Liczba ogólna repozytoriów
dla bloków LNX.

Standaryzacja bloków
architektoniczych w obszarze
systemów operacyjnych.

Liczba nowych wzorców
dla bloków
C.OS.X86.LNX.RH,
C.OS.X86.LNX.SU i
C.OS.X86.WIN.

Liczba dostępnych wzorców
bloków systemów
operacyjnych
C.OS.X86.LNX.RH,
C.OS.X86.LNX.SU i
C.OS.X86.WIN
wykonanych w najnowszych
wersjach.

Liczba systemów
biznesowych dla których
wprowadzono
zmiany/instalację
poprawek.

Wzrost liczby
uaktualnionych baz
systemów biznesowych
wymagające podniesienia
wersji.
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Podniesienie dostępności i
niezawodności systemów
zarządzania bazami danych.
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90% Projekt HARF, zadania U10.

Jarosław Abramczyk
Dyrektor
Centrum Informatyki Resortu Finansów
/podpis na oryginale/

