Zasadnutie Predsedníctva združenia EUNIS-SK

Termín konania:

27. 11. 2020

Miesto konania:

online míting prostredníctvom MS Teams

Účastníci zasadnutia:
Darina Tóthová (DT)
Peter Kopáč (PK)
Jozef Siláči (JS)
Karol Matiaško (KM)
Jozef Koricina(JK)
hosť: Vladimír Pisarský (VP)
Účel: Účelom stretnutia bola najmä príprava volieb nového prezidenta, viceprezidenta
a Predsedníctva združenia EUNIS-SK spolu s problematikou konania konferencie UNINFOS
2020

Priebeh stretnutia (preberané témy):
1. Kontrola príprav zasadnutí orgánov
a. DT - Všetci majú pozvánky
b. DT dokončí podklady k príprave tímov
c. Voľby – Jozef Jantošovič (UPJŠ) a Peter Franko (TnUAD)
i. Jntošovič nechce kandidovať, ale bude rád vo volebnej komisii
ii. Franko – DT nemá na neho tel. kontakt a na e-mail ešte neodpovedal
d. DT ukázala členom aktuálny stav príprav volieb (návrhy na kandidátov na
prezidenta, viceprezidenta a členov Predsedníctva)
e. Rozprava o možnostiach hlasovania
i. DT má negatívne skúsenosti s vypĺňaním formuláru cez MS Teams –
nezapíše sa výsledok automaticky do MS Forms
ii. DT navrhuje aby sa hlasovalo priamo cez MS Forms – obáva sa ale, aby
niekto nezahlasoval viac krát a voľby sa nemuseli opakovať
iii. PK sa vyjadril k MS Teams - Microsoft vypublikoval návod na
hlasovanie, je však potrebné ho otestovať
1. JS s Exe preberal problematiku hlasovania
a. Ako by bolo možné hlasovať cez MS Forms, tak aby bolo
hlasovanie tajné
b. JS hovoril Exe o probléme, kedy potrebujú hlasovať ľudia
mimo tenantu (problém s obmedzením, kto bude mať právo
hlasovať atď.)

c. JS obdržal od Exe video návod s tým, že teraz vyšla nová
aktualizácia ohľadom hlasovania - JS preposlal návod PK
i. DT navrhla aby si pozreli návod a ak bude
hlasovanie podľa návodu použiteľné, môžu si ho
spoločne vyskúšať
ii. PK vyjadril obavu, akým spôsobom bude
hlasovanie fungovať v meetingu s rozličnými
druhmi hostovských výstupov – aplikácia sa správa
rôzne podľa toho, či sa ide cez hosťa alebo cez iný
tenant, atď.
1. DT navrhla, aby všetci členovia výboru
používali svoj školský účet
f. Výroba kont pre Valné zhromaždenie
i. DT poukázala na problémy s vytvorením 40 kont na SPU
ii. PK navrhol, že na UK máme Shell skript na výrobu kont, ktorý následne
aj rozošle údaje
1. Stačí dodať údaje v Exceli – meno, priezvisko, e-mail a mobilné
číslo
2. Iniciálne heslá sa posielajú formou SMS
3. Vytvoria sa live identity
4. E-mail slúži na obnovu hesla
g. Komárno
i. Problém s novým riaditeľom (Kočiš), DT ho nevie kontaktovať (vracajú
sa e-maily)
ii. DT napíše Silvii Szász – od tej sa jej nevracajú e-maily
2. Informatizácia univerzít
a. PK sa vyjadril, že dostal od rektora zadanie, že je potrebné, aby do roka prešla
Univerzita do bezpapierového stavu
b. DT – treba si brať príklad z Masarykovej univerzity (už 3 roky dozadu riešili ako
sa dostať do bezpapierového stavu)
c. JK sa vyjadril, že oni spravili v rámci európskych projektov kompletnú analýzu
procesov, ktorá mala byť podkladom pre systém riadenia a manažmentu
i. Obsahuje procesné mapy
ii. Riešenie sa nakoniec nenasadilo
1. malo ísť pôvodne cez FileNet - drahé na počet licencií
2. dodávateľ sa rozhodol riešenie robiť u seba
a. pre používateľov nepoužiteľné
b. pre manažment nepriechodné
iii. PK požiadal o vyrobenú analýzu – JK sa vyjadril, že analýzu má
oddelenie, ktoré malo zabezpečovať implementáciu (oddelenie rektora)

a teda JK dostal len to, čo išlo v rámci pripomienkového konania, takže
finálnu analýzu nevie poskytnúť
1. PK sa vyjadril, že mu stačí aj predfinálna verzia nakoľko na UK sa
bude robiť analýza SAPu
3. ATOS
a. JK sa zaujímal o nasadenie document managementu v rámci SAPu – sprievodky
a kontrolné listy elektronicky
i. PK sa vyjadril, že pri document managemente je problém, nakoľko
s elektronickým kolobehom dokumentov potrebuje interagovať viac ľudí,
ako majú prístup do SAPu (nie každý človek, ktorý podpisuje kontrolné
listy má aj SAP login) – bolo by potrebné zvýšiť počet licencii
b. PK vyjadril obavu o pokračovaní projektu Sofia
i. Ľubo Bača odišiel a nahradil ho človek z ATOSu
4. Správa
a. DT zverejní a prepošle zápis z posledného zasadnutia
b. Návrh plánu činností - nový prezident (staré predsedníctvo nechá novému
mustru)
i. Berie sa minuloročný a dopisujú sa činnosti, ktoré nové Predsedníctvo
navrhne
c. Správa o hospodárení – účtovníctvo sa uzavrie v pondelok 30.11.2020
d. Dozorná rada
i. Predsedníčka: Kremeňová, členovia: Petrík a Chovanec
ii. Treba, aby spravili kontrolu materiálov – budú musieť vychádzať
z účtovnej elektronickej agendy, nakoľko nie je možné kontaktné
stretnutie. EUNIS vedie jednoduché účtovníctvo v súbore v Exceli
iii. Členom Dozornej rady sa pošlú materiály na kontrolu (DT)
e. Návrh rozpočtu – zostane pre nové predsedníctvo mustra
5. UNINFOS
a. VP - Program na UNINFOS je už zverejnený
b. PK odporučil, aby univerzity pozvali na UNINFOS obstarávačov – príspevok
o Marquet
c. VP - Stále je možné sa registrovať
d. VP - Je pripravená technická podpora
e. Valné zhromaždenie
i. PK navrhol, aby sa vyrobil verejný meeting
1. členom je potrebné zaslať pozvánku (link)
2. Link zverejniť aj na stránke konferencie a EUNISu
ii. DT zašle VP zoznam členov
f. Volebný formulár
i. DT navrhla, aby ho vytváral predseda Volebnej komisie (pomôže pri
vytváraní)

ii. Je potrebné dopredu odhlasovať 3 členov volebnej komisie – predseda +
dvaja členovia
g. JS mal telefonát s pánom Bánčim z Exe ohľadom príspevku na UNINFOS
i. Zaujímalo ich, aký proces by bol pre univerzitu zaujímavý – chceli by
automatizáciu procesov
1. DT navrhla aby predviedli, ako sa dá hlasovať
2. PK navrhol problematiku kontrolného listu
a. JS sa vyjadril, že je potrebné spísať pre Exe, čo znamená
kontrolný list a následne im to zaslať
i. PK sa vyjadril, že ak to niekto vie spísať, nech to
zašle aj jemu
3. Exe navrhli proces OCR (využívaný pri faktúrach)
4. PK navrhol problematiku registratúry
a. JK navrhol, aby ju ukázali aj s certifikáciou na e-schránku
b. JS sa spýtal, či vie niekto ukázať Exe proces
registratúry/registrácie
i. Musí byť založený záznam a z toho záznamu spis
ii. Kde sa zakladá záznam atď.
c. JS upozornil, že Exe by to robilo v rámci najskôr v Power
Automate, čo je súčasťou o365 a teda by vedel použiť len
tie konektory, ktoré tam sú k dispozícii a rovnako aj dátové
zdroje
5. PK sa vyjadril, že na UK sa využíva automatizácia na rôzne
formuláre súvisiace s COVID-19
a. JS sa vyjadril, že aj oni sa to pokúšali podobne riešiť, ale je
problém s dátami – bola by potrebná integrácia s AIS
6. Vládny cloud
a. KM priebežne zháňal informácie
i. Kontakt na pána Maliarika
ii. K dispozícii by malo byť 1 TB alebo 600 GB pre školu
1. KM požiadal kolegov, aby spísali svoje požiadavky a čo by
očakávali od cloudu (v akom rozsahu bude napríklad k dispozícii,
aký pamäťový priestor, kolko virtuálnych strojov a pod akými
systémami)
iii. SANET
1. SANET ma pripojenie na vládny cloud
iv. Problém
1. Organizácie budú povinné využívať/zdieľať cloud – momentálne
má však veľké obmedzenia
2. Pre väčšinu škôl je potrebný veľký pamäťový priestor
a. Zdieľanie dokumentov
b. Archivácia dokumentov
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3. Zabezpečenie
Nevie sa, či už niekto pripravoval zmluvu s UPVS
JS sa vyjadril, že nakoľko je obmedzená kapacita, je potrebné sa rozhodnúť, čo do
cloudu dať, momentálne by tam asi dávali kritické systémy
i. Aké budú procesy, ak sa niečo stane?
JS sa vyjadril, že momentálne je okolo vládneho cloudu veľa neistoty
i. Bude sa dať kapacita navýšiť?
ii. Bude stále zadarmo?
iii. Bude sa rozvíjať? Ako sa bude rozvíjať?
KM by chcel zvolať meeting, keď budú zozberané otázky k cloudu
JS sa vyjadril, že vládny cloud podľa neho nie je riešenie
PK sa vyjadril, že COVID-19 ukázal, že cloudové služby nie sú vždy dobrým
riešením – problém s preťažením na strane dodávateľa
PK sa vyjadril, že vládny cloud nemá pridanú hodnotu oproti momentálnemu
riešeniu a univerzity nemajú žiadnu kontrolu
PK sa vyjadril, že by mal rád aj vlastné riešenie mimo cloudu ako zálohu
DT požiadala KM, aby aj na Valnom zhromaždení predniesol problematiku
vládneho cloudu
PK sa vyjadril, že pozitívom by bola kontrola nad dátami a financovanie
PK sa obáva, že po vstupe do vládneho cloudu nedostanú už univerzity žiadnu
dotáciu na hardvér a teda celú infraštruktúru si budú musieť financovať sami
Potreba stretnutia sa s ľuďmi z vlády – vysvetliť im, v čom je problém

Závery
1. Prebrala sa problematika volieb a UNINFOSu
2. Členovia si pozrú a vyskúšajú video návod k hlasovaniu
3. Ak niekoho z členov napadne návrh na príspevok pre Exe, majú ho zaslať
4. Prebrala sa problematika vládneho cloudu – problematika stále ostáva otvorená

V Bratislave ...
Zapísal: Mgr. Peter Kopáč
Overovatelia zápisu:
RNDr. Darina Tothová, PhD.
Ing. Jozef Koricina

