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1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1.1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

CASE STUDY

Η ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των
ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική αναβάθµιση του
Οργανισµού, αποφάσισε την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος.
Ως πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή το ΙΚΑ κατάρτισε το Στρατηγικό
Πρόγραµµα Πληροφορικής (Information Systems Master Plan.) Σε συνέχεια του
Στρατηγικού Προγράµµατος, και µε δεδοµένη την προτεραιότητα που αποδίδει το ΙΚΑ
στην υλοποίηση του Οικονοµικού Συστήµατος, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες αναλυτικές
τεχνικές µελέτες:
1. Μελέτη Αναλυτικών Προδιαγραφών Οικονοµικού Συστήµατος: Για το
οικονοµικό σύστηµα, το ΙΚΑ έλαβε την απόφαση προµήθειας έτοιµου πακέτου
λογισµικού (software package) και προσαρµογής του µε βάση τις ιδιαιτερότητες του
ιδρύµατος. Ως εκ τούτου, η µελέτη προδιαγράφει αναλυτικά τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις του ΙΚΑ τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.
2. Μελέτη Αναλυτικών Προδιαγραφών Συστήµατος Κατάρτισης Προϋπολογισµού: Η µελέτη προδιαγράφει ένα σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ΙΚΑ, το οποίο παρέχει εκτιµήσεις σχετικά
µε τις επιπτώσεις που θα έχουν µακρο-οικονοµικές αλλαγές ή πολιτικές επιλογές
στον προϋπολογισµό και τη διαχείριση διαθεσίµων του ΙΚΑ.

1.2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Ιδρυµα έχει ξεκινήσει εντατική προσπάθεια εισαγωγής της πληροφορικής σε όλες τις
επιµέρους λειτουργίες του. Ο βασικός στόχος του ΙΚΑ που επιδιώκεται να επιτευχθεί
µέσω της υλοποίησης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος είναι η
αναδιάρθρωση και αναβάθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και
πιο συγκεκριµένα:
• Η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών
• Βελτίωση της διαχείρισης των πόρων του Ιδρύµατος
• Μεγιστοποίηση Εσόδων
• Ελαχιστοποίηση Εξόδων
• ∆ιασφάλιση της βιωσιµότητας του Ιδρύµατος
• Μείωση της κρατικής επιχορήγησης
• Ενίσχυση του αποκεντρωµένου χαρακτήρα ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος και του
κοινωνικού του ρόλου
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• Ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
• Μείωση της γραφειοκρατίας
• Βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσοµένων και της ταχύτητας
εξυπηρέτησής τους
• Ελαχιστοποίηση λαθών
• Μείωση κόστους
• Βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης
• Βελτίωση παραγωγικότητας/αποδοτικότητας προσωπικού
• Αναβάθµιση εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος
• Εξασφάλιση
εργασιών

αποτελεσµατικότητας

στην

διεκπεραίωση

καθηµερινών

• ∆ιαχείριση και αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναµικού
• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής

• Μεταφορά

και αξιοποίηση
ασφαλιστικούς οργανισµούς.

τεχνογνωσίας

από

άλλους

Ευρωπαϊκούς

• Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίµων κοινοτικών πόρων.

1.3

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΙΚΑ

Το ΟΠΣ-ΙΚΑ θα υλοποιηθεί µε δύο διαγωνισµούς.
Ο πρώτος από αυτούς συσχετίζεται µε την παρούσα περιγραφή.
Ο δεύτερος διαγωνισµός, ο οποίος θα προκηρυχθεί µετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής
φάσης λειτουργίας, θα αφορά µόνο την προµήθεια εξοπλισµού (hardware) ο οποίος θα
εξοπλίσει όλες τις διοικητικές µονάδες του Ιδρύµατος και στον οποίο θα εγκατασταθεί
και θα εκτελείται κατά περίπτωση το λογισµικό που θα έχει αναπτυχθεί/αγοραστεί µε
τον πρώτο διαγωνισµό. Σηµειώνεται ότι οι προδιαγραφές για την προµήθεια του
εξοπλισµού του δεύτερου διαγωνισµού θα συνταχθούν από το ΙΚΑ.

1.4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Για την αποτελεσµατική καθοδήγηση, την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και την
παρακολούθηση της εξέλιξης της πορείας του Εργου, το ΙΚΑ έχει ήδη δηµιουργήσει
µια οργανωτική δοµή από διάφορες Επιτροπές και Οµάδες, τα βασικά στοιχεία των
οποίων εκτίθενται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι το ΙΚΑ θεωρεί απολύτως απαραίτητη την
ενεργό συµµετοχή των στελεχών του σε όλες τις φάσεις του Εργου, και αυτό
προκειµένου
• να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση του τελικού προϊόντος στις πραγµατικές ανάγκες
του Ιδρύµατος,
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• να εξασφαλιστεί η αποδοχή του συστήµατος από τους µελλοντικούς χρήστες του και
• να επιτευχθεί η απαραίτητη µεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να είναι δυνατή στη
συνέχεια η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ-ΙΚΑ από το προσωπικό του ΙΚΑ.
Στο σχήµα που παρουσιάζεται στη συνέχεια περιλαµβάνονται οι µονάδες του
οργανωτικού σχήµατος του ΙΚΑ και του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και η οργάνωση του έργου σε
υποέργα σύµφωνα µε το Στρατηγικό Πρόγραµµα και το Σχέδιο Υλοποίησης.
Σηµειώνεται ότι όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται συµµετοχή του ΙΚΑ,
εννοείται του ΙΚΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ/QA

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
(PROJECT MANAGER)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΚΑ
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Το οργανωτικό σχήµα του ΙΚΑ αποτελείται από τα εξής τρία επίπεδα:
•

Την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

•

Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και την ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

•

Τις ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
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1.4.1

CASE STUDY

Στρατηγική Επιτροπή και Εκτελεστική Επιτροπή

Η Στρατηγική Επιτροπή είναι αρµόδια για τη διοίκηση του συνολικού έργου σε
στρατηγικό επίπεδο. Προεδρεύεται από τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ και υποστηρίζεται από
την Οµάδα Συντονισµού του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Οι αρµοδιότητες της Στρατηγικής Επιτροπής περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Επικύρωση κατευθύνσεων του έργου και του πλαισίου εργασιών (χρόνος,
προϋπολογισµός, βασικοί περιορισµοί του έργου κλπ.), παρέµβαση στα σηµεία
ελέγχου του έργου, επίλυση τυχόν αντιθέσεων κλπ.
Επικύρωση των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεων της Επιτροπής και της
Οµάδας ∆ιαχείρισης.
Μελέτη και αξιολόγηση προτάσεων της Οµάδας ∆ιαχείρισης οι οποίες
διαβιβάζονται, όποτε απαιτείται, µέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής και λήψη των
απαραίτητων αποφάσεων.
Προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για τη στελέχωση των µονάδων του ΙΚΑ,
µετά από µελέτη των προτάσεων του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και λήψη των απαραίτητων
αποφάσεων.
Ευθύνη για την τελική αποδοχή του έργου του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, µετά από µελέτη
των εισηγήσεων της Οµάδας ∆ιαχείρισης.
∆υνατότητα µονοµερούς διακοπής της συνεργασίας µε το ΣΥΜΒΟΥΛΟ σε
περίπτωση που αυτός αποδεδειγµένα δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές
υποχρεώσεις του.
Λήψη των αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα για το έργο.

Η Στρατηγική Επιτροπή προεδρεύεται από τον ∆ιοικητή και στελεχώνεται από τους δύο
Υποδιοικητές και τους τέσσερις Γενικούς ∆ιευθυντές του ΙΚΑ, πέντε Προϊσταµένους
∆ιευθύνσεων του ΙΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΗΥΚΥ, έναν εκπρόσωπο της ΓΓΚΑ και τον
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων ΙΚΑ.
Η Στρατηγική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο µήνες και όποτε κριθεί
απαραίτητο έκτακτα µετά από εισήγηση του Προέδρου της ή της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
Στις συνεδριάσεις της καλείται ως εκπρόσωπος του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ η Επιτροπή
∆ιοίκησης Εργου η οποία και έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών και την
τελική αποδοχή τους από τους συµµετέχοντες.
Η ενηµέρωση των εµπλεκοµένων υπηρεσιακών παραγόντων του ΙΚΑ σχετικά µε τις
αποφάσεις της Στρατηγικής Επιτροπής και τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. συµµετοχή
σε Οµάδες Εργασίας, βαθµός συµµετοχής κλπ.) εκ µέρους τους ανήκει στην
Εκτελεστική Επιτροπή (Γενικοί ∆ιευθυντές του ΙΚΑ) και συντονίζεται από την
Πρόεδρό της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από ορισµένα µόνο µέλη της Στρατηγικής
Επιτροπής, ώστε να είναι µία µικρότερη και ευέλικτη οργανωτική µονάδα µε
συχνότερες τακτικές συνεδριάσεις. Συνεπώς ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι,
στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που ορίζει η Στρατηγική Επιτροπή, ο συντονισµός των
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δραστηριοτήτων του έργου αρµοδιότητας της Στρατηγικής Επιτροπής µεταξύ
διαδοχικών συνεδριάσεων της µε τρόπο που επιτρέπει τη λήψη γρήγορων αποφάσεων
ώστε να διευκολύνεται η εξέλιξη του έργου. Επιπλέον η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την
ευθύνη της ενηµέρωσης της Στρατηγικής Επιτροπής για την εξέλιξη του έργου και της
προετοιµασίας των συνεδριάσεων Στρατηγικής Επιτροπής για θέµατα για τα οποία
εκτιµά ότι είναι απαραίτητη η σύγκλησή της για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Με βάση τα παραπάνω οι αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαµβάνουν:
•

Τακτική παρακολούθηση και συντονισµό του έργου

•

Επεξεργασία των προτάσεων της Οµάδας ∆ιαχείρισης και σχετικές
αποφάσεις σε διαδικαστικά θέµατα, για τη διευκόλυνση της γρήγορης
και αποτελεσµατικής εξέλιξης του έργου

•

Προετοιµασία των συναντήσεων της Στρατηγικής Επιτροπής
(παρουσίαση των εργασιών της προηγούµενης περιόδου, προετοιµασία
εισηγήσεων σε επιµέρους θέµατα κτλ.)

•

Απόφαση για τυχόν τροποποιήσεις της σύνθεσης των οµάδων και
υποοµάδων του διοικητικού σχήµατος του έργου (ανάλογα µε τη φάση
υλοποίησης στην οποία βρίσκεται το έργο) και ενηµέρωση της
Στρατηγικής Επιτροπής

•

Παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Στρατηγικής
Επιτροπής

•

Ενηµέρωση του ∆.Σ. του ΙΚΑ επί της πορείας υλοποίησης του Ο.Π.Σ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεκαπενθήµερο και όποτε κριθεί
απαραίτητο έκτακτα µετά από εισήγηση µελών της ή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Στις συνεδριάσεις της καλείται ο ∆ιευθυντής Εργου του Συµβούλου, ο οποίος έχει την
ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών και την τελική αποδοχή τους από τους
συµµετέχοντες.
Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει την ευθύνη εκπροσώπησής της σε
συναντήσεις µε άλλους φορείς για θέµατα σχετικά µε το έργο της αρµοδιότητας της
Εκτελεστικής Επιτροπής, εκτός αν υπάρχει άλλη απόφαση. Στις συναντήσεις µε άλλους
φορείς για θέµατα σχετικά µε το έργο στις οποίες απαιτείται άµεση ενηµέρωση του
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ είναι απαραίτητο να συµµετέχει ο ∆ιευθυντής Εργου του Συµβούλου.
Η ευθύνη για την ενηµέρωση, πληροφόρηση και διακίνηση αποφάσεων προς άλλους
φορείς ή φυσικά πρόσωπα για θέµατα σχετικά µε το έργο της αρµοδιότητας της
Εκτελεστικής Επιτροπής ανήκει στην Πρόεδρό της και στο µέλος της και Πρόεδρο της
Επιτροπής και της Οµάδας ∆ιαχείρισης, µε την υποστήριξη εκ µέρους του
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του ∆ιευθυντή εργου και του Project Manager.

1.4.2

Επιτροπή ∆ιαχείρισης και Οµάδα ∆ιαχείρισης

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης (η οποία είναι οργανωτική µονάδα υλοποίησης του έργου)
έχει δραστηριότητες εποπτείας, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της
υλοποίησης του συνολικού έργου σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές.
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Οι δραστηριότητές της αφορούν τους ακόλουθους τοµείς:
•

Τακτική παρακολούθηση και συντονισµός του έργου σε Τεχνικό και
Λειτουργικό επίπεδο,

•

Συντονισµός των εµπλεκοµένων στο έργο

•

∆ιαχείριση του έργου και ∆ιασφάλιση Ποιότητας

•

Επισήµανση θεµάτων που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού

•

Επικοινωνία επιµέρους έργων

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα και όποτε κριθεί απαραίτητο
έκτακτα µετά από εισήγηση της Οµάδας ∆ιαχείρισης ή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Στις συνεδριάσεις της καλείται ο ∆ιευθυντής εργου και ο Project Manager εκ µέρους
του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. Ο Project Manager έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών
και την τελική αποδοχή τους από τους συµµετέχοντες.
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης, µε βάση τις αποφάσεις και τις προτάσεις της Οµάδας
∆ιαχείρισης συµµετέχει στην οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων οι οποίες
περιγράφηκαν παραπάνω σε συνεργασία µε τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
Η Οµάδα ∆ιαχείρισης (η οποία είναι οργανωτική µονάδα µε επιτελικό, συντονιστικό
και αποφασιστικό χαρακτήρα) αποτελείται από ορισµένα µέλη της Επιτροπής
∆ιαχείρισης ώστε να είναι µία µικρότερη και ευέλικτη οργανωτική µονάδα µε
συχνότερες τακτικές συνεδριάσεις.
Τα µέλη της Οµάδας ∆ιαχείρισης, τα οποία έχουν πλήρη ή υψηλού ποσοστού
απασχόληση στο έργο, συµµετέχουν στην οργάνωση και την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων της Επιτροπής ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ. Η
Οµάδα ∆ιαχείρισης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που ορίζει η Στρατηγική Επιτροπή,
έχει επιπλέον την ευθύνη, σε καθηµερινή βάση, του συντονισµού των εµπλεκοµένων
στο έργο (π.χ. ΚΗΥΚΥ, άλλοι ∆ηµόσιοι φορείς, Ανάδοχοι κλπ.) και ειδικότερα τις εξής
αρµοδιότητες αποφάσεων και προτάσεων για το σχεδιασµό και την υλοποίησή του:

ΙΚΑ

•

Λειτουργική και Τεχνική ∆ιαχείριση του έργου, λαµβάνοντας υπ’όψη τις
απόψεις των λειτουργικών και τεχνικών υπευθύνων των Υποέργων και του
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

•

Παρακολούθηση, ποσοτική και ποιοτική, της σύµβασης του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

•

Εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Στρατηγικής Επιτροπής, µετά από
µελέτη των προτάσεων του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, σχετικά µε το απαιτούµενο κατά
περίπτωση επίπεδο γνώσης και εµπειρίας των υπαλλήλων οι οποίοι θα στελεχώσουν τις οµάδες εργασίας του ΙΚΑ

•

Προετοιµασία των συναντήσεων της Επιτροπής ∆ιαχείρισης (π.χ. Σύνθεση
των εργασιών της προηγούµενης περιόδου, Προετοιµασία εισηγήσεων σε
επιµέρους θέµατα, Σύνθεση επισηµάνσεων της Επιτροπής ∆ιαχείρισης σε
ειδικά θέµατα κτλ.)

•

Ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της Στρατηγικής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής

•

Σύνταξη των προβλεπόµενων τακτικών Εκθέσεων και Αναφορών
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•

Συντονισµό της Επικοινωνίας των επιµέρους υποέργων

•

Πιστοποίηση των πεπραγµένων, σύµφωνα µε τη σύµβαση

•

Επεξεργασία των επισηµάνσεων και προτάσεων που προκύπτουν από τις
συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαχείρισης

Η Οµάδα ∆ιαχείρισης αποτελεί καθοριστικό δίαυλο επικοινωνίας (HUMAN
INTERFACE) µεταξύ ΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, λοιπών Αναδόχων και διαφόρων εµπλεκοµένων στην υλοποίηση του έργου.
Η Οµάδα ∆ιαχείρισης παραλαµβάνει όλα τα προϊόντα του έργου. Οι δραστηριότητές
της σχετικά µε την παραλαβή των "ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΥ" είναι ο ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος αυτών καθώς και το χρονικά εµπρόθεσµο. Ο ποσοτικός έλεγχος και
το χρονικά εµπρόθεσµο των προϊόντων θα προκύπτει από τα διαγράµµατα PERT, Gantt
και λοιπών µοντέλων διαχείρισης έργων τα οποία θέτει ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στην διάθεση
της Οµάδας ∆ιαχείρισης. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα ακολουθείται ειδική διαδικασία
ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής εξασφάλισης σύµφωνα µε τα προσφερθέντα από το
ΣΥΜΒΟΥΛΟ "εργαλεία" λογισµικού για την αυτοµατοποιηµένη υποστήριξη
διαχείρισης έργων Πληροφορικής. Η Οµάδα ∆ιαχείρισης µπορεί να χρησιµοποιήσει
κατά την κρίση της όποια επιπλέον τεχνική θεωρήσει δόκιµη ώστε να εκτιµήσει το έργο
του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Η Οµάδα ∆ιαχείρισης συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδοµάδα και όποτε κριθεί απαραίτητο
έκτακτα µετά από εισήγηση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή του
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Στις συνεδριάσεις της καλείται ο Project Manager εκ µέρους του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. Ο
Project Manager του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών
και την τελική αποδοχή τους από τους συµµετέχοντες.
Ο Πρόεδρος της Οµάδας ∆ιαχείρισης, ή ο αναπληρωτής του έχει την ευθύνη
εκπροσώπησής της σε συναντήσεις µε άλλους φορείς για θέµατα σχετικά µε το έργο και
τις αρµοδιότητές της, εκτός αν υπάρχει άλλη απόφαση. Στις συναντήσεις µε άλλους
φορείς για θέµατα σχετικά µε το έργο είναι απαραίτητο να συµµετέχει ο Project
Manager εκ µέρους του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ώστε να διασφαλίζεται άµεση ενηµέρωση.
Η ευθύνη για την ενηµέρωση, πληροφόρηση και διακίνηση αποφάσεων της Οµάδας
∆ιαχείρισης προς άλλους φορείς ή φυσικά πρόσωπα ανήκει στον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του, µε την υποστήριξη του Project Manager εκ µέρους του
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Η διακίνηση των αποφάσεων αρµοδιότητας της Οµάδας ∆ιαχείρισης προς την
Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και η ενηµέρωση αυτής, γίνεται µε ευθύνη του
Προέδρου της Οµάδας ∆ιαχείρισης ή του αναπληρωτή του. Παράλληλα, όπου
απαιτείται, γίνεται ενηµέρωση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.
Η Οµάδα ∆ιαχείρισης θα συντάσσει επίσης "Εκθέσεις Ποιοτικού Ελέγχου" για κάθε ένα
από τα παραδιδόµενα προϊόντα καθώς και "Συνθετικές Αναφορές Αποτελεσµάτων"
καθόλη τη διάρκεια του έργου.
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Οµάδες Υποέργων
Την ευθύνη συντονισµού, εποπτείας, παρακολούθησης και ελέγχου της ολοκλήρωσης
των Υποέργων έχουν οι Υπεύθυνοι Υποέργων (που ορίζονται στη συνέχεια) στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων και αποφάσεων της Οµάδας ∆ιαχείρισης, η οποία, µε τη
συνεργασία και της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, έχει και την ευθύνη της σύνθεσης των
απαιτήσεων των Οµάδων Υποέργων.
Οι αρµοδιότητες των υπευθύνων υποέργων εκ µέρους του ΙΚΑ περιλαµβάνουν:
• Την διασφάλιση της συνοχής του υποσυστήµατος
• Τον συντονισµό των εργασιών των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει το υποέργο
• Την παρακολούθηση του χρονοπρογραµµατισµού υλοποίησης του υποέργου
• Την διασφάλιση της αποδοχής του υποσυστήµατος από τους χρήστες
• Τον εντοπισµό και την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση
των εργασιών κάθε δραστηριότητας που περιλαµβάνει το υποέργο
• Τον έλεγχο ποιότητας σε επίπεδο υποέργου
• Τον εντοπισµό κινδύνων και την διατύπωση προτάσεων αντιµετώπισής τους
σχετικά µε την υλοποίηση του υποέργου
• Τον συντονισµό και την διαθεσιµότητα των µελών των αντίστοιχων Οµάδων
Υποέργων
• Την προώθηση στην Οµάδα ∆ιαχείρισης των απόψεων της Οµάδας Υποέργου.
Σε κάθε Υποέργο υπάρχει ένας τεχνικός υπεύθυνος προερχόµενος από τη ∆/νση Πληροφορικής και ένας λειτουργικός υπεύθυνος προερχόµενος από την αντίστοιχη ∆/νση της
∆ιοίκησης του ΙΚΑ, η οποία είναι σχετική µε το αντικείµενο του Υποέργου. Επιπλέον
οι Οµάδες Υποέργων στελεχώνονται, κατά περίπτωση, µε εµπειρογνώµονες σε
λειτουργικά ή τεχνικά θέµατα που προέρχονται, ανάλογα µε το θέµα, είτε από
∆ιοικητικές Μονάδες του Ιδρύµατος, είτε από άλλους φορείς, µετά από εισήγηση της
Οµάδας ∆ιαχείρισης ή της Οµάδας Υποέργου ή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Οι Οµάδες Υποέργων είναι οι ακόλουθες:
•

Οµάδα Υποέργου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού

•

Οµάδα Υποέργου Ασφαλιστικών Εισφορών

•

Οµάδα Υποέργου Παροχών

•

Οµάδα Υποέργου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

•

Οµάδα Υποέργου Υγείας

•

Οµάδα Υποέργου ∆ηµιουργίας Βάσεων ∆εδοµένων

•

Τέλος υπάρχει και η Οµάδα Κοινωνικών Υποθέσεων, της οποίας έργο είναι η
ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε τους στόχους και τα αποτελέσµατα του
έργου, δίνοντας έµφαση στη συµβολή του έργου στην αναβάθµιση του
εργασιακού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις συµµετοχής του προσωπικού στην
υλοποίηση, εισαγωγή και χρήση του ΟΠΣ-ΙΚΑ.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.5.1

Οργανωτικό σχήµα του Συµβούλου

CASE STUDY

Το οργανωτικό σχήµα του Συµβούλου διακρίνεται στα εξής επίπεδα:
•

ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ που περιλαµβάνει την Επιτροπή ∆ιοίκησης Έργου, το
∆ιευθυντή Εργου και τους Ειδικούς και Τεχνικούς Εµπειρογνώµονες.

•

PROJECT MANAGER (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ)

•

ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η Επιτροπή ∆ιοίκησης εργου είναι τριµελής και έχει ως αντικείµενο την
παρακολούθηση του συνολικού έργου του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. Η Επιτροπή ∆ιοίκησης
Έργου διασφαλίζει την ενιαία δοµή και λειτουργία της Ένωσης και την υποστήριξη της
Στρατηγικής Επιτροπής του ΙΚΑ. Στελεχώνεται από τους Γενικούς ∆ιευθυντές των
τριών εταιρειών που απαρτίζουν το ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
Ο ∆ιευθυντής εργου συµβάλλει στο συντονισµό και τη λειτουργία της ένωσης µε
ενιαία µορφή, τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη οργάνωση του έργου ,τη
διασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης του Project Manager και της Οµάδας
Συµβούλων, καθώς και την υποστήριξη της Στρατηγικής Επιτροπής και της Οµάδας
∆ιαχείρισης του ΙΚΑ.
Οι Ειδικοί και Τεχνικοί Εµπειρογνώµονες συνεισφέρουν στο επίπεδο σχεδιασµού της
οργάνωσης του έργου και σε ειδικά θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης
δραστηριοτήτων σε θέµατα Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Τοµέα της
Κοινωνικής Ασφάλισης, ∆ιαχείρισης της Αλλαγής (Change Management), ∆ιασφάλισης
Ποιότητας και Ανθρώπινων Πόρων. Επιπλέον δραστηριοποιούνται στο σχεδιασµό και
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων για τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας για τις διάφορες
θεµατικές ενότητες του έργου. Σε αυτές µετέχουν έλληνες και ξένοι σύµβουλοι µε
εξειδικευµένη εµπειρία.
Ο Project Manager (Υπεύθυνος εργου) αφιερώνεται αποκλειστικά στην τεχνική
διοίκηση του έργου και την αποτελεσµατική οργάνωση και συντονισµό της Οµάδας
Συµβούλων και την υποστήριξη της Οµάδας ∆ιαχείρισης και των Υπευθύνων και
Οµάδων Υποέργων του ΙΚΑ.
Η Οµάδα Συµβούλων αποτελείται από 11 Συµβούλους που σχηµατίζουν επί µέρους
υπο-οµάδες που ασχολούνται µε τα διάφορα θέµατα του έργου. Ορίζονται υπεύθυνοι
ανά Υποέργο και ανά Πακέτο Εργασιών, οι οποίοι είναι σε συνεχή επικοινωνία µε
σκοπό τον συντονισµό των επιµέρους εργασιών ώστε το αποτέλεσµα να είναι ένα
πραγµατικά Ολοκληρωµένο σύστηµα και όχι µια συλλογή από εφαρµογές.

1.5.2

Ρόλος και καθήκοντα του Συµβούλου

Συµβατικό έργο του Συµβούλου αποτελεί η ∆ιαχείριση και ο Συντονισµός της
Υλοποίησης του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Project Management) µε παράλληλη ∆ιαχείριση
Ανθρώπινου ∆υναµικού (Human Resources Management).
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Ο κύριος ρόλος του Συµβούλου επικεντρώνεται στην επιτυχή υποστήριξη του ΙΚΑ
ώστε το ΟΠΣ να ολοκληρωθεί χωρίς υπερβάσεις προϋπολογισµού και προθεσµιών,
καθώς επίσης και στην εξασφάλιση της οµαλής εισαγωγής του συστήµατος και της
αποδοχής του από τους τελικούς χρήστες.
Αναλυτική περιγραφή των σχέσεων του ΙΚΑ µε τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ περιέχεται στην
σχετική Σύµβαση µε ηµεροµηνία υπογραφής 19/12/1996. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
επιλεκτικά µερικές από τις κυριότερες δραστηριότητες που αναπτύσσει ο
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και που αφορούν άµεσα τον ανάδοχο της τρέχουσας διακήρυξης.
1.5.2.1

∆ιαχείριση και συντονισµός των υποέργων ανάπτυξης

1.5.2.2

∆ιασφάλιση και έλεγχος ποιότητας

1.5.2.3

Συνεργασία µε τα υπηρεσιακά στελέχη του Ιδρύµατος που συµµετέχουν στην υλοποίηση του Έργου

1.5.2.4

Επικοινωνία µε τους εµπλεκοµένους

1.5.2.5

Υποστήριξη του Έργου ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού

1.5.2.6

Προτάσεις για τον καθορισµό του ρόλου της ∆/νσης Πληρ/κής

Συµπερασµατικά, ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σε στενή συνεργασία µε το ΙΚΑ, αφενός µεν
παρέχει στον ανάδοχο τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την ορθή και
ολοκληρωµένη εκτέλεση του Εργου, αφετέρου δε ελέγχει και αξιολογεί το έργο του
αναδόχου βήµα προς βήµα, µέσω των περιοδικών και µη εκθέσεων προόδου αλλά και
σειράς εξειδικευµένων παραδοτέων µελετών, εγχειριδίων κλπ.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΠΣ-ΙΚΑ

2.1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Το µοντέλο της Τεχνικής Αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ ΙΚΑ, όπως αρχικά έχει
παρουσιαστεί στο Master Plan, βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης των
λειτουργιών και των δεδοµένων.
Όσον αφορά τις λειτουργίες, οι περισσότερες εκτελούνται σε επίπεδο Περιφερειακών
και Τοπικών Υποκαταστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα:
•

Οι τρέχουσες λειτουργίες κάθε Συστήµατος του ΟΠΣ (π.χ. εγγραφή εργοδοτών
και ασφαλισµένων, πληρωµή παροχών κλπ.), µε τις οποίες το ΙΚΑ καλύπτει τις
καθηµερινές συναλλαγές του, εκτελούνται στα Τοπικά και Περιφερειακά
Υποκαταστήµατα ως on-line διαδικασίες.

•

Ορισµένες λειτουργίες σηµαντικού υπολογιστικού φορτίου (π.χ. οι λειτουργίες
εισαγωγής δεδοµένων), οι οποίες απαιτούν σηµαντική υπολογιστική δυνατότητα,
εκτελούνται στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ως on-line ή batch διαδικασίες.

•

∆ιαδικασίες batch (π.χ. µεγάλες εκτυπώσεις) εκτελούνται στα Περιφερειακά
Υποκαταστήµατα.

Στις Κεντρικές Υπηρεσίες εκτελούνται κυρίως batch διαδικασίες αλλά και ορισµένες
on-line διαδικασίες που αφορούν κυρίως κεντρικά µητρώα (π.χ. ασφαλισµένων) ή
λειτουργίες που δεν περιορίζονται στα πλαίσια ενός Περιφερειακού Υποκ/µατος. Για το
λόγο αυτό, είναι δυνατή η επικοινωνία κάθε Τοπικού ή Περιφερειακού Υποκ/µατος µε
τις Κεντρικές Υπηρεσίες για την εκτέλεση αποµακρυσµένων (remote) συναλλαγών.
Οι Βάσεις ∆εδοµένων τηρούνται τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες όσο και στα
Περιφερειακά Υποκαταστήµατα. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες τηρούν τα master files των
δεδοµένων και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα τηρούν
όλα τα στοιχεία που αφορούν την περιφέρεια.
Προκειµένου να ενισχυθεί ο ανωτέρω περιορισµός, προβλέπεται µία διαδικασία
ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ Περιφερειακών Υποκαταστηµάτων και Κεντρικών
Υπηρεσιών ως εξής: Τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα µεταδίδουν στις Κεντρικές
Υπηρεσίες τις ηµερήσιες ενηµερώσεις (updates) των Περιφερειακών Βάσεων
∆εδοµένων προκειµένου να ενηµερωθούν τα Master Files. Παράλληλα, οι Κεντρικές
Υπηρεσίες µεταδίδουν στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ενηµερώσεις (updates), οι
οποίες είτε προήλθαν από διαφορετικά Περιφερειακά Υποκαταστήµατα, είτε
συνέβησαν για πρώτη φορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες (π.χ. Εισπράξεις Ασφαλιστικών
Εισφορών µέσω κεντρικών τραπεζικών λογαριασµών). Έτσι, η αρχή των αντιγράφων
αποκαθίσταται σε ηµερήσια βάση. Ειδικά για το Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης,
δεδοµένου ότι οι Κεντρικές Υπηρεσίες τηρούν συγκεντρωτικά δεδοµένα, οι ηµερήσιες
ενηµερώσεις των master files γίνονται µε συγκεντρωτική πληροφορία.
Όσον αφορά τη φυσική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ, τα Πληροφοριακά συστήµατα και
ο αντίστοιχος εξοπλισµός εγκαθίστανται σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό
επίπεδο.
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Στις Κεντρικές Υπηρεσίες εγκαθίστανται οι κεντρικοί servers, όπου βρίσκονται οι
Βάσεις ∆εδοµένων (master files). Οι χρήστες των Κεντρικών Υπηρεσιών (clients) είναι
οργανωµένοι σε Τοπικά ∆ίκτυα (LAN), τα οποία διασυνδέονται µεταξύ τους.
Στα Περιφερειακά Υποκ/µατα εγκαθίστανται οι Περιφερειακοί servers, όπου τηρούνται
οι Περιφερειακές Βάσεις ∆εδοµένων. Οι χρήστες είναι οργανωµένοι σε Τοπικά ∆ίκτυα
τα οποία διασυνδέονται, µε κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, µε τις Κεντρικές
Υπηρεσίες.
Στα Τοπικά Υποκ/µατα οι χρήστες είναι οργανωµένοι σε Τοπικά ∆ίκτυα τα οποία
διασυνδέονται, µε κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, µε τα Περιφερειακά
Υποκ/µατα.
Το σχήµα ∆.30 που ακολουθεί παρουσιάζει την συνολική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ.

Κεντρικές Υπηρεσίες

Περιφερειακό Υποκ/µα 1

.
.
.
.

Τοπικό Υποκ/µα 1

.
.
.
.

Τηλεπικοινωνιακό ∆ίκτυο

Περιφερειακό Υποκ/µα 20

Τοπικό Υποκ/µα 264

Σχήµα ∆.30 Συνολική Αρχιτεκτονική ΟΠΣ ΙΚΑ

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απευθείας επικοινωνία µεταξύ των επιµέρους οργανωτικών
επιπέδων γίνεται µόνον από κάθε επίπεδο προς τα ανώτερα επίπεδα, δεν επιτρέπεται
δηλαδή “οριζόντια επικοινωνία”. Έτσι, τα Τοπικά Υποκαταστήµατα επικοινωνούν µόνο
µε το Περιφερειακό Υποκατάστηµα στο οποίο υπάγονται (και µέσω αυτού µε τις
Κεντρικές Υπηρεσίες), ενώ κάθε Περιφερειακό επικοινωνεί µόνο µε τις Κεντρικές
Υπηρεσίες.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η Τεχνική Αρχιτεκτονική του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΙΚΑ
ακολουθεί ορισµένες βασικές τεχνολογικές επιλογές, έτσι ώστε να ικανοποιούνται κατά
τον καλύτερο τρόπο οι λειτουργικές απαιτήσεις του ΙΚΑ και να εξασφαλίζεται η
ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου περιβάλλοντος Πληροφορικής. Οι
σηµαντικότερες από αυτές είναι:
•

Ανοικτά Συστήµατα

•

Αρχιτεκτονική Client-Server

•

Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων (RDBMS)

•

Graphical User Interfaces (GUI)

•

Ενιαία τεχνολογική αρχιτεκτονική και πλατφόρµα ανάπτυξης/λειτουργίας

•

∆ιεθνή τηλεπικοινωνιακά πρότυπα

2.3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η Λειτουργική Αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ προσδιορίζει τα τέσσερα βασικά
Πληροφοριακά Συστήµατα που αποτελούν τον κορµό του και είναι τα εξής:
•

Σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών

•

Σύστηµα παροχών

•

Σύστηµα υγείας

•

Σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης.

Κάθε ένα από τα συστήµατα αυτά οργανώνεται σε εφαρµογές και λειτουργικές
διαδικασίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν µέσω κοινών Πληροφοριακών Οντοτήτων για την
εκτέλεση των λειτουργιών του ΙΚΑ.
Το σχήµα ∆.31 που ακολουθεί (context diagram) συνοψίζει τη Λειτουργική
Αρχιτεκτονική του ΟΠΣ ΙΚΑ, έτσι όπως αυτή έχει διαµορφωθεί και παρουσιαστεί στα
σχετικά κεφάλαια του παρόντος.
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ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε Ξ ΑΓΟ ΡΑ

Ε ΙΣ Φ Ο ΡΑ
Π Ρ Ο ΑΙΡ. ΑΣ Φ .

ΕΚ Θ ΕΣ ΕΙΣ
ΕΛΕ ΓΧΟ Υ

ΧΟ ΡΗ ΓΗ Θ ΕΙΣ Α
Π ΑΡΟ ΧΗ

Α .Π .∆.

ΑΠ Ο Ν ΕΜ Η Θ ΕΙΣ Α
Σ ΥΝ ΤΑΞ Η

2

1
ΣΥΣΤΗΜ Α
ΑΣ ΦΑΛ ΙΣΤ ΙΚ Ω Ν
Ε ΙΣΦΟ Ρ Ω Ν

ΤΙΜ Ο Λ Ο ΓΙΟ
Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΥΤ Η

4.1
ΣΥ ΣΤ Η Μ Α
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ
∆ ΙΑΧ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ

ΣΥΣΤΗΜ Α
Π ΑΡ Ο Χ Ω Ν

3
ΣΥΣΤΗΜ Α
Υ Γ Ε ΙΑΣ

ΑΣ Φ ΑΛΙΣ Μ ΕΝ Ο Σ
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑΣ Μ Ο Σ
Σ ΥΝ ΤΑ Ξ ΕΩ Ν
ΚΥΡΙΑ ΑΣ Φ ΑΛΙΣ Η
ΛΟ ΓΑ ΡΙΑΣ Μ Ο Σ
∆Ω Ρ Ο Σ Η Μ Ο Υ
ΚΑΤ ΑΒΟ Λ Η
ΤΡΕΧΟ ΥΣ Ω Ν
ΕΙΣ Φ Ο ΡΩ Ν
ΚΑΤ ΑΒΟ Λ Η
Κ ΑΘ ΥΣ ΤΕΡΟ ΥΜ ΕΝ Ω Ν
Ο Φ ΕΙΛ Ω Ν

Ο Φ ΕΙΛ ΕΣ

∆ ΙΑΓΡ ΑΦ ΕΣ &
Σ ΥΜ Ψ Η Φ ΙΣ Μ Ο Ι
Ο Φ Ε ΙΛΩ Ν

Σχήµα ∆.31: Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Ροής ∆εδοµένων (Context Diagram)
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3.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

3.1

ΣΚΟΠΟΣ

Προδιαγράφονται σε υψηλό επίπεδο τα συστήµατα Ασφαλιστικών Εισφορών,
Παροχών και Υγείας του ΟΠΣ-ΙΚΑ. Περιγράφονται δηλαδή µε τυποποιηµένο τρόπο οι
άξονες µε βάση τους οποίους θα αναπτυχθούν οι λειτουργίες των συστηµάτων
Ασφαλιστικών Εισφορών, Παροχών και Υγείας, ενώ επισηµαίνονται οι περιοχές που
απαιτούν αναλυτικότερη µελέτη και προσεκτικό σχεδιασµό. Οι περιγραφές των
λειτουργιών του κάθε συστήµατος, καθώς και το περιεχόµενο των πληροφοριακών του
οντοτήτων είναι εκτενές αλλά όχι εξαντλητικό.
Για το λόγο αυτό και εξ αιτίας της πολυπλοκότητας των συστηµάτων Ασφαλιστικών
Εισφορών, Παροχών και Υγείας απαιτείται η εκπόνηση από τον ανάδοχο µελετών
Αναλυτικών Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών για τα συστήµατα αυτά, οι
οποίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το ΙΚΑ πριν από την έναρξη της ανάπτυξης
του λογισµικού εφαρµογών.

3.2

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η προσέγγιση του αναδόχου στις µελέτες Αναλυτικών Λειτουργικών και Τεχνικών
Προδιαγραφών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εµφανείς στο ΙΚΑ οι
προτεινόµενες λύσεις µε κατεύθυνση:
•

τη δηµιουργία εύχρηστων συστηµάτων που να ικανοποιούν τις πραγµατικές
ανάγκες του Ιδρύµατος, αλλά και να είναι ανοικτά σε νέες προοπτικές που µπορεί
να προκύψουν στο µέλλον,

•

τη µεταφορά διεθνούς εµπειρίας και δοκιµασµένων πρακτικών,

•

την παράδοση µέσα στα συµφωνηµένα χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισµό,

•

την άµεση απόκριση στις εκάστοτε αλλαγές του τρόπου λειτουργίας του
Ιδρύµατος,

•

τον προσδιορισµό πιθανών απαιτούµενων αλλαγών στις διαδικασίες και τον
τρόπο υποστήριξής τους.

Στις προσφορές των αναδόχων θα πρέπει να περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή της
προσέγγισης που θα ακολουθήσουν για την εκπόνηση των αναλυτικών µελετών.
Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν στα
πλαίσια εκπόνησης των αναλυτικών µελετών. Για κάθε στάδιο ο ανάδοχος θα πρέπει να
αναλύσει τα επιµέρους βήµατα, καθώς και τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα του κάθε
βήµατος, µε βάση τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει.
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CASE STUDY

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Στο στάδιο αυτό αναλύονται και τεκµηριώνονται οι επιχειρησιακές και λειτουργικές
απαιτήσεις του προτεινόµενου συστήµατος, δίνοντας έµφαση όχι στο ήδη υπάρχον
σύστηµα, αλλά στις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του χρήστη. Κατά τη φάση
αυτή πρέπει να υλοποιηθεί από τον ανάδοχο σηµαντικός αριθµός συνεντεύξεων στις
Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ.
Καθοριστικό αποτέλεσµα του σταδίου αυτού είναι η δοµηµένη καταγραφή των
Απαιτήσεων Χρηστών που αποτελείται από τον ορισµό του σκοπού του έργου και τις
απαιτήσεις των χρηστών, µαζί µε έναν προκαταρκτικό σχεδιασµό του προτεινόµενου
συστήµατος και του υλικού υποστήριξης, όσον αφορά την ακολουθούµενη στρατηγική
παράδοσης και µετάβασης στο νέο σύστηµα.

3.2.2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσονται τα τυπικά µοντέλα λειτουργιών, προσδιορίζονται οι
απαιτήσεις σε στοιχεία και πληροφορίες (οντότητες) που ικανοποιούν τις ανάγκες του
χρήστη και εξασφαλίζεται ότι στα µοντέλα αυτά υπάρχει εσωτερική συνέπεια συνολική
οµοιοµορφία και ασφάλεια δεδοµένων. Με βάση τα παραπάνω, και εµβαθύνοντας
ιδιαίτερα στις απαιτήσεις χρηστών, καταρτίζονται οι λεπτοµερείς λειτουργικές
προδιαγραφές του νέου συστήµατος. Για την ολοκλήρωση των λειτουργικών
προδιαγραφών απαιτείται η ενσωµάτωση στα ήδη διαµορφωµένα µοντέλα λειτουργιών
και οντοτήτων των απαιτήσεων ασφάλειας και ελέγχου, διαχείρισης σφαλµάτων κλπ.
Αποτέλεσµα του σταδίου αυτού είναι η Μελέτη Αναλυτικών Λειτουργικών
Προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήµατος, που αποτελεί τις τελικές λειτουργικές
προδιαγραφές για τον µετέπειτα σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος.

3.2.3

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι ο αναλυτικός σχεδιασµός των διαδικασιών του
συστήµατος και ο προσδιορισµός της αναλυτικής δοµής και του περιεχοµένου των
βάσεων δεδοµένων. Επίσης στη φάση αυτή καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας και
διασύνδεσης µεταξύ του συστήµατος και των χρηστών (User Interface: πρότυπα
οθόνης, διάλογοι, µορφή αναφορών και φόρµες δεδοµένων εισαγωγής). Πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις απαιτήσεις των χρηστών.
Αποτέλεσµα του σταδίου αυτού είναι η Μελέτη Αναλυτικών Τεχνικών Προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήµατος, που περιλαµβάνει τις αναλυτικές διαδικασίες
και το φυσικό µοντέλο δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος, καθώς και τις
προδιαγραφές των διασυνδέσεων µε τους χρήστες (User Interface).

3.2.4

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του σταδίου αυτού είναι ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός της µετάβασης
από την παρούσα κατάσταση στην νέα µορφή της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΙΚΑ.
Το στάδιο αυτό αναλύεται σε τρεις επιµέρους φάσεις:
• φάση προετοιµασίας της µετάπτωσης που περιλαµβάνει µια σειρά από
δραστηριότητες, στο πλαίσιο λειτουργίας των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ, µε
ΙΚΑ
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στόχο την προετοιµασία για την ένταξή τους στο σύστηµα. Στη διάρκεια της
φάσης αυτής εντοπίζονται αναλυτικά οι ενέργειες που απαιτείται να υλοποιηθούν
πριν από τη µετάπτωση και σχετίζονται µε την προετοιµασία των εντύπων, των
διαδικασιών, των δεδοµένων, κλπ. προκειµένου να µη διαταραχθεί η οµαλή
λειτουργία των Υποκαταστηµάτων.
• φάση της µετάπτωσης, όπου επιλέγονται µε βάση τεχνικοοικονοµικά κριτήρια
και αναπτύσσονται οι ακολουθητέες διαδικασίες, γίνεται αναλυτική περιγραφή
των δεδοµένων που πρέπει να εισαχθούν στο νέο σύστηµα, παρουσιάζεται, όπου
είναι απαραίτητο, η αντιστοιχία τους µε τα πεδία των υφιστάµενων βάσεων
δεδοµένων και προδιαγράφονται οι απαιτήσεις του απαραίτητου λογισµικού της
µετάπτωσης.
• φάση της παράλληλης λειτουργίας, που περιλαµβάνει τις ιδιαίτερες διαδικασίες
για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν µέχρι την πλήρη ένταξη του
συνόλου των Υποκαταστηµάτων ΙΚΑ στο νέο σύστηµα. Με τις διαδικασίες αυτές
γίνεται εφικτή η επικοινωνία και η απρόσκοπτη “παράλληλη” λειτουργία των
Υποκαταστηµάτων που έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστηµα και των
Υποκαταστηµάτων που δεν έχουν ενταχθεί. Στις αντίστοιχες παραγράφους της
µελέτης καταγράφονται οι ιδιαίτερες αυτές διαδικασίες και προδιαγράφονται
οδηγίες για τη λειτουργία των Υποκαταστηµάτων στη διάρκεια αυτής της
περιόδου καθώς επίσης και όσα προγράµµατα κρίνονται απαραίτητα για την
επικοινωνία των υφιστάµενων εφαρµογών µε το ΟΠΣ-ΙΚΑ.
Ειδικότερα, θα πρέπει να µελετηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος προσέγγισης
σχετικά µε την ολοκληρωµένη λειτουργία του πιλοτικού έργου, σε συνδυασµό µε
τις υπάρχουσες εφαρµογές Συντάξεων, Οικοδόµων (λογαριασµός δωροσήµων) &
Μηχανογραφικών Μέσων. ∆ηλαδή να σχεδιαστούν µε το βέλτιστο τρόπο οι
διαδικασίες ένταξης των λειτουργιών των ανωτέρω εφαρµογών στο πιλοτικό έργο
σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Αποτέλεσµα του σταδίου αυτού είναι η Μελέτη Μετάπτωσης (Migration), της
λειτουργίας των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ που εντάσσονται στο πιλοτικό έργο από
την παρούσα µορφή στη λειτουργία που θα στηρίζεται και θα αξιοποιεί το ΟΠΣ-ΙΚΑ.
Εννοείται ότι η ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης της Μετάπτωσης αποτελεί
µέρος του έργου του αναδόχου (σε συνεργασία µε το Σύµβουλο ∆ιαχείρισης του ΙΚΑ).

3.3

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο ΙΚΑ τις ακόλουθες µελέτες:
1. Μελέτη Αναλυτικών Λειτουργικών Προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήµατος
(Functional Specifications Document)
2. Μελέτη Αναλυτικών Τεχνικών Προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήµατος
(Design Document)
3. Μελέτη Μετάπτωσης (Migration Document).
Οι µελέτες αυτές θα στηριχθούν στις λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται
στο Κεφάλαιο 2 του ΜΕΡΟΥΣ ∆, στις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 4 του ίδιου ΜΕΡΟΥΣ, καθώς και στις Απαιτήσεων Χρηστών που θα
προκύψουν µε την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου εκπόνησης των µελετών.

ΙΚΑ
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Πιθανές προτάσεις (σε επίπεδο µελετών) από το µέρος του αναδόχου θα αξιολογηθούν
από το ΙΚΑ και σε περίπτωση που κριθούν αξιοποιήσιµες θα ενσωµατωθούν στο έργο.

3.3.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στις προσφορές των αναδόχων θα πρέπει να περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή του
περιεχοµένου των παραπάνω παραδοτέων µελετών. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
1. Μελέτη Αναλυτικών
Συστήµατος:

Λειτουργικών

Προδιαγραφών

Πληροφοριακού

• Κατάλογος απαιτήσεων χρηστών
• Γενική αρχιτεκτονική ΟΠΣ-ΙΚΑ
• Καθορισµός και εκλογίκευση της ροής πληροφορίας του συστήµατος
• Αναλυτικός προσδιορισµός των κοινών οντοτήτων των τεσσάρων (4)
συστηµάτων
• Αναλυτικός προσδιορισµός των λειτουργιών του συστήµατος και των
διασυνδέσεων µεταξύ των λειτουργιών
• Αναλυτικός προσδιορισµός των οντοτήτων του συστήµατος και των σχέσεων
µεταξύ τους (entity relationship diagram)
• Προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ οντοτήτων και λειτουργιών
• Προσδιορισµός εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επιµέρους βασικές λειτουργίες
• Προσδιορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης σε σχέση µε τους οργανωτικούς ρόλους
• Προσδιορισµός µη λειτουργικών προδιαγραφών (performance requirements,
security requirements κλπ.)
2. Μελέτη Αναλυτικών Τεχνικών Προδιαγραφών Πληροφοριακού Συστήµατος:
• Τεχνική αρχιτεκτονική ΟΠΣ-ΙΚΑ
• Φυσικό µοντέλο δεδοµένων. Προσδιορισµός εναλλακτικών προσεγγίσεων δοµής
βάσεων δεδοµένων
• Σχεδιασµός διαδικασιών (processes)
• Σχεδιασµός εντύπων
• Καθορισµός user interface
• Σχεδιασµός οθονών και επιλογών (menus)
• Σχεδιασµός αναφορών (reports)

3. Μελέτη Μετάπτωσης:
•

Προετοιµασία της µετάπτωσης που θα περιλαµβάνει:
•

ΙΚΑ

απαιτούµενες δραστηριότητες προετοιµασίας της µετάβασης (προετοιµασία
εντύπων, διαδικασιών, δεδοµένων, κλπ.)
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•

περιεχόµενο δεδοµένων, χρήση από άλλα πληροφοριακά συστήµατα &
διαδικασίες συντήρησης,

•

εναλλακτικά σενάρια συλλογής και προετοιµασίας δεδοµένων - επιλογή µε
βάση τεχνικοοικονοµικά κριτήρια,

•

οδηγίες απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών
απογραφής και τακτοποίησης των δεδοµένων,

•

χρονικός προγραµµατισµός προετοιµασίας της µετάβασης,

•

κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας.

Μετάπτωση που θα περιλαµβάνει:
•

περιγραφή του απαιτούµενου λογισµικού της µετάπτωσης,

•

αναλυτικές δραστηριότητες µετάπτωσης,

•

χρονικός προγραµµατισµός µετάπτωσης,

•

κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας.

Παράλληλη λειτουργία, όπου θα πρέπει να διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:
•

παράλληλη λειτουργία µε Υποκαταστήµατα που ανήκουν στο ΟΠΣ-ΙΚΑ,

•

παράλληλη λειτουργία µε Υποκαταστήµατα που είναι εκτός ΟΠΣ-ΙΚΑ αλλά
διαθέτουν µηχανογράφηση,

•

παράλληλη λειτουργία µε Υποκαταστήµατα που είναι εκτός ΟΠΣ-ΙΚΑ και
δεν διαθέτουν µηχανογράφηση.

3.3.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επιπροσθέτως των παραπάνω γενικών απαιτήσεων, ο ανάδοχος κατά την εκπόνηση
των αναλυτικών µελετών θα πρέπει να καλύψει µε πλήρη τεκµηρίωση και
εναλλακτικές λύσεις και τις ειδικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.

Σύστηµα Ασφαλιστικών Εισφορών:
Προκειµένου το σύστηµα Ασφαλιστικών Εισφορών να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί
µε το βέλτιστο τρόπο, θα πρέπει να µελετηθούν και να τεκµηριωθούν αναλυτικά τα
ακόλουθα ειδικά σηµεία:
•

Κωδικοποίηση αριθµού µητρώου εργοδότη: ο αριθµός µητρώου εργοδότη
σήµερα αποδίδεται ανά Υποκατάστηµα. Θα πρέπει να µελετηθεί η δυνατότητα
ενιαίας (για όλη τη χώρα) και µε διαφορετική οµαδοποίηση, κωδικοποίησης των
εργοδοτών. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εθνικά και ευρωπαϊκά
πρότυπα κωδικοποίησης.

•

Εφοδιασµός εργοδοτών µε κάρτα: να µελετηθεί το είδος της κάρτας µε πλήρη
οικονοµοτεχνική µελέτη.

•

Σχεδιασµός Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆): ο έλεγχος των
στοιχείων των ΑΠ∆ αποτελεί κρίσιµη ενέργεια, δεδοµένου ότι τυχόν λάθη του
Εργοδότη, τα οποία δεν εντοπίζονται αµέσως, θα έχουν σοβαρές συνέπειες στην
ασφαλιστική ενηµερότητα του Εργοδότη ή την ασφαλιστική ενηµέρωση των
Ασφαλισµένων. Για το λόγο αυτό θέµατα όπως ο σχεδιασµός του εντύπου και ο

ΙΚΑ
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τρόπος συµπλήρωσής του πρέπει να µελετηθούν σε βάθος, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδοµένων που δηλώνονται στις ΑΠ∆ και να
ελαχιστοποιείται το ποσοστό απορρίψεών τους από το σύστηµα.
•

Οικοδοµοτεχνικά έργα: θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά κατά πόσον
λειτουργίες του συστήµατος απαιτούν διαφοροποίηση ειδικά για τα
οικοδοµοτεχνικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρεται η απαίτηση ελέγχου εφικτότητας
της υποβολής ΑΠ∆, για τα οικοδοµοτεχνικά έργα, ανά τρίµηνο.

•

Σύνθεση λογαριασµού εργοδότη/οφειλέτη: στην παραγωγή του λογαριασµού
εργοδότη και/ή οφειλέτη θα πρέπει να είναι δυνατός ο δυναµικός καθορισµός του
χρονικού εύρους που θα καλύπτεται (π.χ. µήνας, τρίµηνο, εξάµηνο, χρόνος, κλπ.),
καθώς και η επιλογή µεταξύ αναλυτικής ή συγκεντρωτικής κατάστασης. Επίσης
θα πρέπει η εικόνα του λογαριασµού εργοδότη και/ή οφειλέτη να συντίθεται σε
αποδεκτούς χρόνους.

•

Φυσικός έλεγχος εργοδότη: προσδιορισµός του τρόπου αξιοποίησης των
τηρούµενων πληροφοριών για τη διεξαγωγή του φυσικού ελέγχου.

•

Κωδικοποίηση του κλάδου ασφάλισης: διερεύνηση της δυνατότητας
αντικατάστασης των κωδικών κλάδου ασφάλισης µε οµαδοποιηµένους
ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως εφαρµόζονται σήµερα στο ΙΚΑ, από
αναλυτικούς κωδικούς ασφαλιστικού κινδύνου ώστε να καταχωρείται για κάθε
ασφαλισµένο σε ποιους ασφαλιστικούς κινδύνους ασφαλίζεται. Η αναλυτική
αυτή κωδικοποίηση εξυπηρετεί το διαχωρισµό των εσόδων από ασφαλιστικές
εισφορές ανά ασφαλιστικό κίνδυνο και εποµένως και ανά οργανισµό στον οποίο
αντιστοιχούν τα έσοδα.

•

∆ιορθωτικές Ενέργειες: θα πρέπει να προσδιορισθεί αναλυτικά ο τρόπος µε τον
οποίο θα αντιµετωπίζονται διορθωτικές επεµβάσεις οι οποίες επηρεάζουν
οντότητες του ιδίου ή διαφορετικών συστηµάτων.

•

Υπολογισµός αναµενόµενων εισφορών: Προσδιορισµός του βέλτιστου
αλγορίθµου για τον υπολογισµό των αναµενόµενων ασφαλιστικών εισφορών.

•

Κωδικοποίηση προϋποθέσεων µε βάση τη νοµολογία: κωδικοποίηση των
προϋποθέσεων µε βάση τη νοµολογία που καθορίζει τον τρόπο ρύθµισης των
οφειλών, τον υπολογισµό προστίµων, το είδος των αναγκαστικών µέτρων κατά
των οφειλετών και το χρόνο λήψης αυτών για την είσπραξη της οφειλής.

•

Ενταξη ΣΜΜ: να προσδιοριστούν αναλυτικά οι διαδικασίες ένταξης των
επιχειρήσεων που ανήκουν στο ΣΜΜ στο πιλοτικό σύστηµα, όσον αφορά τόσο
την πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών, όσο και την υποβολή της Α.Π.∆.

Σύστηµα Παροχών:
Προκειµένου το σύστηµα Παροχών να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί µε το βέλτιστο
τρόπο, θα πρέπει να µελετηθούν και να τεκµηριωθούν αναλυτικά τα ακόλουθα ειδικά
σηµεία:
•

ΙΚΑ

Κωδικοποίηση αριθµού µητρώου ασφαλισµένου: ο τωρινός αριθµός µητρώου
είναι επταψήφιος και κάθε Υποκατάστηµα χρησιµοποιεί ένα δεδοµένο εύρος
σειριακών αριθµών για τους ασφαλισµένους που εγγράφει. Αυτό το σύστηµα
αρίθµησης αγγίζει πλέον τα όριά του και χρειάζεται επανασχεδιασµό. Θα πρέπει
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να µελετηθεί η κωδικοποίηση του Α.Μ. τόσο των άµεσων όσο και των έµµεσα
ασφαλισµένων. Στη µελέτη κωδικοποίησης του αριθµού µητρώου θα πρέπει
επίσης να ληφθεί υπόψη η χρήση του ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων), ο οποίος είναι ένας ενιαίος αριθµός για τους ασφαλισµένους όλων
των Ασφαλιστικών Οργανισµών της χώρας µε συγκεκριµένη κωδικοποίηση που
περιέχει στοιχεία του ασφαλισµένου (π.χ., ηµεροµηνία γέννησης, φύλο, κλπ.).
Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης του
ΑΜΚΑ µέσω διασύνδεσης µε το σχετικό σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να µελετηθεί ο τρόπος και το κόστος σύνδεσης της
υπάρχουσας πληροφορίας (ασφαλιστικής κλπ.) µε την προτεινόµενη
κωδικοποίηση.
•

Εφοδιασµός Ασφαλισµένων µε κάρτα: να µελετηθεί το είδος της κάρτας, η
χρονική µετεξέλιξή της (smart card) και τα στοιχεία τα οποία θα περιέχει, µε
πλήρη Οικονοµοτεχνική µελέτη. Επίσης να εξετασθεί ο τύπος του βιβλιαρίου
υγείας.

•

∆ιαγραφή ασφαλισµένων από το µητρώο: µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει ποτέ
διαγραφή από το µητρώο των ασφαλισµένων του ΙΚΑ, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν εγγραφές που είναι ανενεργές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο θάνατος
ενός ασφαλισµένου δε συνεπάγεται αυτόµατα τη διαγραφή του, καθώς ενδέχεται
να υπάρχουν δικαιούχοι παροχών/συντάξεων από το ΙΚΑ που θεµελιώνουν αυτό
το δικαίωµα από τον ασφαλισµένο που πέθανε.

•

Ενηµέρωση οντότητας Κύριας Ασφάλισης: θα πρέπει να µελετηθεί αναλυτικά
ο τρόπος µε τον οποίο τα στοιχεία ασφάλισης ΙΚΑ θα συγκεντρώνονται από τις
διάφορες οντότητες που τα καταγράφουν αναλυτικά (ΑΠ∆, Εκθέσεις Ελέγχου και
άλλες πηγές) στην οντότητα Κύριας Ασφάλισης. Η συγκέντρωση αυτή θα πρέπει
να περιλαµβάνει έλεγχο ανά µισθολογική περίοδο του συνόλου των ηµερών
ασφάλισης από όλες τις σχετικές πηγές σε σχέση µε τις ηµερολογιακές ηµέρες
του µήνα.

•

∆ιορθωτικές Ενέργειες: θα πρέπει να προσδιοριστεί αναλυτικά ο τρόπος µε τον
οποίο θα αντιµετωπίζονται διορθωτικές επεµβάσεις οι οποίες επηρεάζουν
οντότητες του ιδίου ή διαφορετικών συστηµάτων.

•

Κωδικοποίηση προϋποθέσεων µε βάση την ισχύουσα νοµολογία: θα πρέπει να
κωδικοποιηθούν οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τη χορήγηση παροχών ανά
είδος παροχής και την απονοµή συντάξεων ανά είδος σύνταξης. Οι λειτουργίες
χορήγησης παροχών και απονοµής σύνταξης απαιτούν τη “γνώση” όλων των
προϋποθέσεων που καθορίζουν τη θεµελίωση του δικαιώµατος και τον
υπολογισµό του ποσού, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε νοµικές διατάξεις.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για την απονοµή σύνταξης χρησιµοποιούνται
περίπου 150 διατάξεις, οι οποίες σχετίζονται όχι µόνο µε το είδος της σύνταξης
αλλά και µε την κατηγορία που ανήκει ο ασφαλισµένος (π.χ., κοινός
ασφαλισµένος, προσωπικό ΝΠ∆∆), το έτος συνταξιοδότησης, κλπ.

•

Προσωπικό ΝΠ∆∆: θα πρέπει να µελετηθεί η υποστήριξη της απονοµής
συντάξεων για το προσωπικό ΝΠ∆∆, καθώς και της απονοµής του εφάπαξ στο
προσωπικό του ΙΚΑ και να προσαρµοστούν αντίστοιχα οι σχετικές λειτουργίες
του συστήµατος Παροχών.

ΙΚΑ
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•

∆ιαχείριση ενστάσεων, προσφυγών και εφέσεων: αναλυτική µελέτη της
διαχείρισης ενστάσεων, προσφυγών και εφέσεων κατά των αποφάσεων
χορήγησης παροχών και συνταξιοδότησης και υποστήριξη των επιµέρους
λειτουργιών που απαιτούνται.

•

Σύνθεση λογαριασµού ασφαλισµένου: στην παραγωγή του λογαριασµού
ασφαλισµένου (ιστορικό απασχόλησης) θα πρέπει να είναι δυνατός ο δυναµικός
καθορισµός του χρονικού εύρους που θα καλύπτεται (π.χ. µήνα, τρίµηνο,
εξάµηνο, χρόνος, κλπ.), καθώς και η επιλογή µεταξύ αναλυτικής ή
συγκεντρωτικής κατάστασης. Επίσης θα πρέπει η εικόνα του λογαριασµού
ασφαλισµένου να συντίθεται σε αποδεκτούς χρόνους.

•

Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων µε Ασφαλιστικούς Φορείς άλλων χωρών,
µέσω EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων): µε τα έντυπα αυτά θα
ανταλλάσσει το ΙΚΑ πληροφορίες για τους διακινούµενους ασφαλισµένους
(ασφαλισµένους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακινούνται από χώρα σε
χώρα). Σήµερα η ανταλλαγή αυτών των εντύπων γίνεται µε χειρόγραφες
διαδικασίες. Θα πρέπει να µελετηθεί αναλυτικά ο τρόπος ενσωµάτωσης και
συνεργασίας των σχετικών διαδικασιών µε το Σύστηµα Παροχών και τα
υπόλοιπα συστήµατα του ΟΠΣ, να οριστικοποιηθούν οι λεπτοµέρειες της
τεχνικής αρχιτεκτονικής και να µελετηθούν όλα τα θέµατα σχετικά µε τη
διασύνδεση του συστήµατος EDI µε τα συστήµατα των άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών και τους υπόλοιπους οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.
Το ΙΚΑ συµµετέχει στο, υπό ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας και
ανταλλαγής δεδοµένων κοινωνικής ασφάλισης και θα παράσχει το σχετικό
τεκµηριωτικό υλικό (µελέτες, παραδοτέα, κλπ.).

•

Παρακολούθηση πολιτών της Ε.Ε οι οποίοι κατέχουν έντυπο δικαίωµα για
λήψη παροχών: θα πρέπει να µελετηθούν τρόποι παρακολούθησης για τους
πολίτες της Ε.Ε οι οποίοι κατέχουν έντυπο δικαίωµα για λήψη παροχών από το
ΙΚΑ.

•

Λειτουργίες ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων: θα πρέπει να µελετηθεί αναλυτικά
ο τρόπος διασύνδεσης των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων µε τις
λειτουργίες του συστήµατος Παροχών και του συστήµατος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης.

ΙΚΑ
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Σύστηµα Υγείας:
Προκειµένου το σύστηµα Υγείας να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί µε το βέλτιστο
τρόπο, θα πρέπει να µελετηθούν και να τεκµηριωθούν αναλυτικά τα ακόλουθα ειδικά
σηµεία:
•

Κωδικοποίηση ιατρικών δεδοµένων (π.χ. νόσοι, υπηρεσίες, φάρµακα κλπ.): Να
ληφθούν υπόψη οι ∆ιεθνείς Κωδικοποιήσεις και οι κωδικοποιήσεις οι οποίες
επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας.

•

Εισαγωγή δεδοµένων προµηθευτών υγείας και συνταγογράφων: η εισαγωγή
των δεδοµένων και ο έλεγχος ανά κατηγορία προµηθευτή θα πρέπει να
ολοκληρώνεται στο κάτωθι χρονικό διάστηµα:
Φαρµακεία: σε 18 ηµέρες
Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα: σε 28 ηµέρες
Νοσοκοµεία ΕΣΥ & Ιδιωτικές Κλινικές: σε 30 ηµέρες
Με βάση τους παραπάνω περιορισµούς θα πρέπει να προσδιοριστεί ο ταχύτερος
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων (ιδιαίτερα των στοιχείων των συνταγών), να
µελετηθούν οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλισµό και να δοθεί
έµφαση στην οργάνωση της παραγωγής.

ΙΚΑ
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4.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΣ-ΙΚΑ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βάση για την ανάπτυξη του συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΙΚΑ είναι η
µελέτη των αναλυτικών προδιαγραφών που έγινε τον Οκτώβριο 1993. Η µελέτη αυτή
έχει γίνει αποδεκτή σε όλα τα σηµεία της από τα στελέχη του ΙΚΑ και για τον λόγο
αυτό παραµένει ως κύριο µέρος των Προδιαγραφών του συστήµατος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης. Παρόλα αυτά, όπως είναι φυσικό, το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε,
καθώς και η αναλυτικότερη µελέτη των συστηµάτων Ασφαλιστικών Εισφορών,
Παροχών και Υγείας έφεραν ορισµένες αλλαγές στην µελέτη που προαναφέρθηκε. Οι
αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν την φιλοσοφία ανάπτυξης του συστήµατος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται αποσπασµατικά στο παρόν τεύχος.
Επι πλέον στα πλαίσια των αλλαγών του Συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
ενσωµατώθηκε η Μισθοδοσία του Προσωπικού του ΙΚΑ, αφού θεωρήθηκε ως
αναπόσπαστο κοµµάτι για µια ολοκληρωµένη και οµαλή λειτουργία του συστήµατος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.

4.1.1

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του νέου Συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι σε γενικές γραµµές η
βελτίωση, τόσο από τεχνικής όσο και από λειτουργικής άποψης, της υφιστάµενης
κατάστασης.
Οι τεχνικές βελτιώσεις κατά κύριο λόγο αφορούν στα εξής:
•

Αυτοµατοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών

•

Ανάπτυξη εφαρµογών

•

Ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών

•

Ταχύτερη και ασφαλέστερη εισαγωγή δεδοµένων.

•

Αµεση παροχή πληροφορίας σε όλους τους ενδιαφερόµενους χρήστες µέσω
οθονών ή εκτυπωµένων αναφορών.

Οι λειτουργικές βελτιώσεις αφορούν στα εξής:
•

Τυποποίηση και οργάνωση των ροών πληροφορίας

•

Επιτάχυνση των χρηµατοροών

•

∆υνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης (διαθεσιµότητα έγκαιρης και
αξιόπιστης πληροφορίας)

ΙΚΑ
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∆υνατότητα προβλέψεων

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη τόσο των τεχνικών όσο και των λειτουργικών
βελτιώσεων είναι η εξασφάλιση της συµβατότητας και της ολοκλήρωσης του
Συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
του ΙΚΑ όπως αυτό περιγράφεται και στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους ∆.
Τα κυριότερα αναµενόµενα οφέλη των παραπάνω τεχνικών και λειτουργικών
βελτιώσεων είναι:
•

Βελτίωση της ταχύτητας, αποδοτικότητας και ακρίβειας της καταχώρισης
των συναλλαγών. Πράγµα που έχει ως συνέπεια την επιτάχυνση της παραγωγής
οικονοµικών καταστάσεων και διαχειριστικών αναφορών.

•

Βελτίωση της διαχείρισης της συνολικής κατάστασης ρευστότητας του ΙΚΑ:
Προσδιορισµός
της
κατάστασης
ρευστότητας
των
ταµείων
των
Υποκαταστηµάτων και τραπεζικών λογαριασµών του ΙΚΑ µε αποδοτικό και
γρήγορο τρόπο. Καθιέρωση αξιόπιστου προγραµµατισµού ταµειακών ροών.

•

Βελτίωση της ταχύτητας και αξιοπιστίας της εισροής των εσόδων: Άµεση
ενηµέρωση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Περιορισµός της ύπαρξης
ανενεργών κεφαλαίων.

•

Χρήση της λογιστικής ως εργαλείο διαχείρισης, το οποίο παρέχει έγκαιρη
και αξιόπιστη πληροφορία σχετικά µε τη συνολική οικονοµική κατάσταση
του ΙΚΑ: Παρακολούθηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ΙΚΑ, των
υπολοίπων ταµείου και τραπεζών, των παγίων στοιχείων, της αποθήκης, των
αναµενόµενων αποτελεσµάτων, κλπ. Καθιέρωση ουσιαστικών ελέγχων.

•

Βελτίωση της δυνατότητας της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ, να λαµβάνει γρήγορες
διορθωτικές ενέργειες, καθώς και βελτιστοποιηµένες αποφάσεις για την
διάθεση των πόρων και τον σχεδιασµό της πολιτικής του ΙΚΑ.

4.1.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ακολουθεί τις βασικές αρχές που περιγράφηκαν
για το σύνολο του ΟΠΣ-ΙΚΑ. Επίσης, σε λειτουργικό επίπεδο οι βασικές αρχές
λειτουργίας του συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης περιγράφονται στη σχετική
µελέτη αναλυτικών προδιαγραφών. Επι πλέον των ανωτέρω τονίζονται στο σηµείο
αυτό τα ακόλουθα:
•

Τα Master Files ή τα αρχεία Εποπτείας στις περιπτώσεις που οι Κεντρικές
Υπηρεσίες τηρούν µόνο τις συγκεντρωτικές πληροφορίες, τηρούνται πάντα σε
κεντρικό επίπεδο.

•

Βάσεις δεδοµένων τηρούνται µόνο σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Τα στοιχεία των τοπικών δοσοληψιών αποθηκεύονται σε τοπικό αρχείο
αποκλειστικά και µόνο για την τήρηση τοπικά του απαιτούµενου Βιβλίου Ταµεία.
Συνεπώς, σε καµία περίπτωση δεν απαιτούνται τοπικά βάσεις δεδοµένων.

•

Κάθε υποκατάστηµα φέρεται ως αυτόνοµο κέντρο ευθύνης µε τα δικά του
άµεσα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και τις δικές του δαπάνες παροχών,
υγείας και γενικές. Τηρούνται επίσης ποσοτικά στοιχεία για τη µέτρηση της
αποτελεσµατικότητας του κάθε υποκαταστήµατος. Ιδιαίτερα για τις υγειονοµικές
µονάδες του ΙΚΑ θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθµός των ασφαλισµένων που

ΙΚΑ
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εξυπηρετήθηκαν ηµερησίως ανά κατηγορία εξέτασης (π.χ. ακτινολογικό,
µικροβιολογικό, κλπ.).
•

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται αλλαγή των διαδικασιών που
ακολουθούνται µέχρι σήµερα για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. Κάθε µια από τις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται
αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν.

4.1.3

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες παρατηρήσεις ιδιαίτερα σηµαντικές και
κρίσιµες για την οργάνωση και την υλοποίηση του έργου, οι οποίες βασίζονται σε
ποσοτικά στοιχεία που δόθηκαν από στελέχη του ΙΚΑ:
•

Το Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργήσει από
1η Ιανουαρίου λόγω της έναρξης του Οικονοµικού έτους. Παράλληλα όµως
πρέπει να έχει γίνει ο ισολογισµός των προηγούµενων ετών, κάτι που είναι
ιδιαίτερα δύσκολο την στιγµή αυτή. Σηµειώνεται ότι για το έτος 1994 δεν έχει
γίνει ισολογισµός (ο 12ος επεξεργάζεται αυτή την στιγµή στο ΚΗΥΚΥ), για το
1995 επεξεργάζονται όλοι οι µήνες στο ΚΗΥΚΥ και υπάρχουν εκκρεµότητες
στοιχείων Υποκαταστηµάτων που δεν έχουν στείλει παραστατικά. Για το 1996
δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία για κανένα µήνα ενώ δεν έχει γίνει η
αποστολή των παραστατικών από τα Υποκαταστήµατα και τέλος για το 1997
κανένα από τα Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ δεν έχει στείλει στοιχεία.. Παρόλα
αυτά το ΙΚΑ έχει δεσµευτεί ότι θα ολοκληρώσει της επεξεργασία των λογιστικών
εγγραφών για το 1996 µέχρι τον Οκτώβριο του 1997 και για το 1997 µέχρι τον
Οκτώβριο του 1998.

•

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν το µέγεθος του προβλήµατος που υπάρχει τη
στιγµή αυτή λόγω των χρονικών καθυστερήσεων που προαναφέρθηκαν. Το ΙΚΑ
οφείλει να κάνει µια σειρά από ενέργειες προκειµένου τα παραπάνω προβλήµατα
να ελαχιστοποιηθούν για να υπάρξει µια οµαλή και επιτυχής µετάβαση από την
παρούσα κατάσταση στο Σύστηµα Στόχος. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ΙΚΑ

•

Πρέπει να δηµιουργηθεί χρονοδιάγραµµα τακτοποίησης των εκκρεµοτήτων,
ενώ παράλληλα να σχηµατισθεί µια οµάδα από στελέχη κατάλληλα
καταρτισµένα τα οποία θα µπορέσουν να ρυθµίσουν τις εκκρεµότητες µέσα
στα πλαίσια του χρονοδιαγράµµατος. Είναι εµφανές ότι η τήρηση των ορίων
του χρονοδιαγράµµατος αυτού θεωρείται κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας για
την εφαρµογή του ΟΠΣ και ειδικότερα του συστήµατος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης.

•

Πρέπει να επιλεγεί το προσωπικό εκείνο σε Τοπικό, Περιφερειακό και
Κεντρικό επίπεδο ∆ιοίκησης, το οποίο αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα να είναι
σε θέση να υποστηρίξει το Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης µετά την
πλήρη εγκατάστασή του.

•

Πρέπει να γίνει εκπαίδευση προσωπικού σε επίπεδο χρηστών πριν την πλήρη
εγκατάσταση του Συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.
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5.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των εφαρµογών του πληροφοριακού
συστήµατος του ΙΚΑ θα βασιστούν στη χρήση εργαλείου CASE και της µεθοδολογίας
Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστηµάτων που υποστηρίζεται από το
εργαλείο αυτό.
Στη συνέχεια παρατίθενται γενικές και ειδικές απαιτήσεις για το εργαλείο CASE που
θα χρησιµοποιηθεί, καθώς και οι σχετικές προς αυτό υποχρεώσεις του αναδόχου. Η µη
χρήση εργαλείου και της σχετικής µεθοδολογίας αποτελεί αιτία αποκλεισµού της
προσφοράς.
Για την ολοκληρωµένη διατύπωση των απαιτήσεων κρίνεται απαραίτητο να γίνει η
ακόλουθη διάκριση: Μεµονωµένα εργαλεία CASE (CASE tools) υποστηρίζουν
συνήθως µεµονωµένες δραστηριότητες της διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισµικού ενώ
ένα περιβάλλον CASE (CASE environment), αποτελούµενο από διάφορα CASE
εργαλεία που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, υποστηρίζει όλες ή τις περισσότερες από τις
διαδικασίες αυτές. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς εκ µέρους του
αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να εντάξει το προτεινόµενο σύστηµα σε µία από τις δύο
κατηγορίες.

5.2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ CASE

• Το προσφερόµενο εργαλείο ή περιβάλλον θα πρέπει:
•

να είναι σύγχρονο από τεχνική άποψη (τελευταίο µοντέλο - version)

•

να προέρχεται από αξιόπιστη εταιρία ανάπτυξης λογισµικού

•

να υποστηρίζει τα πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής UNIX, RDBMS, TCP/IP

•

να έχει δοκιµαστεί στην αγορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις

•

να καλύπτεται από συνεχή τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη

•

Φιλικότητα (User Friendliness). Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει γραφικό
περιβάλλον εργασίας (Graphical User Interface) και συµβολισµούς ώστε να είναι
εύχρηστο τόσο από αναλυτές/ προγραµµατιστές όσο και από µη εξειδικευµένους
χρήστες.

•

Ευελιξία (Flexibility). Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει:

ΙΚΑ

•

∆ιάφορες δυνατότητες παρουσίασης µε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας.

•

Επιλογή στις µεθοδολογίες ανάλυσης (Object Oriented Analysis, Merise,
κ.τ.λ.)
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•

Πληρότητα και Συνέπεια (Completeness and Consistency). Το σύστηµα θα
πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο λαθών (error-checking).

•

Υποστήριξη λειτουργικών διαδικασιών (security, backup, recovery και rollback)

•

Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας.

5.3

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ CASE

Το προσφερόµενο εργαλείο ή περιβάλλον θα πρέπει:
• Να υποστηρίζει πολλαπλές δοµηµένες µεθοδολογίες ανάπτυξης και να επιτρέπει την
χρήση RAP (Rapid Application Prototyping) και RAD (Rapid Application
Development).
• Το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και
φάσεις του κύκλου ζωής (life cycle) του λογισµικού (Upper and Lower CASE Tool).
Τέτοιες φάσεις είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασµός (Information Strategy Planning),
Ανάλυση (Analysis), ο Σχεδιασµός (Design) και η Υλοποίηση (Construction).
• Να υιοθετεί µεθόδους και τεχνικές για δηµιουργία πολλαπλών µοντέλων
προδιαγραφών (model based development).
• Οι φάσεις στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης να υποστηρίζονται από µεθόδους
µοντελοποίησης της δοµής (structure) και συµπεριφοράς (behaviour) των
συστηµάτων.
• Για τη δηµιουργία του στατικού µοντέλου να υιοθετείται η µέθοδος EntityRelationship Μodelling µε αυτόµατη µετάφραση του µοντέλου σε relational
database schema για πολλαπλά target συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων
δεδοµένων.
• Το δυναµικό µοντέλο στο λογικό επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού και
ανάλυσης να προδιαγράφεται µε function και processes hierarchy, function
dependencies, entity life cycle diagrams, και γλώσσα προδιαγραφών. Η γλώσσα
προδιαγραφών να ελέγχεται και να µπορεί να δηµιουργεί αυτόµατα προγράµµατα
για πολλαπλά target περιβάλλοντα (λειτουργικά συστήµατα, γλώσσες
προγραµµατισµού, συστήµατα βάσεων δεδοµένων, transaction monitors,
πρωτόκολλα επικοινωνίας).
• Να υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας πινάκων για τη συσχέτιση λογικών οντοτήτων
(entities) του στατικού µοντέλου µε αντικείµενα δυναµικών µοντέλων.
• Οι ιδιαιτερότητες της τεχνικής πλατφόρµας ανάπτυξης (λειτουργικό σύστηµα,
σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων, µεταφραστές γλωσσών προγραµµατισµού,
transaction monitors, πρωτόκολλα επικοινωνίας) να µην είναι φανερές στον
αναλυτικό σχεδιασµό της λογικής των συστηµάτων.
• Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου (error checking) των προδιαγραφών σχεδιασµού
και αυτόµατης και πλήρους δηµιουργίας των απαιτούµενων προγραµµάτων (code
generation) κάθε εφαρµογής από τις προδιαγραφές σχεδιασµού για πολλαπλά target
περιβάλλοντα και τύπους επεξεργασίας (on-line, batch).

ΙΚΑ

- 14 -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

CASE STUDY

• Να επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση µέρους των προδιαγραφών ανάλυσης και
σχεδιασµού (analysis and design specification reuse) από πολλαπλές εφαρµογές.
• Να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης client/server αρχιτεκτονικής για fat
client/server (remote data access) και thin client/server (distributed process)
µοντέλα.
• Η συσκευασία (packaging) του συστήµατος, για να υποστηρίξει τα παραπάνω
µοντέλα client/server, να είναι ανεξάρτητη (transparent) από τις προδιαγραφές
σχεδιασµού του συστήµατος, από τις οποίες γεννιέται αυτόµατα και ο κώδικας για
πολλαπλά target περιβάλλοντα.
• Οι αλλαγές στο µοντέλο δεδοµένων να µεταφέρονται αυτόµατα στις προδιαγραφές
σχεδιασµού (data model change propagation).
• Να υποστηρίζει την αποθήκευση (repository) όλων των αντικειµένων (entities,
attributes, functions, processes, windows κ.λ.π.) που χρησιµοποιούνται για όλες τις
φάσεις του κύκλου ζωής των συστηµάτων. Η αποθήκευση (repository) πρέπει να
είναι “ανοικτή” και να εξασφαλίζει την καλή συνεργασία (interoperability) µε άλλα
προϊόντα.
• Η αποθήκευση (repository) πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες και να
εξασφαλίζει τη συνέπεια (consistency) και την ακεραιότητα (integrity) των
αντικειµένων από τις πιθανές µεταβολές κάθε χρήστη στα αντικείµενα των
µοντέλων.
• Η συντήρηση των παραγόµενων εφαρµογών να γίνεται µόνο σε επίπεδο
προδιαγραφών (specifications) σχεδιασµού και ανάλυσης.

ΙΚΑ
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6.

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΣ-ΙΚΑ

6.1

ΣΚΟΠΟΣ

CASE STUDY

Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι να δοκιµασθούν σε πραγµατικές συνθήκες όλες οι
λειτουργίες του ΟΠΣ, τόσο από πλευράς ικανοποίησης των απαιτήσεων που έχουν
τεθεί, όσο και από πλευράς απόδοσής τους. Στα πλαίσια αυτά περιλαµβάνεται και η
βαθµιαία εξοικείωση, τόσο των εργαζοµένων στο ΙΚΑ, όσο και των συναλλασσόµενων
µε αυτό, µε τις νέες διαδικασίες.
Ευνόητο είναι ότι το Πιλοτικό Έργο δεν αναιρεί, ούτε υποκαθιστά τη φάση
δοκιµαστικής λειτουργίας του κάθε συστήµατος, που πρέπει να έχει προηγηθεί
κανονικά και περιλαµβάνει τον έλεγχο ικανοποίησης των απαιτήσεων και τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τη φάση του σχεδιασµού. Το Πιλοτικό Εργο
τοποθετείται σε ανώτερο επίπεδο δοκιµαστικής λειτουργίας, αφού καλύπτει τη
συνολική σύνθεση του ΟΠΣ, τον ολοκληρωµένο χαρακτήρα του (integration), τη
συνεργασία των συστηµάτων και υποσυστηµάτων µεταξύ τους (interoperability),
περιλαµβάνοντας και πολλά άλλα στοιχεία, πέραν των καθαρά τεχνικών. Οι
πραγµατικές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκτελεστεί θα επιτρέψουν την εξαγωγή
χρήσιµων συµπερασµάτων ως προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που είχαν
αρχικά τεθεί, την απόδοση και εγκυρότητα των νέων διαδικασιών, την αναβάθµιση της
ποιότητας των υπηρεσιών προς τους συναλλασσόµενους µε το ΙΚΑ και τις νέες
συνθήκες εργασίας του προσωπικού του.

6.2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

6.2.1

Καθορισµός πιλοτικού

Η ακόλουθη επιλογή, η οποία ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
απαιτήσεις του ΙΚΑ, έχει γίνει. Σύµφωνα µε αυτήν, το πιλοτικό περιλαµβάνει την
εγκατάσταση και λειτουργία όλων των Συστηµάτων του ΟΠΣ στις εξής περιοχές:
•

το Περιφερειακό Υποκ/µα Αθήνας και όλα τα Τοπικά Υποκ/µατα και
Παραρτήµατά του

•

το Περιφερειακό Υποκ/µα Πειραιά και τα Τοπικά Υποκ/µατα της πόλεως Πειραιά
και της Σαλαµίνας (δηλαδή δεν περιλαµβάνονται τα Υποκ/µατα των νήσων που
ανήκουν στο Περιφερειακό Πειραιά).

•

το Περιφερειακό Υποκ/µα Ελευσίνας και όλα τα Τοπικά Υποκ/µατά του

Επίσης, στο πιλοτικό εντάσσονται όσοι από τους εργοδότες (όλης της χώρας)
υπάγονται σήµερα στο Σύστηµα Μηχανογραφικών Μέσων (ΣΜΜ).
Ευνόητο είναι ότι για τη διασύνδεση των διαφόρων συστηµάτων που θα
εγκατασταθούν στις ανωτέρω Μονάδες του ΙΚΑ, απαιτείται και η εγκατάσταση των
συστηµάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

ΙΚΑ
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6.3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

6.3.1

Γενική περιγραφή

6.3.1.1

Συνολική αρχιτεκτονική πιλοτικού

Η Τεχνική Αρχιτεκτονική του πιλοτικού ακολουθεί πλήρως το συνολικό µοντέλο του
ΟΠΣ. Περιλαµβάνει τα τρία επίπεδα λειτουργίας: Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό,
όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα.

Κεντρικές Υπηρεσίες

Περιφερειακό Υποκ/µα Αθηνών

Τοπικό
Υποκ/µα 1

Τοπικό
Υποκ/µα 44

Παράρτηµα 1

Περιφερειακό Υποκ/µα Πειραιά

Παράρτηµα 14

Τοπικό
Υποκ/µα 1

Τοπικό
Υποκ/µα 8

Περιφερειακό Υποκ/µα
Ελευσίνας

Τοπικό
Υποκ/µα 1

Τοπικό
Υποκ/µα 2

Σχήµα ∆.35: Συνολική Αρχιτεκτονική πιλοτικού ΟΠΣ ΙΚΑ

Σηµειώνεται εδώ η βασική αρχή / περιορισµός της συνολικής αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ
ΙΚΑ που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται “οριζόντια επικοινωνία” µεταξύ οργανωτικών
επιπέδων. Έτσι, τα Τοπικά Υποκαταστήµατα επικοινωνούν µόνο µε το Περιφερειακό
Υποκατάστηµα στο οποίο υπάγονται, ενώ κάθε Περιφερειακό επικοινωνεί µόνο µε τις
Κεντρικές Υπηρεσίες (και, φυσικά, τα Τοπικά Υποκαταστήµατα που εξαρτώνται από
αυτό).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η βασική περιγραφή των συστηµάτων και η αρχιτεκτονική
σε κάθε ένα από τα τρία επίπεδα λειτουργίας, το σχέδιο εγκατάστασης του εξοπλισµού
και οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις του.
6.3.1.2

Περιγραφή Συστήµατος

Το ΟΠΣ ΙΚΑ θα καλύψει το σύνολο των λειτουργιών του ΙΚΑ, όπως αυτές έχουν
προσδιοριστεί και αναλυθεί στις Λειτουργικές Προδιαγραφές. Τα Συστήµατα του ΟΠΣ
θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν βασισµένα στο Μοντέλο 3 της Τεχνικής
Αρχιτεκτονικής που περιγράφεται στο Master Plan του ΙΚΑ και παρουσιάζεται
αναλυτικότερα σε προηγούµενο κεφάλαιο του παρόντος (Γενική αρχιτεκτονική ΟΠΣ),

ΙΚΑ
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και το οποίο περιγράφει ένα πληροφοριακό σύστηµα µε αποκεντρωµένες λειτουργίες
και δεδοµένα. Σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί, τα δεδοµένα τηρούνται σε
Κεντρικό επίπεδο (master files) και Περιφερειακό επίπεδο (τοπικά αντίγραφα), ενώ οι
λειτουργίες εκτελούνται κυρίως σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο µε online
πρόσβαση και ενηµέρωση των Περιφερειακών δεδοµένων. Η ενηµέρωση των master
files γίνεται (από τα Περιφερειακά προς τα Κεντρικά) µε batch file transfers σε
ηµερήσια βάση. Ειδικά για το Οικονοµικό Σύστηµα, σύµφωνα και µε τις Λειτουργικές
Προδιαγραφές που έχουν ήδη παρουσιαστεί, προβλέπεται η τήρηση, σε τοπικό επίπεδο,
των ταµειακών δοσοληψιών και η ενηµέρωση των περιφερειακών αρχείων σε
ηµερήσια βάση.
Το µοντέλο επεξεργασίας θα βασίζεται στην τεχνολογία client-server και θα
οριστικοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά τη φάση των αναλυτικών µελετών των
Συστηµάτων του ΟΠΣ. Ο ανάδοχος υποχρεούται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
µελετών, να προσφέρει το απαιτούµενο λογισµικό και τον εξοπλισµό για την πλήρη και
αποδοτική εκµετάλλευση των συστηµάτων που θα αναπτύξει.
Η επικοινωνία µεταξύ clients και servers θα βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP και τις
προσφερόµενες από αυτό δυνατότητες, τόσο για τις τοπικές όσο και για τις
αποµακρυσµένες επικοινωνίες.
Για την λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΟΠΣ θα εγκατασταθούν τα
εξής συστήµατα:
•

Στις Κεντρικές Υπηρεσίες θα υπάρχει ο κεντρικός server, ο οποίος µαζί µε τον
Database server θα αποτελέσουν την “καρδιά” του ΟΠΣ. Στα συστήµατα αυτά θα
βρίσκονται εγκατεστηµένες οι κεντρικές εφαρµογές και τα master files των
Βάσεων ∆εδοµένων. Τα δύο συστήµατα θα είναι συνδεδεµένα σε δίκτυο LAN
υψηλής ταχύτητας (LAN του Κεντρικού Site), και θα µπορούν να µοιράζονται το
σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων. Σε περίπτωση προβλήµατος του ενός
συστήµατος, το άλλο σύστηµα θα µπορεί να λειτουργήσει σαν backup server. Για
την υποστήριξη του φορτίου κεντρικών εκτυπώσεων θα υπάρχει υποσύστηµα
εκτυπώσεων υψηλής ταχύτητας.
Οι σταθµοί εργασίας (και οι ανάλογοι client εκτυπωτές) των Κεντρικών
Υπηρεσιών θα συνδέονται µε το LAN του Κεντρικού Site (βλ. Σχήµα ∆36). Η
κατανοµή των σταθµών σε ξεχωριστά υποδίκτυα (segments) και ο προσδιορισµός
του αντίστοιχου περιφερειακού εξοπλισµού (printers) θα γίνει κατά την
υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να υλοποιήσει
την δικτύωση όλων των θέσεων που θα του υποδειχθούν.
Η επικοινωνία των Κεντρικών servers µε τις υπόλοιπες οργανωτικές µονάδες του
ΙΚΑ θα υλοποιείται µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που θα συνδέει
το Κεντρικό Site µε τα Περιφερειακά Υποκ/µατα µέσω µισθωµένων κυκλωµάτων
(leased lines).

•

ΙΚΑ

Σε κάθε ένα από τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα θα εγκατασταθεί ένας
Περιφερειακός server, δυναµικότητας ανάλογης του όγκου των συναλλαγών του
Περιφερειακού, σύµφωνα µε την τυπολογία που έχει ήδη παρουσιαστεί πιο πάνω.
Ο server θα στεγάζει τις εφαρµογές και τα δεδοµένα που αφορούν την
περιφέρεια, και θα υποστηρίζει το σύνολο του φορτίου online και batch
συναλλαγών από όλα τα Τοπικά Υποκ/µατα και Παραρτήµατα της περιφέρειας
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καθώς και τις µαζικές εκτυπώσεις που απαιτούνται από τα Πληροφοριακά
Συστήµατα του ΟΠΣ.
Οι σταθµοί εργασίας (και οι ανάλογοι client εκτυπωτές) κάθε Περιφερειακού θα
συνδέονται µε το LAN του Περιφερειακού.
Η επικοινωνία των Περιφερειακών servers µε τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα
Τοπικά Υποκαταστήµατα θα υλοποιείται µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού µέσω leased lines.
•

Σε κάθε ένα από τα Τοπικά Υποκαταστήµατα θα εγκατασταθεί ένα LAN, που θα
περιλαµβάνει LAN server, σταθµούς εργασίας και τους ανάλογους client
εκτυπωτές, και το οποίο θα συνδέεται µε το Περιφερειακό Υποκ/µα µε τον
κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό.

Εκτός από τα ανωτέρω συστήµατα, τα οποία θα υποστηρίζουν τις λειτουργίες του ΙΚΑ
σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα του ΙΚΑ, το ΟΠΣ θα περιλαµβάνει και σύστηµα EDI,
για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλους κόµβους. Το ΙΚΑ έχει αναλάβει
το ρόλο του Forwarding point για τον Ελληνικό χώρο, στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, του (υπό ανάπτυξη) δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής
δεδοµένων κοινωνικής ασφάλισης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται και η διασύνδεση του ΙΚΑ µε τα υπόλοιπα
Ασφαλιστικά Ταµεία της Ελλάδας (αρχικά µε ΤΕΒΕ και ΟΓΑ). Στα πλαίσια αυτά, το
ΟΠΣ θα περιλάβει το κατάλληλο λογισµικό, εξοπλισµό και τηλεπικοινωνίες,
προκειµένου:
•

Τα Πληροφοριακά Συστήµατα του ΟΠΣ να τροφοδοτούν µε δεδοµένα και να
δηµιουργούν τα κατάλληλα µηνύµατα EDI, τα οποία στη συνέχεια θα
προωθούνται στους υπόλοιπους κόµβους του δικτύου.

•

Μηνύµατα EDI που προέρχονται από Ευρωπαϊκούς κόµβους και απευθύνονται
στο ΙΚΑ να αποκωδικοποιούνται και να προωθούνται στα αρµόδια
Πληροφοριακά Συστήµατα προς επεξεργασία.

•

Μηνύµατα EDI που δηµιουργούνται από άλλους κόµβους του Ελληνικού χώρου
να συγκεντρώνονται και να προωθούνται στον προορισµό τους

Η επικοινωνία για την ανταλλαγή EDI µηνυµάτων θα γίνει, σε πρώτη φάση, µεταξύ
του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Αθήνας και του Κεντρικού Site µε τη χρήση της
υποδοµής και των πρωτοκόλλων του ΟΠΣ. Από το Κεντρικό Site, η επικοινωνία προς
το εξωτερικό θα βασίζεται στο πρωτόκολλο Χ.25.
Πιο συγκεκριµένα, θα εγκατασταθούν τα εξής:
•

Στο Κεντρικό Site θα εγκατασταθεί (στον Κεντρικό server) λογισµικό Χ.400
(Message Transfer Agent και Message Store) και Χ.500, λογισµικό EDI και
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός για τη διασύνδεση σε δίκτυο Χ.25.

•

Στο Περιφερειακό Υποκ/µα Αθήνας θα εγκατασταθεί λογισµικό Χ.400 (User
Agent) και λογισµικό EDI.

ΙΚΑ
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Αρχιτεκτονική Οργανωτικών Μονάδων

6.3.2.1

Κεντρικές Υπηρεσίες

CASE STUDY

Η υπολογιστική υποδοµή του ΙΚΑ στις κεντρικές υπηρεσίες εκτελεί εργασίες και στα
τέσσερα πληροφοριακά συστήµατα, µε έµφαση στην επεξεργασία batch και µικρότερο
φορτίο online συναλλαγών.
Ο εξοπλισµός των Κεντρικών Υπηρεσιών περιλαµβάνει:
•

•

•

•

LAN Κεντρικού Site το οποίο περιλαµβάνει:
•

Κεντρικό Server

•

DataBase Server

•

Server Ανάπτυξης

•

Υποσύστηµα εκτυπώσεων υψηλής ταχύτητας

•

Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (routers, modems, κλπ.) για τη διασύνδεση µε
τα LAN των Κεντρικών Υπηρεσιών και τα Περιφερειακά Υποκ/µατα

LANs των sites των Κεντρικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνουν:
•

LAN Server(s)

•

Σταθµούς Εργασίας

•

Εκτυπωτές

Το Λογισµικό των Συστηµάτων περιλαµβάνει:
•

Λειτουργικό Σύστηµα UNIX

•

RDBMS

•

Transaction processing monitor

•

Λογισµικό διαχείρισης δικτύου

•

Λογισµικό clients

Εξοπλισµό, λογισµικό και τηλεπικοινωνιακή υποδοµή για την υποστήριξη
συστήµατος Χ.400 (Message Transfer Agent και Message Store), Χ.500
(Directory services), EDI και X.25.

Στο Σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η αρχιτεκτονική του κεντρικού υπολογιστικού
εξοπλισµού.

ΙΚΑ
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Ευρωπαικοί Οργανισµοί
Κοινων. Ασφάλισης

CASE STUDY

X.25

Αποθήκευση
∆εδοµένων

Central Printing Facility

Database Server

Κεντρικός Server

LAN Κεντρικού Site
Router
Router

Περιφερειακά
Υποκαταστήµατα

LANs Κεντρικών Υπηρεσιών

Σχήµα ∆.36: Αρχιτεκτονική Κεντρικών Υπηρεσιών

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις απαιτήσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών σε:
•

Ταυτόχρονους χρήστες

•

Συναλλαγές (transactions)

•

Batch I/O

•

Εκτυπώσεις

•

Αποθηκευτική ικανότητα
Κεντρικές Υπηρεσίες

Ταυτόχρονοι
Λογικά
χρήστες
Transactions
ανά λεπτό
200

200

Batch I/O ανά
λεπτό

Σελίδες Εκτύπωσης
ανά µήνα

Αποθήκευση (GB)

10.000

3.000.000

100

Πίνακας ∆.37: Ποσοτικά Στοιχεία Κεντρ. Υπηρεσιών

ΙΚΑ

- 21 -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

6.3.2.2

CASE STUDY

Περιφερειακά Υποκαταστήµατα

Τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα εκτελούν εργασίες και για τα τέσσερα
πληροφοριακά συστήµατα. Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν:
•

Επεξεργασία δοσοληψιών από λειτουργικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται
τοπικά.

•

Μαζική εισαγωγή δεδοµένων που απορρέει από την απαίτηση εισαγωγής στα
διάφορα πληροφοριακά συστήµατα.

•

Επεξεργασία batch που εκτελείται σε ηµερήσια βάση προκειµένου να
ενηµερώνονται οι κεντρικοί Master Files και να λαµβάνουν τα Περιφερειακά
Υποκαταστήµατα ενηµερωµένα αντίγραφα.

Ο εξοπλισµός των Περιφερειακών Υποκ/µάτων περιλαµβάνει:
•

Περιφερειακό Server

•

Κεντρικούς Εκτυπωτές

•

LAN αποτελούµενα από:
•

LAN Server(s)

•

Σταθµούς Εργασίας

•

Εκτυπωτές

•

Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για τη διασύνδεση µε τα Τοπικά Υποκ/µατα και τις
Κεντρικές Υπηρεσίες (router, modems, κλπ.)

•

Το Λογισµικό των Συστηµάτων περιλαµβάνει:
•

Λειτουργικό Σύστηµα UNIX

•

RDBMS

•

Transaction processing monitor

•

Λογισµικό clients

•

Ειδικά για το Περιφερειακό Υποκατάστηµα Αθήνας, θα περιλαµβάνεται
εξοπλισµός και λογισµικό για την υποστήριξη συστήµατος Χ.400 (User
Agent) και EDI.

Σε όσα από τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό θέσεων
εργασίας, η δικτύωση των LAN θα υλοποιηθεί σε περισσότερα του ενός LAN
segments, τα οποία θα διασυνδέονται µε κατάλληλο εξοπλισµό (hubs, repeaters, κλπ.)
που θα περιλαµβάνεται στην προσφορά.

ΙΚΑ
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Dot-matrix
printer

Dot-matrix

...

File & Printer Server

Laser

Router

Printers
Περιφερειακού
Περιφερειακός server

Τοπικά
Υποκ/µατα

Κεντρικές
Υπηρεσίες

Σχήµα ∆.38: Αρχιτεκτονική Περιφερειακών Υποκαταστηµάτων

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απαιτήσεις των Περιφ/κών
Υποκαταστηµάτων σε:
•

Ταυτόχρονους χρήστες

•

Συναλλαγές (transactions)

•

Αποθηκευτική ικανότητα
Περιφερειακά Υποκαταστήµατα

Υποκ/µα

Ταυτόχρονοι
Χρήστες

Λογικά
Transactions
ανά λεπτό

Αποθήκευση
(GB)

Αθήνας

1000

600

50

Πειραιά

200

120

20

Ελευσίνας

50

30

10

Πίνακας ∆.39: Ποσοτικά Στοιχεία Περιφερειακών Υποκ/µάτων

Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός on-line χρηστών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος περιλαµβάνει και τους χρήστες των Τοπικών Υποκαταστηµάτων που
ανήκουν στο Περιφερειακό. Από το σύνολο των χρηστών, τα 2/3 πραγµατοποιούν
εργασίες on-line εισαγωγής στοιχείων (data entry) ενώ το υπόλοιπο 1/3 τις υπόλοιπες
εργασίες.

ΙΚΑ
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6.3.2.3

CASE STUDY

Τοπικά Υποκαταστήµατα και Παραρτήµατα

Τα Τοπικά Υποκαταστήµατα εκτελούν µόνο διαδικασίες on line µε αποµακρυσµένη
πρόσβαση στις Βάσεις ∆εδοµένων των Περιφερειακών Υποκαταστηµάτων. Συνεπώς,
τα Τοπικά Υποκαταστήµατα δεν έχουν απαιτήσεις επεξεργασίας batch ούτε τοπικής
αποθήκευσης.
Ο εξοπλισµός των Τοπικών Υποκ/µάτων και Παραρτηµάτων περιλαµβάνει:
•

LAN αποτελούµενα από:
•

LAN Server(s)

•

Σταθµούς Εργασίας

•

Εκτυπωτές

•

Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για τη διασύνδεση µε τα Περιφερειακά Υποκ/µατα
(router, modems, κλπ.)

•

Λογισµικό clients

Σε όσα από τα Τοπικά Υποκαταστήµατα περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό θέσεων
εργασίας, η δικτύωση των LAN θα υλοποιηθεί σε περισσότερα του ενός LAN
segments, τα οποία θα διασυνδέονται µε κατάλληλο εξοπλισµό (hubs, repeaters, κλπ.)
που θα περιλαµβάνεται στην προσφορά.
Ειδικά για τα Τοπικά Υποκαταστήµατα, οι απαιτήσεις του Οικονοµικού Συστήµατος
για τοπική αποθήκευση των τοπικών ταµειακών δοσοληψιών θα καλυφθούν από τους
LAN servers.
Dot-matrix
printer

...

Router

Dot-matrix

File & Printer Server

Περιφερειακά
Υποκ/µατα

Laser

Σχήµα ∆.40: Αρχιτεκτονική Τοπικών Υποκαταστηµάτων

ΙΚΑ
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Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απαιτήσεις των Τοπ. Υποκαταστηµάτων
σε:
•

On-line χρήστες

•

Συναλλαγές (transactions)
Τοπικά Υποκαταστήµατα
Τύποι Υ/των

Αριθµός Υ/των

Ταυτόχρονοι Χρήστες

Λογικά
Transactions
ανά λεπτό

Τύπος 1

2

30

6

Τύπος 2

28

20

5

Τύπος 3 - Παραρτ. Ταµεία - Νοσοκοµεία

47

5

2

Πίνακας ∆.41: Ποσοτικά Στοιχεία Τοπικών Υποκ/µάτων

6.3.3

Σχέδιο Εγκατάστασης Εξοπλισµού

6.3.3.1

Sites

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Sites όπου θα εγκατασταθεί εξοπλισµός
για το πιλοτικό του ΟΠΣ.
Τύπος Site
∆ιοίκηση
∆/νση Πληροφορικής
Περιφερειακά Υποκαταστήµατα
Τοπικά Υποκαταστήµατα
Παραρτήµατα
Ταµεία Είσπραξης Καθυστερούµενων Εισφορών
Νοσοκοµεία
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
4
2
3
54
14
5
4
86

Πίνακας ∆.42: Sites Εγκατάστασης Πιλοτικού

6.3.3.2

Servers

Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία για τις απαιτήσεις σε transactions, χρήστες και
αποθηκευτικό χώρο που παρουσιάζονται πιο πάνω, ορίζονται τέσσερεις τύποι servers
(Α, Β, Γ και ∆), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στα διάφορα sites του πιλοτικού σύµφωνα
µε την κατανοµή που ακολουθεί. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των servers
παρουσιάζονται στην παράγραφο 7.3.4.1, ενώ οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές τους
περιλαµβάνονται στους πίνακες του Παραρτήµατος Β.
Τύπος

ΙΚΑ

Θέση Εγκατάστασης

Αριθµός
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Server
Α

Κεντρικές Υπηρεσίες (Κεντρικό Site)

2

Β

Περιφερειακό Υποκ/µα Αθηνών

1

Γ

Περιφερειακό Υποκ/µα Πειραιά

1

Κεντρικές Υπηρεσίες (Site Ανάπτυξης)

1

Περιφερειακό Υποκ/µα Ελευσίνας

1

∆

*

Πίνακας ∆.43: Servers Πιλοτικού
*

Το σύστηµα των κεντρικών υπηρεσιών αποτελείται από application server και
database server.
ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
Θέσεις
Κεντρικών
Υπηρεσιών
270

Περιφ/κά
Υποκ/µατα

Θέσεις
Περιφ/κών

3
551
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Τοπικά
Υποκ/µατα

Θέσεις
Τοπικών

63

Παραρτ/τα

2069

14

Θέσεις
Παραρτ.
72

2962

Πίνακας ∆.48: Σύνολο Θέσεων Εργασίας Πιλοτικού

6.3.3.3

Εκτυπωτές

Οι εκτυπωτές που θα εγκατασταθούν, στα πλαίσια του πιλοτικού, στις διάφορες
µονάδες είναι οι εξής:
Τύπος

Αριθµός

Dot-matrix τ. Α

1000

Dot-matrix wide τ. Β

500

Laser

300

Line Printers 1200 lpm

9
κατανοµή:

Κεντρ.Υπηρεσίες:
Περιφ. Αθήνας:
Περιφ. Πειραιά:
Περιφ. Ελευσίνας:

2
3
2
2

Πίνακας ∆.49: Εκτυπωτές Πιλοτικού

ΙΚΑ
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6.3.4

CASE STUDY

Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Εξοπλισµού

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές του
κυριοτέρου εξοπλισµού για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου. Πίνακες µε τις
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο του ζητούµενου εξοπλισµού
παρατίθενται στο Παράρτηµα.
6.3.4.1

Servers

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των
απαιτούµενων servers. Σηµειώνεται ότι όπου δεν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, ο όρος
servers ∆ΕΝ συµπεριλαµβάνει τους LAN servers:
Χαρακτηριστικά

Τύπος Α

Τύπος Β

Τύπος Γ

Τύπος ∆

2

1

2

1

RISC

RISC

RISC

RISC

6

6

2

1

2.000

2.000

768

256

20 (App. Server)
100 (DB server)

50

20

10

Σύστ. ∆ίσκων

RAID-5

RAID-5

Mirroring

Mirroring

Ταυτόχρονοι
Χρήστες

200

1.000

200

50

Transactions per
min. (tpmC)

10.000

10.000

3.000

2.000

Batch I/O per min.

10.000

-

-

-

Batch Εκτύπωση
σελίδες/µήνα

3.000.000

-

-

-

Unix

Unix

Unix

Unix

Αριθµός µονάδων
Τύπος
Επεξεργαστή
Αρ. Επεξεργαστών
Κεντρική Μνήµη (ΜΒ)
Αποθ. Χώρος (GB)

Λειτουργικό
Σύστηµα

Πίνακας ∆.51: Τεχνικές προδιαγραφές Servers

Σε σχέση µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον προηγούµενο Πίνακα θα πρέπει να
επισηµανθούν τα εξής:
•

ΙΚΑ

Οι προδιαγραφές των µηχανών είναι οι ελάχιστες που απαιτούνται και είναι
ενδεικτικές. Προκύπτουν από τη συνδυασµένη εκτίµηση των βασικών λειτουργικών προδιαγραφών των εφαρµογών του ΟΠΣ ΙΚΑ, των προτεινόµενων
τεχνολογιών και των ποσοτικών στοιχείων για τα δεδοµένα και τους χρήστες του
ΙΚΑ. Ο εξοπλισµός που θα προσφερθεί και θα εγκατασταθεί θα πρέπει, σε κάθε
περίπτωση, να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις επεξεργασίας των εφαρµογών,
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του λογισµικού συστήµατος, του RDBMS και κάθε άλλου πρόσθετου λογισµικού
που θα περιλαµβάνεται στην σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος. Ευθύνη
του αναδόχου θα είναι να συµπληρώσει όπου απαιτείται, και χωρίς πρόσθετο
κόστος, τον απαιτούµενο εξοπλισµό (µε προσθήκη επιπλέον επεξεργαστών,
κεντρικής µνήµης και χωρητικότητας δίσκων στους servers), για να εξασφαλίσει
την καλή λειτουργία του συστήµατος στο ζητούµενο επίπεδο απόδοσης και
διαθεσιµότητας.
•

Όλοι οι servers θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαστασιολογηµένοι έτσι ώστε να
µπορούν να επεκταθούν σταδιακά, από πλευράς επεξεργαστών, δίσκων και
µνήµης, έτσι ώστε να συµβαδίζουν µε τον προγραµµατισµό υλοποίησης και τις
ανάγκες του ΟΠΣ ΙΚΑ. Πιο συγκεκριµένα, στη φάση της επέκτασης σε
Πανελλήνια κλίµακα (roll-out) ο server των Κεντρικών Υπηρεσιών θα πρέπει να
είναι σε θέση να δεχθεί επεκτάσεις που θα αυξήσουν την δυναµικότητά του,
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, προκειµένου να ανταποκριθεί επαρκώς στα
φορτία λειτουργίας του ΟΠΣ σε πλήρη κλίµακα. Αναλυτικά στοιχεία για την
επεκτασιµότητα όλων των συστηµάτων δίνονται στους πίνακες τεχνικών
προδιαγραφών εξοπλισµού (Παράρτηµα Β).

•

Η αρχιτεκτονική του server των Κεντρικών Υπηρεσιών (Τύπου Α) θα πρέπει να
υλοποιηθεί ως δίδυµο σύστηµα, αποτελούµενο από Application server και
Database server (εξειδικευµένης µηχανής που θα φέρει το βάρος της
εξυπηρέτησης των δεδοµένων). Η µηχανή αυτή θα στεγάσει όλα τα βασικά
αρχεία δεδοµένων, καθώς και το Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης (RDBMS), και
θα διασυνδέεται µε τη µηχανή που θα στεγάσει τις εφαρµογές των Πληροφοριακών Συστηµάτων (application server) για την εκτέλεση των συναλλαγών. Η
διασύνδεση µεταξύ DB Server και Application server θα γίνεται σε υψηλές
ταχύτητες (τουλάχιστον 100 Mbits/sec), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των Πληροφοριακών Συστηµάτων
του ΟΠΣ.

•

Προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη υψηλή διαθεσιµότητα του συστήµατος
των Κεντρικών Υπηρεσιών, το υποσύστηµα αποθήκευσης θα διασυνδέεται (µέσω
τεχνικής dual-home ή άλλης αντίστοιχης) τόσο µε τον Database server όσο και µε
τον Κεντρικό Application server, έτσι ώστε και τα δύο συστήµατα να µπορούν να
υποκαθίστανται αµοιβαία σε περίπτωση βλάβης του ενός εκ των δύο (backup
server). Η µεταγωγή λειτουργίας από τον DB Server στον Κεντρικό Application
Server θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα και/ή ηµιαυτόµατα (η αυτόµατη µεταγωγή
είναι η πλέον επιθυµητή λύση). Οι προσφορές θα πρέπει να επεξηγούν αναλυτικά
την προσφερόµενη λύση και τις σχετικές διαδικασίες και να περιλαµβάνουν όλο
το απαιτούµενο λογισµικό και εξοπλισµό για την υλοποίηση της ανωτέρω
δυνατότητας.

•

Για την διαστασιολόγηση των συστηµάτων έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές,
οι οποίες αναφέρονται σε συνθήκες µέγιστης αιχµής:

ΙΚΑ

•

Στην ώρα µέγιστης αιχµής (60 λεπτά) εκτελείται το 30% των ηµερήσιων
συναλλαγών.

•

Ο χρόνος απόκρισης του συστήµατος σε συνθήκες µέγιστης αιχµής θα πρέπει
να είναι της τάξεως των 5 δευτερολέπτων για το 95% των συναλλαγών σε
κάθε θέση εργασίας του ΟΠΣ. Η απόκριση του συστήµατος σε on-line
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συναλλαγές πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα αυτά, ταυτόχρονα µε την
πλήρη εξυπηρέτηση των batch συναλλαγών και διαδικασιών, καθώς και των
(τακτικών ή έκτακτων) αναγκών µαζικής εκτύπωσης όλων των συστηµάτων.
Η εκτίµηση του όγκου των online transactions βασίστηκε στα ποσοτικά στοιχεία
για τα business (λογικά) transactions σε κάθε οργανωτικό επίπεδο, όπως
παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες. Η επίδοση σε transactions per
minute των συστηµάτων θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα πρότυπα tests TPC-C
και TPC-D, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να επισυνάπτονται (µε τα
επίσηµα TPC reports) για την προσφερόµενη σύνθεση (εξοπλισµού, λειτουργικού
συστήµατος και RDBMS), καθώς και για συνθέσεις µε διαδοχικά βήµατα
επέκτασης µέχρι την µέγιστη δυνατή επεκτασιµότητα του συστήµατος. Η
απόδοση όλων των συστηµάτων θα ελεγχθεί κατά την παραλαβή του πιλοτικού
έργου, όπου θα µετρηθεί η κάλυψη όλων των απαιτήσεων λειτουργίας που έχουν
τεθεί.
6.3.4.2

Λογισµικό Συστηµάτων

•

Το Λειτουργικό Σύστηµα όλων των servers θα είναι UNIX. Το προσφερόµενο
σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει (µε τα κατάλληλα licenses) όλους τους
χρήστες σε κάθε site, όπως αναφέρονται στο σχέδιο εγκατάστασης, και να
περιέχει όλα τα απαραίτητα τµήµατα (components) προκειµένου να υποστηρίζει
πλήρως το λογισµικό εφαρµογών σε περιβάλλον client-server. Στους πίνακες του
Παραρτήµατος Β περιλαµβάνονται αναλυτικότερες προδιαγραφές για το
προσφερόµενο Λειτουργικό Σύστηµα.

•

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS), που θα εγκατασταθεί σε
όλους τους servers, θα είναι ORACLE ή ισοδύναµο. Οι προσφορές θα πρέπει να
περιέχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του προδφερόµενου RDBMS, µαζί µε όλα
τα απαραίτητα licenses και components για την υποστήριξη όλων των χρηστών
του πιλοτικού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα
εργαλεία και licenses για την υποστήριξη χρηστών ανάπτυξης (development
users). Στους πίνακες του Παραρτήµατος Β περιλαµβάνονται αναλυτικότερες
προδιαγραφές για το ζητούµενο RDBMS.

•

H διαχείριση των συναλλαγών του ΟΠΣ θα γίνεται είτε µε το σύστηµα
Transaction Processing Monitor (TP Monitor) “TUXEDO” ή ισοδύναµο, ή µε
component του προσφερόµενου RDBMS, ανάλογα µε το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των συστηµάτων του ΟΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα απαιτούµενα
components θα πρέπει να εγκατασταθούν σε όλους τους servers και σε κάθε
σταθµό εργασίας.

•

Όλοι οι τύποι servers, που αναφέρονται στον Πίνακα ∆.51, θα πρέπει να είναι
πλήρως συµβατοί µεταξύ τους από άποψη αρχιτεκτονικής (full binary
compatibility), Λειτουργικού Συστήµατος, RDBMS και κάθε άλλου λογισµικού
συστηµάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενιαίο και ολοκληρωµένο
περιβάλλον λειτουργίας του πιλοτικού.

6.3.4.3

Σταθµοί Εργασίας

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των σταθµών εργασίας.

ΙΚΑ
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Spec

Επεξεργαστής

Pentium/200

Μνήµη Ram

32Mbyte

∆ίσκος

2 Gbytes

Οθόνη

Έγχρωµη 15”

LAN

Ethernet 10baseT

Λειτουργικό

Windows ΝΤ 4.0 Workstation

Πίνακας ∆.52: Τεχνικές προδιαγραφές Σταθµών Εργασίας

6.3.4.4

Εκτυπωτές

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων
εκτυπωτών.
Χαρακτηριστικά

Dot matrix
printer τ. A

Dot matrix
printer τ. Β

Laser
printer

Line
printer
1200 lpm

Μέγεθος
χαρτιού

132 στήλες

80 στήλες

Α4

132 στήλες

Ταχύτητα

400cps
draft
(10 cpi)

300cps
draft
(10 cpi)

16
σελ./λεπτό

1200 lpm

Τρόπος
Σύνδεσης

Τοπικός
(client)

∆ικτύου

∆ικτύου

Spooler
(Server)

Πίνακας ∆.53: Τεχνικές προδιαγραφές Εκτυπωτών

6.3.4.5

Απαιτήσεις δικτύου

Η δικτύωση του Πιλοτικού έργου περιλαµβάνει Τοπικά ∆ίκτυα (LANs) σε κάθε
Μονάδα εγκατάστασης (site) καθώς και διασύνδεση των Μονάδων (WAN), σύµφωνα
µε το σχέδιο που περιγράφεται στη συνέχεια. Οι τεχνολογίες και τα µέσα µεταφοράς
που θα χρησιµοποιηθούν για τη δικτύωση του Πιλοτικού, σε αυτή τη φάση, βασίζονται
σε καθιερωµένα πρότυπα (Ethernet, µισθωµένα κυκλώµατα, κλπ.).
Πριν από τη φάση της Πανελλήνιας εξάπλωσης (roll-out), ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα
εκπονήσει για λογαριασµό του ΙΚΑ αναλυτική µελέτη δικτύου όπου θα καθοριστούν
µε λεπτοµέρεια η αρχιτεκτονική, οι τεχνολογίες (π.χ. ΑΤΜ, Frame Relay, κλπ.) και τα
πρωτόκολλα που θα χρησιµοποιηθούν στο πλήρες δίκτυο του ΙΚΑ. Η µελέτη αυτή θα
αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση του οριστικού δικτύου του ΙΚΑ.
6.3.4.5.1 LAN
Οι σταθµοί εργασίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκ/µάτων / Παραρτηµάτων,
καθώς και των sites των Κεντρικών Υπηρεσιών θα είναι οργανωµένοι σε τοπικά δίκτυα
(LAN), τοπολογίας Ethernet (10baseT). Σε κάθε LAN θα υπάρχουν ένας ή

ΙΚΑ
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περισσότεροι LAN servers (µε λειτουργικό σύστηµα Windows NT), οι οποίοι θα
λειτουργούν ως File και Print servers, µε τις απαραίτητες προδιαγραφές σε ισχύ,
χωρητικότητα µνήµης και δίσκων και επεκτασιµότητα ώστε να ανταποκρίνονται
επαρκώς στις ανάγκες των τοπικών χρηστών. Αναλυτικές προδιαγραφές για τους LAN
Servers παρατίθενται στο Παράρτηµα Β.
Στις οργανωτικές µονάδες οι οποίες, σύµφωνα µε το σχέδιο εγκατάστασης,
περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας, το δίκτυο θα υλοποιηθεί σε
περισσότερα από ένα Ethernet segments, τα οποία θα διασυνδέονται µέσω του
κατάλληλου δικτυακού εξοπλισµού (hubs, patch panels, routers) που θα
περιλαµβάνεται στην προσφορά. Η καλωδίωση των χώρων θα πραγµατοποιηθεί από
τον ανάδοχο, χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (καλώδια, πρίζες, κλπ.),
σύµφωνα µε τα πρότυπα δοµηµένης καλωδίωσης κτιρίων ΕΙΑ/ΤΙΑ 568.
Προκειµένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση των προσφορών µε ενιαία κριτήρια, ο
υπολογισµός του συνολικού κόστους για την καλωδίωση και τον απαραίτητο
εξοπλισµό θα βασιστεί στις παραδοχές που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι
οικονοµικές προσφορές θα πρέπει, απαραίτητα, να περιλαµβάνουν τιµές µονάδος για
κάθε ένα από τα παρακάτω είδη (καθώς και για κάθε άλλο που τυχόν απαιτείται για την
υλοποίηση της δικτύωσης). Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει απολογιστικά µε βάση
τα είδη και τις ακριβείς ποσότητες που τελικά θα χρησιµοποιηθούν.
Ποσοτικό Στοιχείο

Ποσότητα

Sites

86

Θέσεις εργασίας
Συνολικό µήκος καλωδίωσης (µέτρα)

3.000
20.000

Hubs (τεµάχια)

300

Repeaters (τεµάχια)

100

Patch panels (τεµάχια)

100

Εργατική δαπάνη για την εγκατάσταση των ανωτέρω
Πίνακας ∆.54: Ποσοτικά Στοιχεία ∆ικτύωσης Τοπικών ∆ικτύων

Όλος ο εξοπλισµός (π.χ. LAN servers, LAN adapters, hubs, repeaters, routers, modems)
που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των τοπικών δικτύων στις µονάδες
εγκατάστασης του πιλοτικού θα περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου.
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του δικτυακού εξοπλισµού περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα Β της παρούσας διακήρυξης.
6.3.4.5.2 WAN
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον δικτυακό εξοπλισµό που είναι απαραίτητος
προκειµένου να υλοποιηθούν οι συνδέσεις δεδοµένων µεταξύ οργανωτικών µονάδων,
και συγκεκριµένα:
•

ΙΚΑ

Κάθε Τοπικό Υποκ/µα ή Παράρτηµα διασυνδέεται µε το Περιφερειακό Υποκ/µα
που ανήκει.
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•

Κάθε Περιφερειακό Υποκ/µα διασυνδέεται µε τις Κεντρικές Υπηρεσίες
(Κεντρικό Site)

•

Τα τέσσερα Ταµεία Καθυστερούµενων Οφειλών της Αθήνας διασυνδέονται µε το
Περιφερειακό Υποκ/µα Αθηνών.

•

Το Ταµείο Καθυστερούµενων Οφειλών του Πειραιά διασυνδέεται µε το
Περιφερειακό Υποκ/µα Πειραιά.

•

Τα τέσσερα Νοσοκοµεία της Αθήνας διασυνδέονται µε το Περιφερειακό
Υποκ/µα Αθηνών.

Στην παρούσα φάση, και µε δεδοµένη την µικρή γεωγραφική απόσταση των Τοπικών
sites από τα Περιφερειακά όπου ανήκουν, το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) του
Πιλοτικού θα βασιστεί αποκλειστικά στη χρήση µισθωµένων κυκλωµάτων για την
υλοποίηση των συνδέσεων (point-to-point) µεταξύ οργανωτικών µονάδων, ως εξής:
•

•

Οι ακόλουθες συνδέσεις θα πραγµατοποιηθούν µε γραµµές υψηλής ταχύτητας
(π.χ. HELLASCOM, Frame Relay, baseband) οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις
απαιτήσεις επικοινωνίας και τις δυνατότητες αναβάθµισης µε την υλοποίηση του
οριστικού δικτύου:
•

Η σύνδεση µεταξύ του Περιφερειακού Υποκ/µατος Αθήνας και του
Κεντρικού Site.

•

Η σύνδεση µεταξύ του Περιφερειακού Υποκ/µατος Πειραιά και του
Κεντρικού Site

•

Η σύνδεση µεταξύ του Κεντρικού Site και των Sites των Κεντρικών
Υπηρεσιών

Οι ακόλουθες συνδέσεις θα πραγµατοποιηθούν µε µισθωµένες αναλογικές
γραµµές (leased lines), ποιότητας Μ-1020:
•

µεταξύ των Τοπικών Υποκαταστηµάτων ή Παραρτηµάτων και των
Περιφερειακών Υποκ/µάτων

•

µεταξύ των Ταµείων Καθυστερούµενων Οφειλών της Αθήνας και του
Περιφερειακού Αθήνας

•

µεταξύ του Ταµείου Καθυστερούµενων Οφειλών του Πειραιά και του
Περιφερειακού Πειραιά

•

µεταξύ των Νοσοκοµείων και του Περιφερειακού Αθήνας

•

µεταξύ του Περιφερειακού Ελευσίνας και του Κεντρικού Site

Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να υλοποιηθεί και η διασύνδεση του συστήµατος EDI
του ΙΚΑ µε τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
µέσω του διεθνούς δικτύου Χ.25. Η διασύνδεση αυτή θα υλοποιηθεί µε τη χρήση του
απαιτούµενου εξοπλισµού και λογισµικού, τα οποία θα αποτελούν µέρος της
προσφοράς του αναδόχου.
Για την διαχείριση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του δικτύου WAN, ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει και να εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισµικό
διαχείρισης δικτύου (network management system), καθώς και κάθε άλλο εξοπλισµό
που θα είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του (π.χ. σταθµός διαχείρισης)

ΙΚΑ
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Όλος ο εξοπλισµός και το λογισµικό (π.χ. WAN adapters, routers, modems) που είναι
απαραίτητα για την υλοποίηση του δικτύου WAN του πιλοτικού θα περιλαµβάνεται
στην προσφορά του αναδόχου. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του δικτυακού
εξοπλισµού και του λογισµικού περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β. Επισηµαίνεται το
γεγονός ότι, ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα αποτελέσει µέρος της συνολικής
δικτυακής υποδοµής του ΙΚΑ (κατά τη φάση της πλήρους ανάπτυξης του ΟΠΣ), και
για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει τις απαιτούµενες δυνατότητες επέκτασης (π.χ.
επέκταση χωρητικότητας γραµµών, αύξηση φορτίων επικοινωνίας, πρόσθετα
πρωτόκολλα) για την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει, να εγκαταστήσει και να κάνει τις
απαραίτητες ρυθµίσεις σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό και λογισµικό δικτύου, καθώς
και να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό που θα υποδειχθεί από το ΙΚΑ.
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