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Poslání eGovernmentu v ČR
DIGITÁLNÍ ČESKO - Informační koncepce České republiky

• Pro klienty veřejné správy co nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem poskytovat
on-line služby, které jim usnadňují jak dosažení jejich práv a nároků, tak splnění jejich
povinností a závazků ze vztahu k veřejné správě.
• Pro úředníky veřejné správy poskytovat standardizované, efektivní, optimálně veřejnou
správou sdílené elektronické služby nad referenčními/garantovanými daty při výkonu
jejich zákonem dané působnosti.
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Hlavní cíle a principy eGOV
• UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY
• DIGITÁLNĚ PŘÍVĚTIVÁ LEGISLATIVA
• ROZVOJ CELKOVÉHO PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍHO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
• ZVÝŠENÍ KAPACIT A KOMPETENCÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
• EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY
• Principy
– Uživatelská přívětivost
– Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
– Omezení budování monolitických systémů
– Sdílené služby veřejné správy
– Důvěryhodnost a bezpečnost
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Digitální úřad v éře transformace IT
• Pracovní flexibilita
– Mobilita
– Home Office
– BYOD
– Flexibilní úřad

On-premises Apps & Data

Cloud Providers

• IT jako služba
– Centralizace DC
– Gov Cloud
– Veřejný Cloud
– Gov Cloud
– SaaS

SaaS & Web

Není důležité, kde jsou aplikace a data, důležitý je uživatel, jak s nimi pracuje
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Bezpečné poskytnutí aplikací a obsahu – na libovolné zařízení, z
libovolného místa, prostřednictvím libovolné sítě
Zabezpečený Digitální Perimetr
Jednotná
zkušenost

Jednotná správa
koncového bodu.

Kontextuální
přístup

BYO
Uživatelé

Single
Sign-on

Provoz aplikaví
Kontextualní
výkon

Legacy/
Custom
Apps

Analytika nad bezpečností a výkonností
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Zabezpečení
obsahu

IT/Síťaři

Holistický přístup k pohledu na bezpečnost, provoz aplikací, práci
s obsahem a koncovým zařízením
Zabezpečený Digitální Perimetr

Jednotná
Jednotný
zkušenost
přístupový
bod
BYO
Uživatelé
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Single
Sign-on

Kontextuáln
í řízení
přístupu

Kontextuální
přístup

Rozšířená
bezpečnost
pro SaaS

Jednotná správa
koncového bodu.
Provoz Plná
aplikaví

kontrola IT

Kontextualní
výkon

Legacy/
Custom
Apps

Analytika,
identifikace
hrozeb
Analytika nad bezpečností
a výkonností

Zabetpečení
obsahu

IT/Síťaři

CITRIX WORKSPACE – Unifikované, uživatelsky
příjemné pracovní prostředí
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Citrix pomáhá digitální transformaci veřejné správy
• Problematika, kde Citrix přináší zásadní hodnotu

• Konsolidace datových center, přechod do Cloudu
– Provoz firemních aplikací
– Jednotný přístup uživatele ke všem aplikacím
– Připojení poboček a provoz aplikací na pobočkách

CLOUD

• Microsoft - přechod na Office 365, W10, do
Azure
– Provoz firemních aplikací v Azure
– Optimalizace připojení k Azure

Bezpečnost
GDPR

BYOD
Mobilita
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• GDPR, Bezpečnost

citrix.com/gdpr

– Zabezpečení aplikací a obsahu, zabezpečení senzitivního obsahu na
koncových zařízeních
– Prokazatelnost práce s aplikacemi a daty (analytika)

• Home Office,Mobilita
– Provoz firemních aplikací na různých typech (BYO) zařízení
– Mobilita uživatelů

Spolupráce Microsoft - Citrix
Citrix technologie zajišťuje bezpečné a efektivní poskytování aplikací z Azure

Ověřené scénáře
• Hybridní infrastruktura, konsolidace serverů
– Zajištění bezpečného provozu aplikací úřadu z Azure bez nutnosti jejich migrace

• Bezpečnost a GDPR
– AZURE – Poskytuje bezpečnost Cloudu v potřebném GDPR rámce, Citrix – zajišťuje bepečnou, řízenou a kontrolovanou
dodávku aplikací a obsahu ke koncovému uživateli ve shodě s GDPR

• VDI (O365, W10) &Vzdáleně přistupující klienti,
– Platforma pro virtualizaci aplikací v Azure – není potřeba vlastní infrastruktura

• Grafika a vysoce výkonné výpočetní prostředí (High Performance computing)
– Minimalizace HW nároků na pracovní stanice, optimalizace připojení k Azure
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Partneři CITRIX – Microsoft
spolupráce
Realizační partneři - zkušenosti, odbornost, reference

BEZPEČNOST

VIRTUALIZACE

MIGRACE do CLOUDu
HIGH PERFORMANCE
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CORPUS SOLUTIONS A. S.
Představení společnosti

BEZPEČNOST JE PILÍŘEM KAŽDÉ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
Tvorba strategie rozvoje bezpečnosti pro ošetření rizik digitální
transformace
Zavedení principů bezpečného vývoje a provozu aplikací
Bezpečná migrace aplikací do Cloud prostředí
Příprava zákazníků k zavedení a provozu SOC v organizaci
Bezpečnost je zejména o lidech – tréninky, osvěta

Corpus = Cybersecurity Experts

www.corpus.cz

REFERENCE STÁTNÍ SPRÁVA

www.corpus.cz

Konference e-government 20:10
Mikulov 4. - 5. 9. 2018

Kdo je K-net?
▪ IT partner pro veřejnou i komerční sféru od roku 1993
▪ Citrix Gold Partner
▪ Partner oceněný jako „Fastest Growing Partner CSP“ a „Largest Deal
2017“
▪ Citrix Networking Specialist a Citrix Virtualization Specialist
▪ CSP partner pro pronájem licencí
▪ Provozovatel cloudového centra postaveného na Citrix technologiích
▪ Poskytovatel monitoringu Citrix technologií

Brno - Praha - Olešnice - Ostrava | +420 548 220 150 | www.k-net.cz

Konference e-government 20:10
Mikulov 4. - 5. 9. 2018

Projekty realizované s využitím technologií
Citrix v rámci výzvy IOP 22 a IROP 28

Statutární Město Kladno
- virtualizace aplikací Citrix XenDesktop

Město Hlinsko
- virtualizace aplikací Citrix XenDesktop

Město Vyškov
- virtualizace aplikací Citrix
XenDesktop,
- implementace Citrix NetScaler

Město Telč
- virtualizace aplikací Citrix XenDesktop
- implementace web aplikačního
firewallu
(Citrix NetScaler)

Město Uherský Brod
- virtualizace aplikací Citrix XenDesktop

Město Olešnice
- virtualizace aplikací Citrix XenDesktop

Další projekty
s využitím Citrix
Moravskoslezský kraj
- implementace web aplikačního
firewallu (Citrix NetScaler)
Město Nové Město na Moravě
- virtualizace aplikací Citrix
XenDesktop
Město Sázava
- virtualizace aplikací Citrix
XenDesktop

Brno - Praha - Olešnice - Ostrava | +420 548 220 150 | www.k-net.cz

ORBIT. KDO JSME
PARTNEŘI. JSME

KVALITA. JSME

• 25 let součástí změn a transformací našich klientů. • orientováni na mimořádnou kvalitu a měřitelné
• podporovateli změny strategií našich zákazníků.

výsledky.

• společností, jejíž řešení zvyšují flexibilitu a efektivitu. • schopni budovat nová řešení a efektivně využít

existující.

• dodavateli služeb v rámci EMEA regionu.

• přesvědčeni, že flexibilní IT je nutnou podmínkou
pro flexibilní strategie našich zákazníků.

LIDÉ. JSME

KOMUNIKACE. JSME

• odborníci se zkušeností z 200+ změnových
projektů.

• schopni dodat naše projekty včetně

• nadšení zaměstnanci se zájmem o nejnovější trendy.
• prestižní zaměstnavatel pro výrazné osobnosti.
• slušní lidé.

komunikačních strategií, které klientovi pomohou
plně využít možností, které inovace přináší.

• autory komunikačního jazyka velkých změnových
projektů.

ORBIT. REFERENCE
25

ČESKÁ SPOŘITELNA

KOMERČNÍ BANKA

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

let na trhu

✓ Analýza, návrh řešení v
rámci konceptu Flexible
Workplace

zrealizovaných

✓ Realizace projektu
virtualizace koncového
bodu pro 11.000 uživatelů
na více než 650 pobočkách
a centrálních pracovištích

✓ Realizace projektu
virtualizace koncového
bodu (Flexible
Workplace)

✓ Projekt Flexible
Workplace – konsolidace
celého pobočkového
prostředí pro 12.000
interních i externích
uživatelů

200+ projektů

WITH

CITRIX, MICROSOFT,
DENSIFY, RSA, ASG,
CONTROL UP

✓ Konsolidace a
centralizace celého
pobočkového prostředí
pro 5.500 uživatelů

✓ Doručení aplikací České
pojišťovny na pracoviště
České pošty

FLEXIBLE WORKPLACE

CONSULTING & DELIVERY

FLEXIBLE DATACENTRE

MANAGED SERVICES

CITRIX pro eGovernment
Technologie CITRIX umožňují realizaci a naplnění cílů eGovernmentu

• Přinášejí uživatelsky příjemné digitální prostředí pro přístup k aplikacím a souborům z
libovolného koncového zařízení
– Uživatelská přívětivost

• Jednotný, optimalizovaný a zabezpečený přístup (ve shodě s GDPR, ZKB) k digitálním službám
poskytovaným z různých zdrojů
– Omezení budování monolitických systémů
– Důvěryhodnost a bezpečnost

• Umožní konsolidovat a centralizovat poskytování digitálních služeb (aplikací a souborů) bez
nutnosti výměny většiny aplikací
– Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
– Sdílené služby veřejné správy

• Schopnost realizace digitální transformace úřadů - spolupráce s Microsoft a partnery
– od malých úřadů po centrální instituce
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