ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 502
м. Київ
Про
передачу
системних
програмних засобів

“ 08 ”

10

2021 р.

та

Відповідно до постанови Президії НАН України від 07.07.2021 № 249
«Про припинення Центру практичної інформатики Національної академії наук
України»:
1.
Директору Центру практичної інформатики НАН України
О.Д. Платонову в тижневий строк передати голові комісії з припинення
Центру практичної інформатики Національної академії наук України
Б.В. Щербаку системні та прикладні програмні засоби, бази даних, відповідну
документацію до них за формою, що додається, логіни та паролі доступу, які
забезпечують підтримку та адміністрування таких сервісів:
- Підтримка та адміністрування корпоративної поштової системи
https://nas.gov.ua/ . Розробник - Центр практичної інформатики НАН України
(далі – ЦПІ), адмініструє – ЦПІ.
- Підтримка, адміністрування та розвиток публічного та корпоративного
порталу
НАН України в цілому і кожного з його елементів
(https://intranet.nas.gov.ua/Members/Pages/default.aspx,
https://files.nas.gov.ua/Offices/Pages/default.aspx). Розробник – ЦПІ, адмініструє
– ЦПІ.
- Розвиток функціональних компонентів і впровадження Єдиної
інформаційної системи підтримки задач науково-організаційної діяльності
наукових установ НАН України (ЄІС НОД-РІТ НОД), (https://temandr.nas.gov.ua,
http://tema-pres.nas.gov.ua/,
http://adm-tema.nas.gov.ua/,
https://tais-adminorg.nas.gov.ua/, http://nanu-patent.nas.gov.ua/). Розробник –
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (далі – ІК), адмініструє
– ІК.
- Підтримка та розвиток функціонально-орієнтованих підсистем АІС
Президії НАН України (ФОП «Бюджет НАН України», ФОП «Формування і
аналіз штатних розписів наукових установ НАН України», ФОП «Наукові і

2
керівні кадри НАН України», інтегрована система електронного
документообігу Президії НАН України). Розробник – ІК, адмініструє – ІК.
- Застосунок «Майно».
(https://intranet.nas.gov.ua/Property/Pages/default.aspx). Розробник - ЦПІ,
адмініструє – ЦПІ. Інформаційна система Фонду державного майна України
«Юридичні особи».
- Системи інформаційної підтримки оцінювання ефективності діяльності
установ НАН України (ОДА) (http://www.eval.nas.gov.ua). Розробник –
Інститут програмних систем НАН України (далі – ІПС), адмініструє – ІПС.
2.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на Відділення
інформатики НАН України та Науково-організаційний відділ Президії НАН
України.

Віцепрезидент
Національної академії наук України
академік НАН України
Перший заступник
головного вченого секретаря
Національної академії наук України

Нечай І.М.
239 64 71

Вячеслав БОГДАНОВ

Олег КУБАЛЬСЬКИЙ

3
Інвентаризаційний паспорт _________
1. Назва, скорочена назва

2. Короткий опис
2.1. Призначення:
2.2. Стан розробки:
2.3. Архітектура:
2.4. Фізичне розміщення:
2.5. Дискова підсистема:
2.6. Доступ користувачів до системи:
2.6.1. Мережа:
2.6.2. Метод доступу:
2.6.3. Клієнтська частина:
2.6.4: Адреса доступу:
2.6.5. Доступ: логін та пароль
2.7. Документація (наявність, адреса): Звіт ПІ, Настанова користувача.

3. Сервіси, що входять до складу системи
…
…
…
…

4. Взаємодія з іншими сервісами
5. Короткий опис засобів розробки, підтримки (програмне забезпечення, назва, адреса,
ліцензія, документація …)
6. Адміністрування (перерахувати через кому: компоненти, що підлягають
адмініструванню; короткий зміст робіт, засоби та методи, що застосовуються, та
адреси компонент; регулярність; установа, відповідальна за адміністрування)

7. Користувачі (прізвище/ініціали, регламент доступу, підрозділ апарату Президії
НАН України, інші установи, організації НАН України тощо)

