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‣ projekt mora zagotavljati minimalni inter-operabilnostni mehanizem na stopnji L2 

(ang. »OASC Data Models MIM«), ki zagotavlja skupne podatkovne modele,

‣ od ponudnikov rešitev se zahteva dodaten razvoj in vzpostavitev celostnih rešitev, ki

se jih na trgu na dan objave razpisa ne da kupiti,

‣ namen demonstracijskega projekta ni vključevanje preprostih ali ponavljajočih se 

sprememb, 

‣ preferira se projekte, ki celovito naslavljajo več kot 2 vsebinski področji,

‣ prefererira se projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo potrebe po uporabi

najnaprednejših tehnologij in visoko stopnjo integriranosti v tradicionalne tehnologije

in poslovne modele;

Tehnično-vsebinski poudarki razpisodajalca

Ključni tehnično-vsebinski poudarki razpisodajalca:

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 1. Strateški poudarki iz razpisne dokumentacije
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SOS JR za digitalizacijo občin - 1. Visoko-nivojski pregled ponudbe

Pregled ponudbe

Prikaz konzorcijske ponudbe podjetja Endava in partnerjev
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SOS JR za digitalizacijo občin - 2. Pregled ponudbe: IT storitve

IT storitve za zagotavljanje inteoperabilnosti

Interoperabilnost partnerskih storitev in podatkovnih modelov
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OASC MIM L2 in arhitektura MJU 

Prikaz interoperabilnosti storitev in podatkovnih modelov

OASC MIM L1

OASC MIM L2

MJU platforma

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 1. Pregled ponudbe: IT storitve
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‣ gradnik za avtorizacijo in avtentikacijo,

‣ gradnik za e-participacijo občanov,

‣ gradnik za optimizacijo poti,

‣ gradnik za metodo verižnih blokov (block-chain),

‣ gradnik za izmenjavo IOT podatkov s senzoriko,

‣ gradnik za povezovanje storitev na poslovni plasti,

‣ gradnik za plačevanje storitev,

‣ …;

Ponudba sistemski (horizontalni) gradniki

Ponudba sistemskih (horizontalnih) gradnikov:

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 3. Pregled ponudbe: sistemski gradniki
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‣ rešitev za naročanje k zdravniku,

‣ rešitev za pametno parkirišče,

‣ reštitev za multi-modalno in integrirano mobilnost;

Ponudba vsebinskih (vertikalnih) rešitev

Ponudba vsebinskih (vertikalnih) rešitev:

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 3. Pregled ponudbe: vsebinske rešitve
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Vsebinske (vertikalne) rešitve

Domena mobilnost – multi-modalna in integrirana mobilnost:

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 3. Pregled ponudbe: vsebinske rešitve
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Vsebinske (vertikalne) rešitve

Domena mobilnost – pametno parkirišče (tudi izven ograjenih parkirišč):

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 3. Pregled ponudbe: vsebinske rešitve
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Vsebinske (vertikalne) rešitve

Domena zdravstvo - naročanje k zdravniku:

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 3. Pregled ponudbe: vsebinske rešitve
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‣ Zagotovitev sistemskih IT storitev za skladnost s tehničnimi zahtevami razpisa 

po interoperabilnosti OASC MIM L2,

‣ Zagotovitev horizontalnih gradnikov naprednih tehnologij za izboljšanje 

tehnološke odličnosti,

‣ Zagotovitev vsebinskih rešitev za izbrane domene: zdravstvo in mobilnost;

Povzetek ponudbe

Povzetek sistemske (horizontalne) in vsebinske (vertikalne) ponudbe:

SOS  JR za digitalizacijo občin  - 3. Povzetek ponudbe


