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ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint ajánlatkérő „Közintézményi infokommunikációs szolgáltatások hálózatán
(Közháló) hálózat- és üzemeltetés-felügyeleti, valamint ügyfélszolgálati (együttesen
szolgáltatásfelügyelet) szolgáltatás nyújtása” tárgyban a Kbt. 123. ~ (1) bekezdése szerinti önálló
eljárási szabályok szerinti - hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos - közbeszerzési eljárást
folytatott le, melyben Vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőnek, így Felek az alábbi szerződést
kötik.

I. DEFINÍCIÓK

Szerződés: Jelen Szerződés, annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel és függelékeivel,
módosítás esetén módosításaival együtt.

Közháló rendszer (továbbiakban: Rendszer): Az a több projektből álló, és több vállalatot, szervezetet
átfogó rendszer, melynek eredményeként a meghatározott végpontokon lévő felhasználók IP alapú
adatátviteli, Internet elérési és egyéb, ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat tudnak igénybe venni.

A Rendszerhez tartozó szereplők (továbbiakban együttesen: Szereplők): Megrendelő, Végponti
Felhasználók, Elérési Szolgáltatók: Magyar Villamos Művek Zrt, illetve alvállalkozói (a továbbiakban
Elérési Szolgáltató), Szolgáltatásfelügyelet (Vállalkozó), Internet Szolgáltató: GTS Hungary kft. (a
továbbiakban: Internet Szolgáltató), Field Service (Megrendelő), Internet alapú alap és emelt szintű
szolgáltatások végzője: Invitel Zrt.
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Közháló Központi hálózati csomópont: Az Internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatásokat végző
Szolgáltató által működtetett központ, melybe az Internet Szolgáltató a Saját telekommunikációs
eszközeit és szervereit telepíti, amelyhez az Elérési Szolgáltatók távközlési összeköttetései
csatlakoznak, valamint amelyben az Internet alapú alap és emelt szintű szolgáltatásokat végző
Szolgáltató Hosting szolgáltatás nyújtásával biztosítja az Elérési Szolgáltatók távközlési
összeköttetéseinek csatlakoztatását biztosító berendezések és hálózatfelügyeleti eszközök elhelyezését
és megfelelő üzemeltetését.

Szolgáltatás Hozzáférési Pontok („SZHP”), vagy Közháló Végpontok: Azon telephelyek, épületek,
ahol a Szolgáltatásfelügyelet által ellenőrzött Szolgáltatásokat a Végponti Felhasználók — az Elérési
Szolgáltatók közreműködésével — igénybe veszik.

Szolgáltatás Hozzáférési Pontok üzemképessége (SZHP üzemképessége): Az Internet Szolgáltató
által biztosított adatátviteli szolgáltatás elérhetősége egy adott SZHP-n.

Résztvevők: Azok a vállalatok, melyek a Közháló projektben részt vesznek a Rendszer kiépítésében,
és a Megrendelővel szerződéses viszonyban vannak, vagy azok elismert alvállalkozói.

Közháló Hálózat és üzemeltetési felügyelet (továbbiakban: Szolgáltatásfelügyelet): A
Szolgáltatásfelügyelet feladata a Rendszer kiépítésével, üzemeltetésével kapcsolatos
rendszerintegrációs, szakmai koordinációs feladatok ellátása, a végponti berendezések
konfigurációjának meghatározása, a Rendszer működésének folyamatos ellenőrzése, műszaki
paramétereinek gyűjtése, rögzítése, elektronikus formában az Ugyfélszolgálat és a Végponti
Felhasználók számára elérhetővé tétele, aktív részvétel a hibák azonosításában és elhárításában.
Feladata továbbá a Rendszer megvalósításával és működtetésével kapcsolatos koordináció, szakmai
kérdések rendezése, a Résztvevők munkájának összehangolása részfolyamatok definiálásával,
kommunikációs, szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, valamint az egyes Szereplők
teljesítésének szakmai igazolása és az Ajánlatkérő felé rendszeres állapot és összefoglaló jelentés
készítése. A fenti feladatok ellátásához szükséges felügyeleti és szolgáltató rendszer kiépítése és
üzemeltetése, illetve minden a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladat.

Ügyfélszolgálat: Az ügyfélszolgálat feladata a szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki
leírásban meghatározottaknak megfelelően napi 24 órában, évi 365 napban fogadni a Közháló
ügyfeleinek megkereséseit, tájékoztatással és felvilágosítással szolgálni, intézkedni a szolgáltatási
igények felkonfigurálásáról és a megfelelő szolgáltatóknak továbbítani a hibabejelentéseket. Előszavas
(telefonos) ügyfélszolgálat elérhetőségét munkanapokon ‘7-19 óra között kell biztosítani, ezen
időszakon kívül a bejelentés az online portálon keresztül, telefaxon, hangpostán vagy e-mailben tehető
meg.

Field Service: Feladata a Közháló Szolgáltatás Hozzáférési Pontjait (továbbiakban: SZHP-kat)
kiszolgáló, a Magyar Allam tulajdonában lévő berendezés-készletek, illetve az azokat alkotó bármely
berendezés vagy eszköz rendeltetésszerű működését biztosító folyamatos szolgáltatás — üzemeltetés,
karbantartás, javítás, csere, pótlás, áthelyezés, leszerelés — Műszaki követelmények szerint történő
nyújtása (továbbiakban: üzemeltetési szolgáltatás) a Közháló rendszer működőképességének
biztosítása érdekében azzal, hogy felelőssége a Közháló végponti berendezés-készletére terjed ki.

Közháló Elérési Szolgáltatók: Feladataik, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően
transzparens IP alapú távközlési összeköttetések biztosítása a Rendszerbe kapcsolt intézmények
Szolgáltatás Hozzáférési Pontjai és a Rendszer Internet Szolgáltatójának Közháló Központi hálózati
csomópontja között (elérési szolgáltatás).

Internet alapú alap és emelt szintű Szolgáltató (VAS Szolgáltató): Feladata, a vonatkozó műszaki
követelményeknek megfelelően a Közháló Szolgáltatás Hozzáférési Pontjai számára történő alap- és
emeltszintű Internet szolgáltatások biztosítása és ezzel összefüggésben „Hosting” szolgáltatás nyújtása
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az Elérési Szolgáltatók és Szolgáltatásfelügyelet kapcsolatainak fogadására és eszközeiknek
elhelyezésére.

Végponti Felhasználók/a Közháló Ügyfelei: Azok a felhasználók, akik a Rendszer eredményeként
létrejött szolgáltatást, mint végfelhasználók veszik igénybe a végpontokon.

Vis Major: A Felek tevékenységi körén kívül álló olyan természeti vagy háborús esemény (tűzvész,
földrengés, árvíz, egyéb természeti csapás, Országos hatású terrorcselekmény, robbantás vagy
robbanás), amely a Szerződés megkötése után jön létre és annak szerződésszerű teljesítését
lehetetlenné teszi, nem a Felek hibájából következik be, nem látható előre és a Felek részéről nem
elhárítható.

Műszaki követelmények: jelen szerződés 1. számú melléklete szerint

Szolgáltatásminőségi követelmények: jelen szerződés 2. számú melléklete szerint

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

l.A szerződés tárgya, a Vállalkozó által nyújtandó, a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki
leírás szerinti szolgáltatásfelügyeleti szolgáltatás biztosítása a Rendszer folyamatos működtetése során
(a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás). A szerződés tárgyát képező szolgáltatás részletes leírását a
Műszaki leírás (1. számú melléklet) tartalmazza.

2. A Szolgáltatás főbb elemei a következők:

a. A szolgáltatásfelügyeleti szolgáltatás körében:

. Elérési hálózat erőforrásai és elérési szolgáltatás

. Az Internet szolgáltató által nyújtott koncentrált központi hálózati erőforrások és szolgáltatás

. Végponti erőforrások és végpontokon konfigurált szolgáltatás

. Internet elérési szolgáltatást és emelt szintű Internet szolgáltatást

. biztosító erőforrások és szolgáltatás

. Központi IPSee VPN kapcsolatot végződtető erőforrások

. Közháló szolgáltatási alrendszer-specifikus erőforrások és szolgáltatás.

b. A szolgáltatásfelügyeleti szolgáltató kiemelt feladatai:

. A menedzsment rendszer kiépítése

. Üzemeltetés-felügyelet és menedzsment feladatok

. Szakmai koordinációs és rendszerintegrációs feladatok

. Önkormányzati biztonsági Internet elérési rendszer kiépítése, üzemeltetése és felügyelete

. Kapcsolódás más szolgáltatásokhoz/folyamatokhoz

c. A Vállalkozónak létre kell hozni egy képzett szakemberekből álló, a Szolgáltatásfelügyeleten
belüli részszervezetet (Közháló NOC).

d. A Vállalkozó feladata, hogy a Rendszeren belül a Rendszer kiépített infrastruktúráját és
szolgáltatásrendszerét felhasználva, illetve azt speciális biztonsági funkciókkal kiegészítve
megvalósítson és üzemeltessen egy emelt szintű biztonsági szolgáltatásokat nyújtó ún.
„önkormányzati hálózati alrendszer biztonsági központot” (ÖHABK).

e. Az üzemeltetés felügyeleti szolgáltatás keretében:
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. A rendszer üzemeltetésének előkészítési feladatai

. Az üzemeltetés felügyelet kialakítása

. Az üzemeltetés felügyeletet támogató rendszerek kialakítása

IV. A SZERZŐDÉS INTÉZMÉNYI HATÁLYA

A Szerződés intézményi hatálya kiterjed a Közhálóra, és annak valamennyi alhálójára.

V. A TELJESÍTÉS HELYE, IDŐTARTAMA,
A SZERZŐDÉS IDŐBENI HATÁLYA

1. A teljesítés helye: országos, Magyarország települései (az egyes Végpontok adatait a
szerződés 3. számú mellékletét képező CD, míg a Szereplők felsorolását a jelen szerződés II.
pontj ában foglalt vonatkozó definíció tartalmazza.)

2. A teljesítés időtartama, mely a Szerződés időtartamát is jelenti, jelen Szerződés mindkét fél
általi aláírásától számítva 2012. december 31. napjáig tart.

3. A szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja: a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napja

VI. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Vállalkozó feladata, hogy a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
feladatokat az Ajánlatában, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározottak szerint teljes
körűen, a megadott határidőkben elvégezze.

2. Vállalkozó köteles a teljesítést a Szerződésben meghatározott határidő ütemezés szerinti
időpontban megkezdeni azzal, hogy a Szolgáltatás megkezdésének a Szerződés mindkét fél általi
aláírásának napján (a továbbiakban: Szolgáltatás-kezdés) meg kell történnie és ezt követően a
Vállalkozónak a Szolgáltatást a Szerződés Időtartama alatt folyamatosan biztosítania kell.

3. Vállalkozó gondoskodik az általa nyújtandó szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközök,
szoftverek beszerzéséről, üzembe helyezéséről, konfigurálásáról, fenntartásáról és arról, hogy az
ügyfelek mindezeket igénybe vehessék, illetve használhassák, amennyiben számukra ez saját
feladataik elvégzéséhez szükséges.

4. A Rendszer működéséhez a Rendszerben részt vevők összehangolt működése szükséges mind
a műszaki eszközök kapcsolódásai, mind az adminisztratív működés során. Vállalkozó köteles a
feladat teljesítése során a Rendszer működéséhez szükséges szabályokat ennek figyelembevételével
kialakítani, illetve tesz javaslatot Megrendelő felé a szabályok kialakítására.

5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel a rendszer stabil működésének
biztosításában és fejlesztési irányainak meghatározásában. Vállalkozó folyamatosan tájékoztatja
Megrendelőt az Ajánlatban meghatározott módon és határidőben a Rendszer működésével kapcsolatos
eseményekről.

6. Vállalkozó köteles olyan szakmai és emberi erőforrást biztosítani, amely a szerződésszerű
teljesítést lehetővé teszi.

7. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amely a jelen szerződésben vállalt feladatainak teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából fakadó károkért Vállalkozó felelős.
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8. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztatja
Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a
Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

9. A Vállalkozó kijelenti, hogy — szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
A Szolgáltatáshoz, vagy annak bármely eleméhez szükséges engedélyeket és tanúsítványokat,
esetleges hatósági jóváhagyásokat Vállalkozónak kell beszereznie.

1O.Vállalkozónak a Szolgáltatás során be kell tartania a munkavédelmi, munkabiztonsági,
foglalkoztatási és a tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásokat is, melyért önálló és teljes
körű felelősséggel tartozik.

11. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel és Megrendelő képviselőjével, esetleges
egyéb meghatalmazottjaival, valamint a Résztvevőkkel a Rendszer stabil működésének biztosításában,
működési hibáinak felderítésében.

12. A szerződés teljesítése során Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
Megrendelő utasításai a szerződés teljesítését azonban nem tehetik terhesebbé.

13. Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén Vállalkozó erre Megrendelő
figyelmét felhívja, de Megrendelő utasítására és kockázatára a feladatot/feladatrészt köteles

elvégezni kivéve, ha az utasítás elvégzése Vállalkozó büntetőjogi felelősségi körébe tartozik.
Megrendelő és Vállalkozó ezzel kapcsolatos nyilatkozatait írásba kell foglalni.

14. A minőségi követelményeket csorbító megrendelői utasítást Vállalkozó csak a minőségre
vonatkozó megrendelői előírás visszavonása vagy az érintett részre vonatkozó felelősség Megrendelő
általi átvállalása esetén köteles teljesíteni.

15. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik
felelősséggel.

16. Vállalkozó köteles a Rendszer működését vizsgáló auditokat lehetővé tenni, az auditorok
munkáját segíteni és részükre minden szükséges információt megadni.

17. Vállalkozó a Közháló többi szolgáltatója felé a Rendszer üzemeltetésével, az SLA
követelmények szerinti teljesítéssel és elszámolással kapcsolatos ügyekben, mint Megrendelő
megbízottja jár el. Vállalkozó ebben az értelemben ellenőrzési, számonkérési és utasítási jogkörrel bír.

~ Vállalkozó a Műszaki leírásban meghatározott módon, eszközökkel és rendszerességgel
jogosult és köteles ellenőrizni a Közháló szereplőinek a Közháló üzemelését érintő
tevékenységét.

~ Megrendelő külön megbízása nélkül köteles eljárni a feltárt szerződésszegések ügyében.
Ennek érdekében jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltatóktól, és a megfelelő üzemvitel
érdekében jogosult intézkedni, vagy intézkedésre utasítani a szolgáltatókat.

~ Vállalkozó havi rendszerességgel köteles tájékoztatni Megrendelőt a megoldott és
függőben lévő ügyekről és azok állapotáról.
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VII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL (MIGRÁCIÓ)

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelenlegi szolgáltatók a hatályos vállalkozási szerződéseik
alapján 2012. május 31. 24:00 óráig nyújtják a szolgáltatást, így a Vállalkozónak ezt követően, a
Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján kell a Szolgáltatás nyújtását átvenni és annak
folyamatosságát a Műszaki leírásban meghatározottak szerint, teljes mértékben és rendszerszerűen,
zökkenőmentes átállással biztosítania. Ennek keretében a Vállalkozó vállalja, hogy — a jelen
Szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtása érdekében — valamennyi szükséges műszaki, jogi és szervezeti
feltételt amennyiben szükséges, a migrációs időszak alatt — a Műszaki leírásban meghatározott
feltételek szerint elkészített és Megrendelő által elfogadott Migrációs tervének megfelelően —

legkésőbb a szerződéskötést követő 5. naptári napig megteremti és ezen időpontot követően jelen
szerződés időbeni hatálya alatt folyamatosan és teljes körűen biztosítja.

2. A Migrációs időszakban Vállalkozó köteles a jelenlegi szolgáltatók által ellátott tevékenység
megismerésére. Ennek megszervezése Megrendelő feladata az Ajánlatban elfogadott Vállalkozói
igény figyelembe vételével.

3. Vállalkozónak mind szervezetében, mind felszereltségében a teljes körű, szerződésszerű
Szolgáltatás ellátására kell felkészülnie legkésőbb a migráció befejezéséig. Ezen időpontig
gondoskodnia kell a már korábban kiépített rendszerekhez történő csatlakozásáról is.

4. Vállalkozó és a jelenlegi szolgáltatók az átadás-átvétel tényét és körülményeit
jegyzőkönyvben rögzítik. Az átadás-átvételre Megrendelőt Vállalkozó köteles meghívni. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyv tartalmát Vállalkozó előzetesen köteles egyeztetni Megrendelővel.

VIII. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

1. Megrendelő biztosítja, hogy Vállalkozó feladatának ellátáshoz szükséges minden megfelelő
jogosítvánnyal rendelkezzen, és azokat érvényesíthesse a Szereplőkkel szemben. Vállalkozó a jelen
szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során Megrendelő meghatalmazottjaként szerepel
és Megrendelő biztosítja, hogy a Szereplőkkel kötött, illetve kötendő szerződéseiben olyan kikötéseket
alkalmaz, amelyek Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladatainak szerződésszerű teljesítéséhez
megfelelő hatásköröket és jogosítványokat biztosít.

2. Megrendelő vállalja, hogy a Szereplőket a Szolgáltatásfelügyelet jogairól és feladatairól megfelelő
módon tájékoztatja.

3. Megrendelő biztosítja, hogy Vállalkozó a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges mértékben a
Végpontok elhelyezésére szolgáló ingatlanokba a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben
bejuthasson, és a szükséges munkálatokat az adott helyszínen, a helyszínen alkalmazott munkaidőben
elvégezhesse. Vállalkozó szakemberei Megrendelő által biztosított kísérővel, vagy Megrendelő által
kiállított igazolással léphetnek be ezekre a helyszínekre karbantartási és javítási munkák végzése
céljából. Sürgős, illetve váratlan hibaelhárítás esetén Megrendelőt haladéktalanul értesíti Vállalkozó a
hiba tényéről és az elhárítás módjáról.

4. Megrendelő biztosítja, hogy a Rendszer működtetésében részt vevő Szereplők részére a Műszaki
leírás (1. számú melléklet) szerint szervezett és előre ütemezett, Vállalkozó által tartandó oktatáson az
érintett személyek részt vegyenek.

5. Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó által igényelt — a feladat teljesítéséhez szükséges -

információkat, a feladat teljesítéséhez elengedhetetlen szakmai közreműködőket, és köteles
gondoskodni a Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez szükséges Megrendelő általi
jóváhagyásokról, a szükséges időpontokban és mértékben. E kötelezettségének Megrendelő a jelen
szerződésben meghatározott kapcsolattartóin keresztül tesz eleget.
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6. A Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.

‘7. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel feltételeként 4.000.000,- Ft, azaz négymillió
forint összegben ajánlati biztosíték nyújtását írta elő. Vállalkozónak (ajánlattevőknek) az ajánlati
biztosítékot az ajánlatok felbontásának időpontjától kezdve a beadás napját követő 60 napig kellett
Megrendelő rendelkezésére bocsátania.

A biztosítékot Vállalkozó az előírt pénzösszegnek az ajánlatkéró’ fizetési számlájára történő
befizetésével / bankgarancia biztosításával / biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel l teljesítette.

A fentiek szerint teljesített ajánlati biztosítékot Megrendelő köteles a szerződéskötést követő 8 napon
belül - a befizetést igazoló dokumentum / a bankgarancia rendelkezésre állását igazoló - vagy a
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvény
visszaadásával vagy az ajánlati biztosíték összegének Vállalkozó számlájára történő visszautalással 2

Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.

IX. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem fizet, valamint azt is, hogy az
esetleges Migrációs időszak alatti tevékenységéért külön szolgáltatási díjat Vállalkozó nem számíthat
fel.

2. Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített Szolgáltatás ellenértékeként

42.000.000 Ft ± ÁFA, azaz Negyvenkettőmillió forint± ÁFA Szolgáltatási díjra jogosult.

Vállalkozó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, időarányosan havonta egy számla benyújtására
jogosult Megrendelő felé.

3. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti a Műszaki leírás (1. számú melléklet) és
Szolgáltatásminőségi követelmények (2. számú melléklet) szerint elvárt és az Ajánlatában rögzített
mennyiségi és minőségi követelményeket, úgy a szolgáltatási díjat csökkenteni kell a tárgyhónapra
vonatkozó, az 2. sz. mellékletben rögzített SLA paraméterek teljesítésének arányában.

4. A Szolgáltatás 1XJ2. pontban rögzítettek szerinti díja magában foglalja Vállalkozó által, a
szerződésszerűen nyújtott teljes Szolgáltatás ellenértékét, valamennyi Szolgáltatás-elemre
kiterjedően. A Szolgáltatás, Szerződésnek megfelelő nyújtásáért a IX/2. pontban foglalt díjon felül
Vállalkozó további ellenértékre nem tarthat igényt. A IX/2. pontban rögzítettek szerinti
szolgáltatási díj a Szerződés hatálya alatt nem módosítható.

5. Megrendelő a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig köteles kiállítani a teljesítésigazolást a
Kbt. 130. ~ (1) bekezdésének megfelelően. Vállalkozó az adott hónapra vonatkozó teljesítésigazolás
elfogadásának napjától jogosult a Megrendelő által igazolt teljesítésigazolásnak megfelelő összegről
számlát benyújtani. A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről jogosult:
Bene János Zsolt

Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető - IX. 2. pont szerinti - díjösszegre, amelyet
a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a

a megfelelő részt kell kiválasztani
2 a megfelelő részt kell kiválasztani
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Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítésigazolás.

A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. dvi CXXVII. törvény (Áfatv.)
169. ~ szerinti előírásoknak.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a számláját a következő címre nyújtja be:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt.
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság

7.A számlán minden esetben fel kell tüntetni a szerződés tárgyát és a NISZ által kiadott iktatószámát.
Ennek hiányában a számlát a Megrendelő kiegészítés céljából visszaküldi.

Amennyiben a számlát a Vállalkozó a tényleges teljesítésnek megfelelően — tartalmi és formai
szempontok szerint — helyesen állította ki és ahhoz mellékelte a Megrendelő által a számlázandó
teljesítési periódusra kiállított teljesítésigazolást, úgy Megrendelő a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül a számlában szereplő összeget átutalja Vállalkozó 10700024-04684 103- 51100005
számú bankszámlájára a Kbt. 130. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Vállalkozó - tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény
(Art.) 36/A. * hatálya alá tartozik - tudomásul veszi, hogy Megrendelő a benyújtott számlát kizárólag
az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén fizeti ki.

8. Vállalkozó a Szerződés felmondása esetén jogosult az általa ténylegesen teljesített teljesítési
periódusról is számlát kiállítani az erről szóló teljesítésigazolásnak megfelelően.

9. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás nettó összege után az MNB jegybanki
alapkamat szerint meghatározott késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 365
napos évet alapul véve.

10. Amennyiben Megrendelő a teljesítésigazolásnak és formai szempontoknak megfelelően
kiállított számla kiegyenlítésével a jelen Szerződésben megadott határidőt követően 90 napos

késedelembe esik, Vállalkozó köteles újból írásban felszólítani a Megrendelőt a fizetésre. Amennyiben
a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem történik meg a fizetés, úgy — előzetes
értesítést követően — Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni.

X. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1. Vállalkozónak felróható késedelmes Szolgáltatás-kezdés, illetve a szolgáltatás jogosulatlan
felfüggesztése esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a késedelem első 15
napjáig a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan az érintett hónapra vonatkozó teljes
nettó havi Szolgáltatási díj, mint kötbéralapnak 1 %-alnap, a késedelem következő minden megkezdett
10 napjára pedig a kötbéralap 2%-a. A kötbér maximális összege nem haladhatja meg a fenti
kötbéralap 25%-át.

2. Amennyiben Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést - ilyennek minősül a 30 napot
elérő késedelmes Szolgáltatás-kezdés is — vagy nem biztosítja az 1. sz. és 2. sz. mellékletben
meghatározottak szerint a szerződésszerű szolgáltatási szintet, úgy a teljes szolgáltatási díj (azaz
42.000.000,- Ft), mint kötbéralap 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére
köteles.

3. A Meghiúsulási kötbér fizetésének kötelezettsége nem érinti az addig keletkezett késedelmi
kötbér fizetési kötelezettséget.
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4. Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén, vállalkozó köteles a hiba kijavítását
haladéktalanul megkezdeni. A nem szerződésszerű teljesítés idejére, Megrendelő az X/l.

pontban meghatározott késedelmi kötbérre jogosult. Amennyiben a hiba kijavítása 30 napon belül nem
történik meg, Megrendelő X./2. pontban megszabott meghiúsulási kötbérre jogosult.

5. Vállalkozó — a kötbér fizetésén túl — kártérítési felelősséggel tartozik a jelen szerződés
időtartama alatt bekövetkezett minden olyan közvetlen kárért, amelyet Vállalkozó nem szerződésszerű
teljesítése következtében vagy azzal összefüggésben okozott.

6. Az érvényesítendő kötbér összegét, illetve a fenti pénzügyi szankciókat Megrendelő a
Szolgáltatási díj összegéből jogosult levonásba helyezni a teljesítésigazolásban történő kimutatása
mellett. Amennyiben valamely összeg levonására jogosulatlanul került sor, úgy e tény megállapítását
követően Megrendelőnek haladéktalanul intézkednie kell a jogosulatlanul levont összeg
visszafizetésére. Az eredetileg megállapított határidő és a tényleges fizetés között eltelt időre
Vállalkozót a jelen Szerződésben megállapított késedelmi kamat is megilleti.

XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

1. Jelen Szerződést Vállalkozó kizárólag írásban, indoklással és csak azonnali hatályú
(rendkívüli) felmondással mondhatja fel, ennek megfelelően a rendes felmondás Vállalkozó
tekintetében kizárt.

2. Megrendelő jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen, ha

> Vállalkozó anélkül, hogy erre jelen Szerződés rendelkezései szerint jogosult
lenne, egyoldalú döntésével felfüggeszti a Szolgáltatást,

> a Szolgáltatás minősége nem érte el az 1. sz. mellékletben meghatározott
minimális mértéket,

> alvállalkozó igénybe vétele esetén a jelen szerződés XVI. pontjában
foglaltakat a Vállalkozó megszegi,

> a titoktartásra vonatkozó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
Vállalkozó megszegi,

> a jogszabályokban, illetve a jelen szerződésben meghatározott szervezetek
által végzendő ellenőrzést Vállalkozó meghiúsítja,

> Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

3. Vállalkozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő

> akadályozza vagy veszélyezteti a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését és
Megrendelő a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli
értesítést követően sem szünteti meg,

> Vállalkozó által benyújtott szabályos számla kiegyenlítésével 120 napot
meghaladó késedelembe esik.

4. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására, amennyiben a másik fél csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áh,
felszámolását jogerős bírósági határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe
kerül.

5. Az azonnali hatályú felmondás jelen szerződést a jövőre nézve szünteti meg. Ennek
megfelelően a szerződés bármely fél oldaláról történő azonnali hatályú felmondás esetén a feleknek
Vállalkozó által a felmondás napjáig szerződésszerűen elvégzett Szolgáltatás arányos részével el kell
számolni.
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6. Megrendelő azonnali hatályú felmondása nem érinti a Vállalkozó esetleges kötbér- és
kártérítés fizetési kötelezettségét.

7. Jelen szerződés bármely fél részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, valamint ha a
jelen szerződésben megállapított időtartam eltelt, a Vállalkozó köteles minden együttműködést
megadni a Szolgáltatás folytatására kiválasztott harmadik személynek oly módon, hogy a Szolgáltatás
folyamatosan fenntartható legyen.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Felek jelen Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 132. *-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják.

2. Szóbeli nyilatkozat, vagy ráutaló magatartás e szerződés módosítását semmilyen körülmények
között nem eredményezheti.

XIII. FELELŐSSSÉGKORLÁTOZÁS

1. Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt Szolgáltatás tekintetében nem korlátozható mértékű
felelősséggel tartozik.

2. Vállalkozó az esetleges elmaradt hasznát a Megrendelővel szemben nem érvényesítheti.

XIV. ALVÁLLALKOZÓK

1. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítés során maga
járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.

2. Jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek az alvállalkozókkal történő megismertetése,
betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal.

3. Vállalkozó teljesítésében - a 4. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.
Az ajánlatban megnevezett alvállalkozók az alábbiak:

4. Amennyiben a 3. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e
bekezdésben: alvállalkozó) helyett Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni, azt csak
a Megrendelő hozzájárulásával teheti meg.
A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni. A
hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó módosításának
igénye a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében — állt be,
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá azt is, hogy a bevonni tervezett új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni
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kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alatt.

6. Vállalkozó, mint a Ptk. szerinti fővállalkozó az alvállalkozókkal maga köt szerződést, azok
munkáját ellenőrzi, felügyelet alatt tartja, és szükség szerint összehangolja, ütemezi.

XV. TITOKTARTÁS

1. Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott dokumentációkat, adatokat,
információkat bizalmasan kezelni és gondoskodni arról, hogy azok harmadik fél számára ne legyenek
hozzáférhetőek. Az azt elmulasztó vagy megszegő Fél köteles a másik Fél igazolt kárát megtéríteni.
Kivételt képeznek a bíróság, a nyomozó hatóság, más hatóság felé történő információ feltárás, ha
jogszabály, illetve az előzőekben megjelölt szervek jogerős kötelező határozata ezt előírja.

2. Vállalkozót a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai szerinti módon titoktartási
kötelezettség terheli a jelen Szerződés teljesítése során Megrendelővel, annak tevékenységével, a
Rendszerrel, annak működésével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adat, információ,
ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira,
munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles Vállalkozó a
titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni. A jelen Szerződés által meghatározott munkában
résztvevő munkatársakkal és alvállalkozókkal írásban is köteles a titoktartásra vonatkozó szabályokat
elfogadtatni, titoktartási nyilatkozatot aláíratni és a Megrendelő részére megküldeni.

3. Vállalkozó Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a
Szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció, specifikáció, tervrajz, minta, vagy
információ adatait. Vállalkozó alkalmazottai nem minősülnek harmadik félnek, de a velük folytatott
levelezés, vagy bármilyen más adatközlés bizalmasnak minősül és csak olyan mértékig megengedett,
amely az adott személy feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges. A Megrendelő és a Vállalkozó
kijelenti, hogy a másik Fél által titkosan kezelendőnek minősített valamennyi üzleti információt,
know-how-t, szabadalmazott eljárást, okmányt, adatot és rajzot titkosan fogja kezelni, a hatályos
j ogszabályokban meghatározott módon. Megrendelő nem használhatja fel Vállalkozótól kapott üzleti
titoknak minősülő információit semmi más célra, mint a projekt befejezésének, működtetésének,
karbantartásának, vagy szűk keresztmetszetei megszüntetésének megszervezésére. Hasonlóképpen
Vállalkozó nem használhat fel, vagy tehet közzé Megrendelő vagy más, a hálózati rendszerben érintett
szerv által átadott semmiféle tervezési adatot, információt és rajzot másra, mint ezzel a Szerződéssel
szorosan összefüggő célokra. Felek a jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően üzleti titok alatt a
Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 81. g-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalmat értik.

4. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozói, illetve a teljesítésbe bevont minden
személy a titokvédelmi előírásokat, a jelen szerződésben előírtak szerint vele azonos módon betartsák.

XVI. KAPCSOLATTARTÓK ÉS ÉRTESÍTÉSEK

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő bármely jellegű
jognyilatkozat megtételére kizárólag az e szakaszban megjelölt személyek jogosultak. Ennek
megfelelően Vállalkozó kizárólag Megrendelő oldaláról megjelölt kapcsolattartótól fogadhat el
utasítást, és kizárólag felé tehet jelentést.

2. A kapcsolattartók jogosultak jelen szerződés vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás
adására-átvételére, azonban nem tehetnek olyan jellegű nyilatkozatot, amely a jelen szerződés
módosítását eredményezi. Ilyen esetben kötelesek a szerződésmódosítás szükségességét a Szerződő
felek képviselőinek írásban jelezni.
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3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók személyében történt változásról a
másik felet előre, írásban haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett
változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók
személyében történő változás szerződésmódosítást nem igényel.

Megrendelő I meghatalmazottjának elérhetősége:
Kapcsolattartó neve: Bene János Zsolt
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Telefax szám: +36 14594281
E-mail cím:bene.janos.zsolt@nisz.hu

Vállalkozó elérhetősége:
Kapcsolattartó neve: dr. Máthé János
Címe: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Telefonszám: ± 36 1 371-2700
Mobil: ± 36 30 990 3500
fax: + 36 1 204 1664
e-mail: janos.mathe@netvisor.hu

4. Felek egymás közötti hivatalos értesítéseiket írásban kell, hogy megtegyék, és valamennyit
ugyancsak írásban kell visszaigazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt
kézbesítették, és a kézbesítés visszaigazolást nyert (e-mailben is lehetséges). Az értesítések ajánlott
levél esetében a postára adás napját követő 5. napon, fax esetében az „activity report”-ban jelzett
időpontban, e-mail esetében pedig a visszaigazolás szerinti időpontban tekintendők megérkezettnek. A
következő értesítések számítanak érvényes írásos értesítésnek: tértivevényes-ajánlott levél vagy
telefax. Az előbbi értesítéseket megelőzheti a gyorsabb kommunikáció érdekében e-mail üzenet,
melyet azonban az előbbiek közül valamely írásos formában elküldött értesítés követ. A napi
munkában a kommunikációt nem szükséges az előbb felsorolt módszerekkel végezni, csak a Rendszer
működését lényegesen befolyásoló kommunikációt valamint a kapcsolattartók személyében
bekövetkezező változásról szóló értesítést szükséges tértivevényes-ajánlott levélben, telefaxon vagy a
Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. tvr. 38. ~-ának (2)-(3) bekezdéseiben és
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. ~ 15. pontjában és 4. ~ (1) bekezdésében
foglaltak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt elektronikus iratban folytatni.

XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Minden, a jelen Szerződésből származó jog és kötelezettség kötelezni, illetve jogosítani fogja
mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő esetleges jogutódait.

2. Sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem felelős a szerződéses kötelezettségei teljesítésével
kapcsolatos késlekedésért, vagy azok nem teljesítéséért, ha ezt a Vis Maior valamely formája gátolta,
vagy akadályozta, Vis Maior-ra a Felek csak akkor hivatkozhatnak, ha a Vis Major észlelését követően
szóban azonnal, valamint írásban legkésőbb 5 munkanapon belül értesítik egymást a késedelem vagy
teljesítési problémák okairól. A fenti körülmények befejeződésekor a mentesített fél minden
indokolatlan késedelem nélkül köteles újrakezdeni, illetve folytatni a megszakított kötelezettségek
teljesítését. Felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy a felmerülő teljesítési akadályokat a
legrövidebb időn belül elhárítsák, a szükséges módosításokat írásban rögzítsék. Minden, a Szerződés
megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről Felek kölcsönösen
kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket megkísérlik
kölcsönös egyeztetéssel, tárgyalás útján, elsősorban peren kívül rendezni. Amennyiben ez 30 napon
belül nem vezet eredményre, a jelen Szerződésből vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden
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szerződésszegéssel, felmondással, érvényességi vagy értelmezési kérdéssel kapcsolatos vita
eldöntésére a Felek — a pertárgyértéktől függően — kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a
Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

4. Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének
érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész szerződés
érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a Szerződő felek a szerződést
nem kötötték volna meg.

5. A jelen szerződést Vállalkozó képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja(k),
hogy a jelen szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Vállalkozó képviseletére,
továbbá ennek alapján jelen szerződés megkötésére és aláírására.

6. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatának benyújtását követően nem történt olyan változás,
amely a cégjegyzékbe bejegyzett adatokat érintené.

7. Megrendelő a Rendszer működéséhez szükséges, Vállalkozó által installált szoftvereket,
know-how-t a rendszeren kívül nem használhatja, azokat a rendszerből le nem másolhatja és harmadik
személy számára tovább nem adhatja. Megrendelő felelős minden olyan kárért és igényért, amely e
rendelkezés megsértéséből származik.

8. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy az általa leszállított, rendszerbe helyezett eszközök,
szoftverek, valamint az általa a szerződés teljesítése során alkalmazott műszaki eljárások, technológiák
felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza. Amennyiben harmadik személy részéről védett
jogai sérelme miatt kárigény merülne fel a fenn megjelölt eszközök, eljárások vonatkozásában,
Vállalkozó mentesíti Megrendelőt a kárigény alól, minden ezzel kapcsolatos kötelezettséget átvállal.

9. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó jelen Szerződés sikeres teljesítését követően az
elvégzett munkára referenciaként hivatkozzon, de figyelemmel kell lennie a jelen szerződésben
meghatározott, titoktartásra vonatkozó szabályokra.

11. Jelen Szerződés, annak mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba.

XVIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy megismerték és áttanulmányozták a jelen
Szerződésben hivatkozott valamennyi szerződéses feltételt. A Szolgáltatásra a jelen Szerződésben
hivatkozott szerződési feltételek, valamint az itt meghatározott egyéb kiegészítő feltételek
vonatkoznak elsősorban, a nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatásra és annak nyújtására
vonatkozó jogszabályok irányadók.

2. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv
(„Ptk.”) 81. ~-ának (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a jelen Szerződés szerinti
szolgáltatói díjazás mértéke, valamint a Szerződéssel kapcsolatos olyan adat, melynek megismerését,
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban
nem eredményezheti az olyan — a Ptk. 81. g-ának (3) bekezdésében példálózó jelleggel felsorolt —

adatokhoz való hozzáférést, amelyek megismerése a Vállalkozónak az üzleti tevékenysége végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kérésre a jelen Szerződésben szabályozott jogviszonnyal
összefüggő és a Ptk. 81. ~ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra
vonatkozóan köteles tájékoztatást adni a Ptk. 81. ~ (4) bekezdésének megfelelően.
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4. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 71. ~
szerinti értékelési szempont alapján értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk,
alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

A jelen Szerződés — az elválaszthatatlan részét képező és a Felek által aláírt, illetve szignált 4 db
melléklettel együtt — négy, egymással szó szerint megegyező példányban készült, azt a szerződő Felek
elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi — a szerződéshez fizikailag
nem csatolt - Vállalkozó benyújtott ajánlata, és a lefolytatott közbeszerzési eljárás eljárást megindító
felhívása és dokumentációja (továbbiakban Dokumentáció).

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi követelmények
3. számú melléklet: Az egyes Végpontok adatait tartalmazó CD
4. számú melléklet: A műszaki leírás kiegészítése

Budapest, 2012.

7/
Szabá’Zoltán Attila

vezérigazgató
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Megrendelő
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Dr. Máthé János István
vezérigazgató
NETvisor Zrt.
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Tel.: 37 i~•2700 Fax: 204-1664
Adószljm: i4O23Q59-2~43
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1. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Bevezetés

A Közintézményi Infokommunikációs Szolgáltatások Hálózata (a továbbiakban: Közháló)
Magyarország legnagyobb közösségi hálózata, amely nagy kiterjedésű, jelenleg több mint 6600
végponttal (részletesen az 1. sz. függelék tartalmazza), összetett és fejlett szolgáltatási struktúrával és
sok szolgáltatóval rendelkezik. A Közháló két legfontosabb feladata:

. a kormányzat által biztosított támogatással intézménycsoportok (iskolák, eMagyarország
pontok, önkormányzatok, stb.) számára biztosít azonos minőségű és intézményi feladatokhoz
illeszkedő alapszintű Internet elérést értéknövelt szolgáltatásokkal

. a támogatott intézmények — vagy intézmény csoportok, ágazatok — sajátosságainak és
igényeinek megfelelő emeitszintű szolgáltatások (p1. magasabb sávszélesség, központi
vírusvédelem, stb.) biztosítása

A Közháló szolgáltatásait és szereplőinek kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti:

TiterT Ct s~ok~á~tatÓ
SeoIg1It~t~fT’IegyekTt -

: ~ tat . fl,’ (‘-‘‘,, ‘‘ ) (I

tJrWf~ ‘‘a’

‚ [. ‘ia .“‘,‘I’( ‘~) ‚

It ([
[‘1 at

Etcrest sroIgaltaLO~k) - -

Ftr’t [
‚-‚ ‘~,iIt’a1 ‘-.~-‘ ‘-i’ :

V .‚ M T ‘ ‘1 ‘, —a a T -‚

Vé9poat ‘/‘ (‘[ .) T - ‚. ‘, .~ ‚ ( V. ‚; ‘

A Hálózat működéséhez több szolgáltató együttműködése szükséges. Ezért a Szolgáltatásfelügyelet, a
Hálózat többi szereplőjéhez hasonlóan feladatait csak más szereplőkkel együttműködve végezheti el. E
feladatok meghatározásakor, illetve a más szolgáltatókhoz/folyamatokhoz való kapcsolódás
részletezésekor ismertetjük, hogy az egyes feladatokat a Szolgáltatásfelügyelet mely szereplőkkel
együttműködve illetve mely szereplők felügyelete alatt végzi. Kitérünk továbbá arra, hogy a feladatok
ellátásához szükséges adatokat mely szereplőktől kapják.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szereplőket, amelyek a Hálózat szolgáltatásainak nyújtásában
részt vesznek, és amelyekre jelen dokumentációban, a későbbiekben hivatkozunk:
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Hálózat-és Szolgáltatásfelügyelet (a továbbiakban: Szolgáltatásfelügyelet)
)~ Elérési Szolgáltató: Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban Elérési Szolgáltató), illetve

alvállalkozói (Magyar Telekom Zrt., Invitel Zrt., Hungaro DigiTel Kft., Antenna Hungária
Zrt., GTS Hungary Kft.).

)~ Emelt szintű szolgáltatások szolgáltatója: Invitel Zrt. és a Magyar Telkom Nyrt. konzorcium
(a továbbiakban: Szolgáltatási Központ (VAS) szolgáltató)

~ Internet Szolgáltató: GTS Hungary Kft. (a továbbiakban: Internet Szolgáltató)
~ Végponti Számítógép-hálózati Berendezéseinek Üzemeltetője: NISZ Zrt. (a továbbiakban:

Field Service)

A Szolgáltatásfelügyelet Közhálóval kapcsolatos feladatai

Feladat meghatározások

A Közháló Szolgáltatásfelügyelete a következő feladatokat kell, hogy ellássa:
Program menedzsment feladatok

o Szolgáltatás létesítés, módosítás folyamatainak kialakítása és a létesítési, módosítási
folyamatok koordinálása

o Szolgáltatók által kialakított szolgáltatási infrastruktúra auditálása
o Teljesítések felügyelete
o Teljesítési igazolások (SLA, OLA) készítése (szolgáltatónként, /végpont/szolgáltatás)
o Szolgáltatókkal folyamatos szakmai konzultáció a szolgáltatások E2E biztosítása

érdekében
o Megrendelő számára a Program Irányító Bizottságon (PiE) keresztül döntés előkészítő

anyagok összeállítása.
o A Megrendelő érdekeinek képviselete a Programban a szolgáltatók felé.
o Megrendelő felé riportolás (rendszeres és eseti), adatszolgáltatás

Rendszerintegrációs feladatok
o Rendszerterv: E2E szolgáltatások a szolgáltatók (rész)szolgáltatásai alapján
o Külső rendszerekhez (pl. ágazati nyilvántartó, szolgáltatói CRN’I) történő kapcsolódás

biztosítása
Szolgáltatás felügyeleti feladatok

o Szolgáltatások minőségének ellenőrzése
o Hálózati teljesítmény adatok gyűjtése

o elemzés
o jelentéskészítés, trendanalízis

o Központi hibajegy kezelő (incidens) rendszer központi biztosítása
o Változáskezelés folyamatainak központi biztosítása
o Probléma kezelés folyamatainak központi biztosítása
o Szolgáltatás katalógus biztosítása
o Szolgáltatás kezelő rendszer biztosítása

o szolgáltatás rendelések-módosítások kezelése és dekompozíciój a alvállalkozók
elemi szolgáltatásaira

o szolgáltatás létesítés-módosítások kezelése és koordinációja az alvállalkozók
szolgáltatásai alapján

o szolgáltatások központi konfiguráció menedzsmentje
o Szolgáltatás fejlesztés illetve abban való közreműködés

o Új szolgáltatások validálása
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o rendszerbe illesztése (szolgáltatás katalógus)
o meglévő szolgáltatások módosítása
o szolgáltatás mérés és SLA definíció

Menedzselt központi szolgáltatások
o On-line ügyféltámogatás biztosítása (portál)

o Végponti támogatás
• Ügyféladatok kezelése

szolgáltatás lista (igénybevett) kezelése
szolgáltatás teljesítmény adatok kezelése

• szolgáltatás rendelés, módosítás
• hibajegy feladás

o Szolgáltatók támogatás
• Végponti szolgáltatások, műszaki és adminisztratív adatok kezelése
• Szolgáltatás rendelés, módosítás kezelése
• Teljesítmény adatok kezelése

o Megrendelő támogatása
• Teljesítmény adatok (PVSR) biztosítása
• SLA riportok, jelentések biztosítása

o Önkormányzatok biztonságfelügyelete
o Forgalom átirányítás
o Tűzfal, IDS védelem
o Mail vírusszűrés
o Hozzáférés ellenőrzés
o Forgalom elemzés, szabályozás

Program menedzsment feladatok

Program menedzsment, mely elsődlegesen a Megrendelő elvárásainak megfelelő — és az ő nevében
eljáró — projekt-koordináció, -működtetés és teljesítés/elszámolás menedzsment feladatokat látja el a
szolgáltatást biztosító szervezetek/vállalkozások felé.

A Közháló üzemeltetés előkészítési feladatai

o A Közháló folyamatos működés biztosításának koordinálása a szolgáltatásokat biztosító
szervezetekkel/vállalkozókkal, a feladatok, a kötelezettségek áttekintése a zökkenőmentes
folytatás érdekében.

o A Közháló operatív szervezetét jelentő Projekt Irányító Bizottság (PIB) felállítása,
feladatainak, működési rendjének, szervezetének meghatározása. A PIB előre
meghatározott időnként ülésezik, a program lényeges információit tartalmazó rendszeres
jelentések alapján operatív döntéseket hoz a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
A P~ résztvevői:
o Program Igazgató (Megrendelő által kinevezett)
o Operatív Igazgató (Szolgáltatásfelügyelet által kinevezett)
o Megrendelő képviselői (1-3 fő)
o Az egyéb szolgáltatók képviselői (szükség esetén)

A Közháló üzemeltetési koordinációs feladatai

o A projekttervek összeállítása és a programterv konszolidációja, jóváhagyatása.
o A programban résztvevő szereplők teljesítésének ellenőrzése, a projektek program szintű

koordinálása, adminisztrációj a.
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o A teljesítések felügyelete, a jelentés rendszer működtetése, és a teljesítésigazolások
eljuttatása a Megrendelőnek.

o A programterv teljesülésének felügyelete, szükség estén operatív beavatkozás és a
Megrendelő értesítése.

o Szolgáltatások létesítési, módosítási folyamatainak koordinálása. A szolgáltatásokat
igénylő felhasználók kérelmeinek végrehajtásának nyomon követése, az elvárt szolgáltatás
indítását biztosító folyamatok kidolgozása, követése.

o Uj szolgáltatások! szolgáltatók bevezetését illetve módosítását biztosító programszintű
folyamatok kidolgozása.

o Szolgáltatók által kialakított szolgáltatási feltételek, úgymint szolgáltatások elvárt szinten
történő nyújtásához szükséges erőforrások megléte, belső szolgáltatói folyamatok
megfelelőségének ellenőrzése.

o Szolgáltatókkal folyamatos szakmai konzultáció a szolgáltatások E2E biztosítása
érdekében.

o Megrendelő felé riportolás (rendszeres és eseti), adatszolgáltatás.

Folyamatok koordinációja

A Közháló működtetésének folyamatait és a folyamatokat támogató rendszereket a
Szolgáltatásfelügyelet biztosítj a.
A program folyamatos működését a következő folyamatok biztosítják:

Szolgáltatás létesítés, módosítás

Feladat: megrendelőtől érkezett igény alapján új Közháló szolgáltatási pont létesítése vagy meglévő
szolgáltatási ponton szolgáltatás létesítése, módosítása.

o Jogosultság vizsgálat és javaslattétel az intézmények felől érkező alapszolgáltatási
kérelmek elfogadásáraielutasítására

o A megrendelőtőllintézményektől érkező létesítési kérelmek létesíthetőségének vizsgálata
a szolgáltatókkal (felmérés)

o Új végpontok beköthetőségének (alapszolgáltatás) szerződéses vizsgálata, jogcím
összerendelés

o Döntés előkészítés a ~m (Program Irányító Bizottság) felé
o Adminisztratív és műszaki adatok felvétele/generálása a folyamattámogató rendszerben
o Szolgáltatás rendelések elindítása, feladatvégzés nyomon követése, ellenőrzése
o Végpont átadásakor műszaki tesztek koordinálása
o Teljesítések elfogadása/elutasítása, pénzügyi elszámolás a szolgáltatók és megrendelő felé

Áthelyezések, leszerelések koordinációja

Feladat: a végponti szolgáltatással kapcsolatos változások kezelése.
o Döntés előkészítés a megrendelő számára

o Leszerelés/áthelyezés esetén az ok vizsgálata, megerősítés vagy pontosítása
o Leszerelések esetében előzetes forgalom vizsgálat, szolgáltatás használati jelleg

okainak felderítése, jelentés készítés
o Végpontoktól érkező leszerelés/áttelepítés kérelmek javasolt végrehajtása
o Áthelyezések, leszerelések koordinációja

o Megrendelőtől érkező leszerelési utasítások alapján végponti kiértesítések indítása,
előzetes kapcsolatfelvétel koordinációja

o Végpontkiadás telepítésrefleszerelésre: szolgáltatók feladatainak kiosztása
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o Áttelepítések/leszerelések nyomon követése, szolgáltatók közötti kommunikáció
segítése

o Végpont átadásakor műszaki tesztek koordinálása
o Teljesítések elfogadása/elutasítása, pénzügyi elszámolás a szolgáltatók felé

Egyéb, emelt szintű szolgáltatások kezelése

Feladat: a végponton igénybe vett egyéb emelt szintű (Value Added Services) szolgáltatásokkal
kapcsolatos igények, változások kezelése.

o Létesítések, változások végrehajtásának koordinálása
o Támogató infrastrukturális feltételek és azok naprakész, címfüggő adatainak

biztosítása (Szolgáltatás katalógus, interaktív weboldal, stb...)
o Szolgáltatás létesítés ellenőrzésének koordinálása
o Szolgáltatás teljesítmény mérés folyamatok végrehajtása

Szolgáltató váltás kezelése

Feladat: adott végponti szolgáltatást nyújtó szolgáltató változás kezelése. A szolgáltató változás oka
lehet a végpont megrendelése, a megrendelő igénye vagy a Közháló érvényes szerződéseiből
következő változás (pl. VSAT-ról ADSL-re történő váltás).

o Szolgáltató váltás végrehajtásának koordinációja
o Végponti intézmény kiértesítésének koordinációja
o Végpont kiadás technológiaváltásra.
o Telepítések előkészítése, munkaelrendelés, telepítések nyomon követése, szolgáltatók

közötti kommunikáció segítése
o Végpont átadásakor műszaki tesztek koordinálása

o Szolgáltató váltásból adódó nyilvántartási és elszámolási rendszerek frissítése.

Pénzügyi elszámolások kezelése mért SLA értékek figyelembe vételével

Feladat: valamennyi szolgáltató számára szerződésenként és végpontonként havi teljesítési igazolás
készítése. Ugyanezen teljesítésigazolásokat a megrendelő vagy a végponti költségviselő felé is el kell
készíteni, az igénybe vett szolgáltatásoknak megfelelően.

o A központi teljesítménymérő és SLA kezelő rendszer adatai alapján az SLA sértések általi
levonások érvényesítése a szolgáltatók teljesítési igazolásaiban. Az SLA sértések
számolása két időintervallumban történik:

o havi teljesítés és elszámolás (tört havi használat is)
o éves teljesítés és elszámolás

o Létesítések/áttelepítések/leszerelések egyszeri díj ainak elszámolása
o Megrendelők felé az általuk finanszírozott alap és emeitszintű szolgáltatásaik mérése és

elszámolása, végponti bontásban.

Adatszolgáltatás és elemző riportok készítése Megrendelő számára

Feladat: Megrendelő kérésére adatszolgáltatás, riport készítése, mely a program hatékonyságát, a
felhasználói szokások elemzését tartalmazza

o Forgalmi statisztika készítés végpontonként, havonta illetve tetszőleges
időintervallumban.
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o Ígérvények, egyéb jellemzők alapján adatszolgáltatás, végpontiista készítés a megrendelő
felé.

o Felhasználói szokások elemzése: szolgáltatások kihasználása, használati szokások, trendek
o Projekt állapot jelentések készítése a megrendelőnek

Egyedi igény/változáskezelés, probléma megoldás

Feladat: Új igényekre, korábban még nem tapasztalt problémák megoldására folyamat kialakítás,
egyedi igénykezelés, munkavégzés koordináció a szolgáltatók között

o A központi folyamattámogató rendszer és nyilvántartó rendszer bővítése az Új igények
kezelésére

o Új szolgáltatások bevezetésének koordinációja
o A folyamatok dokumentálása és bevezetése a projektben résztvevő szolgáltatók számára
o Végrehajtás koordináció

Változáskezelés

Feladat: a szolgáltatók által bejelentett infrastruktúra változások, tervezett karbantartások
végrehajtásának jóváhagyása

o szolgáltatók hálózataiban történő változtatások (szoftverfrissítés, hardver eszköz csere,
konfiguráció módosítás) jóváhagyása, engedélyezése a szerződésben meghatározott
kritériumok alapj án.

Projekt kommunikáció

Feladat: a projekt működése során a megrendelő, a végpontok és a szolgáltatók közötti
kommunikációs csatornák működtetése. Megrendelő felé történő rendszeres riport készítés, a
szolgáltatók rendszeres beszámoltatása és a megrendelői igények/döntések kezelése

o Kommunikációs terv készítése, amely a végponti felhasználók és a megrendelő felé
biztosítja az információk eljutását.

o Megrendelő számára rendszeres riport készítés szolgáltatók beszámoltatása alapján
o Megrendelői igények/döntések alapján összehangolt feladat kiosztás szolgáltatók számára

PIB (Projekt Irányító Bizottság)

Feladat: Programmenedzsment havi beszámolója a megrendelő felé a projekt állapotáról, a felmerült
kérdésekről döntés előkészítés és döntés

o a projektek és programterv állása
o a telepítések, szolgáltatás létesítések státusza
o a hálózat állapota: terheltségek, trendek
o SLA teljesítések
o pénzügyi riportok
o kockázatelemzés
o a folyamatos működés biztonsági és minőségi szintjének állapota
o a folyamatban lévő feladatok és kötelezettségek állása
o egyedi megkeresések, kérések kezelése

OB (Operatív Bizottság)

Feladat: a projektben résztvevő szolgáltatók havi rendszeres beszámoltatása a programmenedzsment
által

o szolgáltatónkénti havi riportok, teljesítések
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o szolgáltatás katalógus változások
o SLA teljesítések
o felhasználói szokások elemzése
o telepítési/áthelyezési/leszerelési feladatok technikai egyeztetése
o folyamatban lévő, döntést igénylő szolgáltatás megvalósítások kezelése
o egyedi megkeresések, kérések kezelése

Rendszerintegrációs feladatok

A Közháló rendszerintegrációs feladatai a következő főbb feladatokra oszthatók:

Integrációs IRendszerterv

Feladat: Integrációs/Rendszerterv készítése a szolgáltatók rendszereinek „összekötésére” a
szolgáltatások E2E biztosításához

o A Közháló felépítése, a benne nyújtott szolgáltatások definiálása
o A szolgáltatók illetve szolgáltatások összekapcsolása
o Szolgáltatók rendszertechnikai megoldásainak validálása a szolgáltatásaik biztosításához
o Végponti hálózat felépítése, szolgáltatásai, azok kapcsolódása más szolgáltatók

szolgáltatásaihoz
o Routing a Közhálóban
o Biztonsági elemek és megoldások a Közhálóban
o JP címzés a Közhálóban
o Szolgáltatásfelügyeleti szolgáltatások és ezekhez való hozzáférés

o Szolgáltatás létesítési folyamatok támogató rendszerének terve
o Szolgáltatás létesítési folyamatok támogató rendszerének megvalósítása
o Változás kezelés
o Hibajegykezelés
o Incidens kezelés
o Konfiguráció kezelés

o Közháló adatmentési stratégia
o nyilvántartási adatok mentése, hozzáférési jogosultság kezelése
o teljesítmény adatok mentése, archiválás.

Szolgáltatók közötti szakmai koordináció

Feladat: Szolgáltatók közötti szakmai koordináció és műszaki egyeztetés a szolgáltatások
biztosításához
A Szolgáltatásfelügyelet biztosítja a szakmai koordinációt és műszaki egyeztetést

. a szolgáltatás indításakor
o Intézményi végponti erőforrások konfigurációjának meghatározása
o Szakmai koordinációs feladatok a Közháló műszaki paramétereinek, az egyes

részszolgáltatások kapcsolódási felületeinek részletes meghatározásában, a Közháló
szolgáltatási rendszerével szemben támasztott követelmények figyelembevételével

o A szolgáltatások mérési módszerének, SLA számítási módjának meghatározása
. a szolgáltatás üzemeltetésekor

o Rendszerintegrációs tanácsadási feladatok ellátása más Résztvevők szakmai
támogatására
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o Javaslatok és megoldások kidolgozása a szolgáltatási rendszer folyamatos
optimalizálása érdekében

o A szolgáltatási rendszer bővítése, módosítása vagy Új szolgáltatások bevezetésekor
szakmai koordinációs feladatok ellátása

o Rendszerintegrációs tanácsadási feladatok ellátása a Közháló szolgáltatási rendszer
üzemeltetése és új szolgáltatások bevezetése kapcsán.

Szolgáltató rendszer stratégiai irányítása

Feladat: a szolgáltatások működésének stratégiai irányítása, a szolgáltatások és szolgáltatók
együttműködésének és külső megrendelő rendszerek együttműködésének biztosítása

o Szolgáltatók rendszereinek adat- és folyamat-szintű összekapcsolásának kezelése
o Nyilvántartó rendszerek összekapcsolása:

o az Ügyfélszolgálat saját CRM rendszerének on-line szinkronizálása a Közháló
központi nyilvántartó rendszerével

o az oktatási intézmények hivatalos nyilvántartási adatait tartalmazó rendszer
(Oktatási Hivatal által felügyelt és üzemeltetett KJR (Közoktatási Információs
Iroda) nyilvántartási rendszer) adat és folyamat szinkronizációja. A Közhálóban
„csak” ezen integráción keretén belül történő engedélyezés után lehetséges
bármiféle adminisztratív változás jóváhagyása. Az adatszinkronizáció jogalapot
biztosít a döntés támogatáshoz a következő esetekben:

• Új végpont létesítése (az intézménynek hol és hány végpontja van?)
Változás kezelés (áthelyezés)

• Duplikációk csökkentése
o Szolgáltatói hálózat átalakítások összehangolása és engedélyezése a szolgáltatások

működőképességének figyelembe vételével
Oktatás

Feladat: a projekt működését biztosító folyamatok és az azokat támogató rendszerek használatának
biztosítása

o A Közháló folyamatait támogató központi nyilvántartó és támogató rendszereinek
használatát biztosító oktatás nyújtása igény szerint, de maximum 2 alkalommal,
maximum 3 napos terjedelemben

• szolgáltatók számára (maximum 3fő/szolgáltató)
• megrendelő számára (maximum 12 fő)

o Felhasználói oktatási anyag készítése a Közháló szolgáltatásait (szolgáltatás
katalógus) igénybevevő felhasználók számára, amely a Közháló felhasználóit
tájékoztatja a Közháló szolgáltatásainak használatának minden aspektusáról.

22



Szolgáltatás felügyeleti feladatok

Szolgáltatások minőségének ellenőrzése

Feladat: a szolgáltatási katalógusban szereplő szolgáltatások minőségelemzése, a szolgáltatások
teljesítmény paramétereinek mérése, szükség esetén a szolgáltatási minőség mihamarabbi
helyreállítása a szolgáltatási szerződésekben vállalt szolgáltatás minőségi értékeknek megfelelően és
jelentés készítése a szolgáltatás minőségéről.

A Szolgáltatásfelügyelet feladata a Közháló összes szolgáltatására vonatkozó SLA paraméterek
mérése, az SLA megszegések észlelése és jelzése a szolgáltatás minőségének helyreállításának
kezdeményezése az érintett szolgáltató tájékoztatásával, havi rendszeres SLA jelentések készítése.

. SLA paraméterek mérése
A Szolgáltatásfelügyeletnek napi 24 órában, évi 365 napban monitorozni kell az intézményi
végpontok által igénybe vett szolgáltatásoknak a szolgáltatási minőségekre vonatkozó SLA
paramétereit. A monitorozásnak ki kell terjednie az alábbi szolgáltatásokra:

o Elérési hálózati szolgáltatás
o Végponti berendezések üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások
o Internet elérési szolgáltatások
o Ügyfélszolgálati szolgáltatások
o Emeitszintű szolgáltatások
o Központi Biztonság Felügyelet szolgáltatásai

A mért értékeket a szolgáltatási szerződés időtartama alatt havi, éves és göngyölített formában kell
tárolni, amiket a szerződés lejártakor át kell adni a megrendelő részére.

. SLA megszegések észlelése és szolgáltatási minőség helyreállítása
A Szolgáltatásfelügyeletnek a mért adatok alapján az SLA megszegéseket azonnal észlelnie kell. Az
SLA megszegések szolgáltatás problémának minősülnek.

. Havi SLA jelentés készítése
A Szolgáltatásfelügyeletnek minden hónapban az előző hónapra vonatkozó SLA jelentést kell
készítenie, amely kiterjed a minden szolgáltatás minden SLA értékére, így azokra is, amelyek
közvetlen méréssel nem meghatározhatók (p1. javítás időtartama). A jelentést egységes formában kell
prezentálni, és nem több egymástól független jelentés formájában. A jelentésnek tartalmaznia kell az
alábbiakat:

o A tárgy hónapban előfordult SLA megszegések, részletezve annak súlyosságát,
időtartamát, és az érintett szolgáltatásokat és intézményi végpontok számát, az SLA
megszegést elkövető szolgáltató megj elölésével

o A vizsgált SLA paraméterek tárgy hónapban mért összesített értékét szolgáltatónként
o A vizsgált SLA paraméterek tárgy hónapban mért értékét szolgáltatásonként és

szolgáltatás hozzáférési pontonként
Az SLA jelentés alapjául saját mérések, illetve a hibajegy nyilvántartásából származó információk
szolgálnak.

Szolgáltatói kapcsolatok menedzsmentje
A Szolgáltatásfelügyelet elsődleges feladata a végponti szolgáltatások menedzselése. A Közháló része
ezek mellett a Közháló szolgáltatást nyújtó szolgáltatók illetve kormányzati intézmények Közháló
kapcsolatát ellátó kommunikációs vonalak, melyek biztosítása az Internet szolgáltató feladata.
A Közháló kommunikációs kapcsolatait az alábbiak alkotják:

• Közháló Szolgáltatási Központ - Szolgáltatásfelügyelet
• Közháló Szolgáltatási Központ — Nemzeti Erőforrás Minisztériuma (NEFMI)
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• Közháló Szolgáltatási Központ - Oktatási Hivatal (OH)
• Közháló Szolgáltatási Központ - Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt.

Az Önkormányzati Biztonsági alrendszer részeként:
• OBK - Közháló Szolgáltatási Központ
• ÖBK - Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt.

A Szolgáltatásfelügyelet feladatkörébe tartozik ezen kritikus kommunikációs vonalak felügyelete,
SLA paramétereinek mérése és riportolása is.

Erőforrás adatgyűjtés, elemzés és ellenőrzés

Feladat: az erőforrás adatgyűjtés, elemzés és ellenőrzés feladata felhasználási, hálózati és információ
technológiai adatok gyűjtése, a begyűjtött adatok elemzése annak érdekében, hogy az erőforrások
teljesítményét értékelni lehessen. Az értékelt információ nyomán olyan mechanizmusok
megvalósítása, amelyek segítségével a teljesítményt optimalizálni lehet.
Ezen feladat kapcsán a Szolgáltatásfelügyelet feladatai: teljesítmény és működési adatok gyűjtése a
Közháló infrastruktúra erőforrásairól, ennek alapj án a felhasználói adatfolyamok jellemzőinek
megértése, tendenciáinak értékelése. Az értékelés alapján jelentéskészítés a teljesítmény jelenlegi és
várható alakulásáról, és javaslatok kidolgozása a teljesítmény optimalizálása érdekében.
A fenti feladatait a Szolgáltatásfelügyelet az alábbiak szerint végzi:

. Teljesítmény és működési adatok gyűjtése
A Szolgáltatásfelügyeletnek napi 24 órában, évi 365 napban teljesítményi és működési adatokat kell
gyűjtenie az alábbi erőforrásokra vonatkozóan:

o Elérési hálózati szolgáltatás
o Végponti berendezések üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások
o Intemet elérési szolgáltatások
o Ügyfélszolgálati szolgáltatások
o Emeltszintű szolgáltatások
o Központi Biztonság Felügyelet szolgáltatásai

. Adatok elemzése és jelentéskészítés
A mérések útján gyűjtött adatokat a Szolgáltatásfelügyelet folyamatosan elemzi, különös tekintettel az
alábbiakra:

o Felhasználói adatforgalom jellemzői
o Terheltség és kihasználtság megoszlása
o Szűk keresztmetszetek
o Rövid és hosszú távú trendek
o Felhasználói szokások és azok változásai

Minden negyedévet követően az előző három hónapra vonatkoztatva a Szolgáltatásfelügyeletnek
jelentést kell készítenie a begyűjtött adatok elemzésére alapozva. A jelentésnek tartalmaznia kell az
elemzés során tett megállapításokat, és megoldási javaslatot kell kidolgoznia a felmerült problémák
vagy problémákat elővetítő tendenciák orvoslására.

Szolgáltatás probléma menedzsment

Feladat: a szolgáltatás probléma menedzsment feladata azonnali válaszlépés megtétele a szolgáltatást
hátrányosan befolyásoló események, problémák vagy meghibásodások fellépése esetén, hogy a
szolgáltatás minősége a lehető legkisebb hatásnak legyen kitéve, illetve a szolgáltatás eredeti minősége
helyreálijon a lehető legrövidebb időn belül. Ide tartozik a problémák jelentése, átmeneti megoldás
életbe léptetése, a hiba okának meghatározása és a hiba elhárítása.

24



A Szolgáltatásfelügyelet feladata a Közháló szolgáltatásait érintő meghibásodás/kiesések észlelése,
hatáselemzés az érintett végponti intézmények és szolgáltatások tekintetében, a meghibásodás okának
feltárása, az érintett szolgáltatók tájékoztatása, beavatkozás kezdeményezése illetve több szolgáltatót
érintő probléma esetén a hibaelhárítási munkák koordinálása; rendszeresen visszatérő probléma esetén
a probléma elemzése, a probléma kiküszöbölését célzó megoldás kidolgozása.

Fenti feladatait a Szolgáltatásfelügyelet az alábbiak szerint végzi:

. Szolgáltatást érintő meghibásodások észlelése, hatáselemzés végzése és a meghibásodás
okának feltárása

A Szolgáltatásfelügyeletnek napi 24 órában, évi 365 napban monitorozni kell az intézményi
végpontok által igénybe vett szolgáltatások rendelkezésre állását és minőségét. A monitorozásnak ki
kell terjednie az alábbi szolgáltatásokra:

o Elérési hálózati szolgáltatás
o Végponti berendezések üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások
o Internet elérési szolgáltatások
o Ügyfélszolgálati szolgáltatások
o Emeltszintű szolgáltatások
o Központi Biztonság Felügyelet szolgáltatásai

A Szolgáltatásfelügyelet az észlelt hibákon túl tájékoztatást kaphat szolgáltatás kiesésről vagy
degradációról az Ugyfélszolgálattól az oda beérkezett hibabejelentések alapján, vagy más
szolgáltatóktól az általuk észlelt hibák esetén, amennyiben a szolgáltatók a hiba okának feltárását nem
tudják Saját hatáskörben elvégezni (p1. több szolgáltatót érintő hibák esetén).

. Az érintett szolgáltatók tájékoztatása a szolgáltatásokat érintő meghibásodásokról
A hibáért felelős szolgáltató vagy szolgáltatók azonosítása után a Szolgáltatásfelügyelet a hibával
kapcsolatosan begyűjtött információt átadja az érintett szolgáltató(k)nak, aki a hiba elhárítását
megkezdi. A Szolgáltatásfelügyelet feladata ezek után a hiba elhárításának nyomon követése. A
szolgáltató köteles az Ugyfélszolgálat folyamatos tájékoztatására a hibaelhárítás menetéről és várható
időtartamáról.

A Szolgáltatásfelügyeletnek e szolgáltatása nem mentesíti az egyes szolgáltatókat attól, hogy Saját
hatáskörükbe tartozó szolgáltatásokat és erőforrásokat felügyeljék, az előforduló hibákat észleljék és
az SLA-kban meghatározott határidőkkel és minőségben elhárítsák. A Szolgáltatásfelügyeletnek ez a
szolgáltatása azt a garanciát adja, hogy a több szolgáltató együttműködésével teljesített, egy-egy
szolgáltató saját hatáskörében nem, vagy csak nehezen észlelhető és elemezhető meghibásodások
esetén is az érintett szolgáltatók időben tájékoztatást kapnak.

. Hiba elhárítását vagy átmeneti javítást célzó válaszlépések megtétele
A Szolgáltatásfelügyelet a saját szolgáltatásain túl a Közháló szolgáltatások nyújtásáért nem felel, a
szolgáltatásoknak nem gazdája. A szolgáltatási hiba elhárítását mindig az adott szolgáltatást nyújtó fél
végzi.

A végponti berendezések esetén a Szolgáltatásfelügyelet erőforrás menedzselési feladatokat lát el,
ezért az olyan szolgáltatási problémák elhárítása esetén, amelyeknek az oka a végponti berendezések
meghibásodása vagy helytelen működése, a Szolgáltatásfelügyelet tevőlegesen részt vesz. Ilyen
esetben a kiesett szolgáltatás nyújtásáért felelős szolgáltatót minden esetben tájékoztatni kell.

Amennyiben a hiba elhárításához az intézményi végpontokban elhelyezett berendezések helyszíni
javítása vagy cseréje szükséges, úgy a helyszíni munka elvégzéséhez a Szolgáltatásfelügyelet által
meghatározott folyamatok szerint (adott esetben az Ügyfélszolgálat bevonásával) a Field Service-t
hibajegy kiadásával értesíti. A Field Service rendelkezik a helyszíni hibaelhárításhoz szükséges
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infrastruktúrával, és minden helyszíni javítást a Szolgáltatásfelügyelet illetve az Ügyfélszolgálat
megkeresésére ő végez, a szükséges csereberendezéseket is ő biztosítja.

. Beavatkozás kezdeményezése
Amennyiben a szolgáltatás helyreállítása nem történik meg az SLA-kban meghatározott időn belül, a
Szolgáltatásfelügyelet gondoskodik a szükséges további intézkedésekről (eszkaláció, megrendelő
értesítése, stb.).

. Több szolgáltatót érintő szolgáltatási probléma elhárításának koordinálása
Több szolgáltatót érintő szolgáltatási probléma esetén a Szolgáltatásfelügyelet Ugyanúgy jár el, mint
más esetben: a szolgáltatókat tájékoztatja a hibáról, átad minden rendelkezésre álló információt, és
nyomon követi a hibaelhárítás folyamatát az Ugyfélszolgálat folyamatos tájékoztatása mellett.

A szerepe ebben az esetben azzal bővül, hogy a szolgáltatók közös munkáját (elsősorban kettőnél több
érintett szolgáltató esetén) szükség esetén koordinálja, kommunikációs felületet biztosít (Pl.
konferencia vonal nyitása). Bevonja és tájékoztatja az érintett harmadik feleket. A
Szolgáltatásfelügyelet tehát általában olyan központi Szerepet tölt be, ahová a hiba elhárításában
résztvevő szereplők fordulhatnak tájékoztatásért és segítségért, annak elkerülése érdekében, hogy
minden ilyen esetben ezt a szerepet egy-egy szolgáltató ad-hoc töltse be, ami bizonytalanságot és
késedelmet eredményezhetne.

. Rendszeresen visszatérő problémák kezelése
A Szolgáltatásfelügyelet feladata a Közháló szolgáltatási rendszerében előforduló hibák folyamatos
elemzése, amely során fény derülhet rendszeresen előforduló, ismétlődő hibákra, amelyek esetében a
hiba tüneteinek megszüntetése nem nyújt tartós megoldást. Ilyen hibák fakadhatnak a Közháló
architektúrájának sajátosságaiból, kapacitás problémákból, egy berendezéstípust érintő szériahibából,
vagy más okokból.

A rendszeresen előforduló hibák eredendő okának feltárása és megoldási javaslat készítése a
Szolgáltatásfelügyelet feladata.

Szolgáltatáskonfigurálás és aktiválás

Feladat: a szolgáltatás konfigurálás és aktiválás a felhasználók által igénybevett Közháló
alapszolgáltatások teljes körű létesítése és konfigurálása. Ide tartozik a szolgáltatások utólagos
átkonfigurálása is (új vagy módosult szolgáltatási igény esetén, vagy a szolgáltatásban fellépő hiba
elhárítása érdekében).
A Szolgáltatásfelügyelet feladatai a Közháló szolgáltatások esetén a végponti intézmények által
igénybevett szolgáltatások végponti berendezései konfigurációjának meghatározása az alábbiak
szerint:

. A végponti berendezések eredeti (telepítési) konfigurációj ának meghatározása
Az eredeti konfiguráció célja, hogy az Újonnan telepített végponti berendezések számára biztosítsa az
IP konnektivitást, és a csatlakoztatott végponti intézmények számára az alapszintű Közháló
szolgáltatások elérhetőségét. A konfigurációnak ki kell témie az alábbi szempontokra:

o Biztonságos menedzselhetőség
o Időszinkronizáció
o Hozzáférési biztonság
o Tűzfal funkciók beállítása
o PAT (Port Address Translation)
o DHCP círnkiosztás az intézmény berendezései számára (ahol ezt a végponti berendezés

lehetővé teszi)
o VLAN konfiguráció és inter-VLAN routing
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A Szolgáltatásfelügyelet feladata a konfiguráció meghatározása. Nem tartozik a Szolgáltatásfelügyelet
feladatai közé a berendezések eredeti konfigurálása, kiszállítása, telepítése, üzembe helyezése,
tesztelése; ezeket a feladatokat a Field Service végzi el.

. A szolgáltatás-specifikus konfiguráció meghatározása (a szolgáltatást nyújtó
szolgáltatóval együttműködve) és a konfigurációs feladatok elvégzése

A szolgáltatás-specifikus konfiguráció a végponti intézmények által igénybevett egyedi szolgáltatások
beállítását jelenti. Ide tartozik a szükséges konfiguráció meghatározása, a konfigurációs feladatok
elvégzése, szolgáltatás módosítás esetén a konfiguráció módosítása, szolgáltatási hiba esetén a helyes
szolgáltatási konfiguráció helyreállítása (amennyiben távfelügyeleti eszközökkel elvégezhető). A
kiszállást igénylő feladatok elvégzését a Szolgáltatásfelügyelet által, meghatározott folyamatok
alapján a Field Service végzi. A szolgáltatás-specifikus konfiguráció az alapkonfigurációtól eltérően a
szolgáltatási végpontokon az igénybevett szolgáltatások függvényében más és más lehet.
A Szolgáltatásfelügyelet feladata a végponti berendezések szolgáltatás specifikus konfigurációj ának
meghatározása, beállítása és karbantartása, amely az alábbi technológiákra terjedhet ki:

o IP konnektivitás, routing és IP tunneling
o Tűzfal beállítások
o DHCP beállítások
o VLAN és switch port beállítások
o Traffic shaping és Q0S
o IPSecVPN

Forgalom menedzsment

Feladat: a Szolgáltatásfelügyeletnek biztosítania kell a végponton áthaladó hálózati forgalom
menedzselését a végpont adminisztrátorai számára. A funkció nem tartalmaz külön hálózati
eszközöket a QoS megvalósítására, ez a Közháló végponti routereinek és a központi forgalom-
szabályozó eszközének feladata. Forgalom menedzsmenten a meglévő eszközökben megvalósított
Q0S konfigurációját, ill. a beállított működés monitorozását értjük.

A Forgalom menedzsment portál működhet önállóan vagy a Közháló önkiszolgáló portál részeként.
Alapvető feladatai közé tartozik a rrienedzselt forgalom kiválasztása és Q0S paramétereinek beállítása
(p1. sávszélesség), a beállított paramétereknek megfelelően a router vagy egyéb eszköz konfigurációk
legyártása és letöltése és a megfelelő működés ellenőrzésének támogatása mérési grafikonok
megjelenítésével. A portálon tipikus QoS beállításokat kell megvalósítani. Ide tartozik megadott
forgalom korlátozása, minimum sávszélesség biztosítása QoS csoportoknak, egymásba ágyazott
csoportok kezelése.
A portált a központi AAA authentikációs szerveren keresztül érik el a felhasználók. A felhasználók
csak azt a végpontot (vagy végpontokat) menedzselhetik, melyekre jogosultak. A portálon végzett
összes változtatást loggolni kell a későbbi visszakereshetőség érdekében. A menedzselt forgalom
kiválasztását nem csak numerikusan megadott értékkel, hanem GUI eszközökkel is támogatja a minél
egyszerűbb használat érdekében.
A módosított beállításokat a Közháló műszaki nyilvántartó rendszerében tárolja majd a konkrét
konfigurációkat a megfelelő eszközre letölti. A Közhálóban működő összes Q0S-t kezelő eszköz
típusra fel kell készíteni a rendszert. A konfiguráció letöltést biztonságosan kell megvalósítani, nem
eredményezhet kapcsolat megszakadást a végponti konfigurációban, bármilyen hiba esetén az eredeti
konfigurációs állapotot kell visszaállítani.
A működés ellenőrzésére olyan QoS méréseket kell megvalósítani, melyek segítségével a változások
egyértelműen követhetőek (egyes forgalmi osztályok, alkalmazások, szegmensek forgalma).
Forgalom menedzsment szolgáltatás életciklusát a következő módon kell kialakítani: a végpontok
megrendelik a szolgáltatást, a rendszer automatikusan létrehozza végponti Q0S szolgáltatás profile-t,
értesíti a végponti adminisztrátort a szolgáltatás elérhetőségéről (web link), elindítja a megfelelő
méréseket a teljesítménymérő rendszerben és felveszi a műszaki nyilvántartásba a forgalom
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menedzsmenttel kapcsolatos adatokat. A szolgáltatás lemondásakor gondoskodik a vonatkozó adatok
törléséről a teljesítménymérő rendszerben, műszaki nyilvántartásban és megfele1ő hálózati eszközben.

VPN menedzsment szolgáltatás

A Közháló központi IPSec VPN kapcsolatait végződtető erőforrások menedzselése teljes körűen a
Szolgáltatásfelügyeleti tevékenység tárgyát képezi. Az IPSec VPN kapcsolatokat fogadó központi
erőforrást az Internet szolgáltató biztosítja. Az IPSec VPN alapú szolgáltatások esetén a
Szolgáltatásfelügyelet szerepe az ]PSec VPN kapcsolatokra terjed ki. A szolgáltatás akkor biztosított,
ha:

• Az IPSec VPN kapcsolatot végződtető központi erőforrások rendeltetésszerűen üzemelnek
• A végponti routerek IPSec VPN kapcsolatot létesíthetnek az IPSec VPN kapcsolatot

végződtető központi erőforrásokkal
Az adatforgalom minősége megfelel az előre meghatározott SLA követelményeknek.

Az SLA követelmények a szolgáltatásra vonatkozóan az alábbi paraméterekre tartalmazhatnak
megkötéseket:

• Rendelkezésre állás (óra/év) — a rendelkezésre állási adat, mivel az intézményi végpontok saját
hatáskörükben és akaratukból a végponti berendezéseket kikapcsolhatják, csak a végpontok
által bejelentett hibák összefüggésében vizsgálható

. Hibaelhárítás időtartama (perc) — a meghibásodás észlelésétől annak elhárításáig eltelt idő
• Karbantartási időszak (időpontok)

Az IPSec VPN kapcsolatokat végződtető erőforrások feladata minden alhálózathoz tartozóan külön
IPSec alapú titkosított kommunikációt lehetővé tevő VPN létrehozása.
Ezen kívül egyedi remote access VPN típusú eléréseket kell megvalósítani:

. A végponti berendezések üzemeltetését végző szolgáltatók hozzáférése a Közháló Szolgáltatás
felügyeleti rendszereihez.

. A nem Közháló szolgáltatást használó oktatási intézmények Microsoft operációs rendszerének
aktivációs folyamatának támogatására létrehozott elérési lehetőség

Hibaelhárítási folyamatok

Feladat: a Közháló szolgáltatói rendszerében bejelentett hibák kezelésének folyamat szintű
támogatása. A Közhálóban a bejelentett hibák kezelése és nyomon követése egységes támogató
rendszerén keresztül történik. A hibajegykezelés minden érintett szolgáltató részére ezen a
folyamattámogató rendszeren keresztül történik.
Az ügyfelek (intézményi végpontok felhasználói) kizárólag az Ügyfélszolgálat munkatársaival
tartanak fenn közvetlen kapcsolatot. A hibabejelentésekről az egyes szolgáltatók, beleértve a
Szolgáltatásfelügyeletet is, az Ügyfélszolgálaton keresztül kapnak tájékoztatást.
A hibabejelentések minden szolgáltató által elérhető egységes hibajegykezelő rendszerbe kerülnek
felvételre, a szolgáltatók a hibaelhárítás során ezen keresztül cserélnek információt.
A hibaelhárítás során az egyes szolgáltatók a Saját hatáskörükben bekövetkezett hibákat önállóan
hárítják el. Több szolgáltató rendszerét érintő hiba esetén a Szolgáltatásfelügyelet a hibaelhárítást
koordinálj a.
A végponti berendezéseket érintő helyszíni kiszállással járó hibaelhárítást a Field Service végzi a
Szolgáltatásfelügyelet vagy az Ügyfélszolgálat hibabejelentése alapján. A végponti berendezések
konfigurációjában bekövetkezett, a Szolgáltatásfelügyelet központjából távkarbantartással elhárítható
hibák orvoslása a Szolgáltatásfelügyelet feladata.

Változáskezelési folyamatok

Feladat: a Közháló szolgáltatási rendszerének erőforrásaiban tervezett változásokat, amennyiben azok
a Közháló szolgáltatási minőségére kihatással lehetnek, egységes változáskezelési folyamatok szerint
kell véghezvinni.
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A változásokra vonatkozó kérelmeket az egyes szolgáltatók a tervezett időpont, változás tárgya,
konfigurációk, tervek, érintett szolgáltatások és intézményi végpontok megjelölésével elkészítik, és
szakmai jóváhagyásra továbbítják a Szolgáltatásfelügyelet felé. A változások a Szolgáltatásfelügyelet
szakmai jóváhagyása nélkül nem kivitelezhetők.

A sürgős (rendkívüli) változásokhoz (meghibásodás elhárítására irányuló azonnali beavatkozás, vagy
átmeneti megoldás alkalmazása) ugyanazon folyamatok keretén belül is a Szolgáltatásfelügyelet
jóváhagyás a szükséges.
A Szolgáltatásfelügyelet változáskezelésben betöltött szerepe a változások rendezett és tervezett
kivitelezésén túl az, hogy biztosítja az üzemeltetést támogató rendszerek naprakész tartását.

Szolgáltatás katalógus kezelése

Feladat: a Közhálóban nyújtott szolgáltatások — legyen az alapszolgáltatás vagy emelt szintű
szolgáltatás — szolgáltatás katalógusban kell szerepeltetni.
Alapszolgáltatásnak nevezzük azokat a szolgáltatásokat, amelyek központilag finanszírozottak, azaz
azok igénybevételére Közhálóba kapcsolt intézmények automatikusan jogosultak. Jelenleg kétféle
alapszolgáltatás van, a Közháló Internet szolgáltatás (amelynek igénybevételére minden végpont
jogosult) és az Onkormányzati alhálózat biztonsági szolgáltatás (amelynek igénybevételére a
Közhálóba kapcsolt önkormányzati végpontok jogosultak.
Emeltszintű szolgáltatásnak nevezzük azokat a szolgáltatásokat, amelyek nyújtása a Közhálóba
kapcsolt végpont eseti igénye és a végpont finanszírozása alapján történik, a végpont és a szolgáltató
közötti szerződés alapján.
A szolgáltatás katalógusban szereplő elemek mindegyikére jellemző, hogy önálló definiálható és
mérhető szolgáltatást biztosít. A katalógusban szereplő elemi szolgáltatásokból összetett szolgáltatás is
építhető. Ilyen lehet például egy intézmény alap Internet szolgáltatása, mely az alábbi típusú
szolgáltatásokból állhat:

. Elérési szolgáltatás

. Végponti berendezés szolgáltatás

. Internet szolgáltatás

A szolgáltatás katalógusba a szolgáltatók által nyújtott illetve nyújtható elemi és összetett
szolgáltatások kerülnek a következő jellemzőkkel:

. szolgáltatás neve

. szolgáltatás leírása

. szolgáltatási szint (SLA)

. szolgáltató neve

. szolgáltatás díja (egy szolgáltatónak egyazon szolgáltatására lehetséges különböző
szolgáltatási díj — p1. elérési szolgáltatók esetében)

. egyéb, a szolgáltatást meghatározó jellemzők

Az ügyfelek és szolgáltatók által egyaránt elérhető szolgáltatás katalógus tartalmazza a szolgáltatások
listáját és azt, hogy az egyes végpontok milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe. A szolgáltatás
katalógus a szolgáltatók adatszolgáltatásának megfelelően tartalmaz arra vonatkozó információkat is,
hogy az egyes végpontok az alapszolgáltatásokon túlmenően milyen szolgáltatásokat vehetnek
igénybe. Például, hogy az adott hozzáférési technológia milyen maximális sávszélesség igénybevételét
teszi lehetővé.

Szolgáltatások akkreditálása
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Feladat: a szolgáltatás katalógusba történő felvétel/módosítás feltétele, hogy megtörténjen a
szolgáltatás akkreditációja. A szolgáltatás akkreditációja során a Szolgáltatásfelügyelet minősíti a
szolgáltatást annak jellemzői és SLA mérhetőségét illetően.

Szolgáltatás rendelések kezelése

Feladat: az intézmények az értéknövelt szolgáltatásokra vonatkozó igényeiket az Ügyfélszolgálaton
vagy a szolgáltatás katalógus portálon keresztül jelezhetik, de természetesen megtehetik azt
közvetlenül a Szolgáltatóval komrnunikálva. A szolgáltatásra vonatkozó, az intézmény-szolgáltató
közötti megállapodás (szerződés) létrejöttét követően a Szolgáltató a szolgáltatás katalógus portálon
keresztül köteles megadni azokat a szükséges adatokat, amelyek alapján a Szolgáltatásfelügyelet a
szolgáltatást átveheti és megkezdheti annak folyamatos monitorozását, illetve SLA riportozását, illetve
amelyek alapján az Ugyfélszolgálat ellátja tevékenységét.

Szolgáltatásfelügyelet menedzselt központi szolgáltatásai

On-line önkiszolgáló portál biztosítása

Feladat: a végponti intézmények, a szolgáltatók és a megrendelő számára a Közháló infrastruktúráján
keresztül elérhető önkiszolgáló WEB portál segítségével on-line műszaki támogatás nyújtása az
igénybe vett szolgáltatásokra.

Végponti intézmények támogatása

Az intézmények számára a Közhálóban róluk nyilvántartott adatok megjelenítése, olyan biztonságos
formában, hogy ezek az adatok kizárólag a vonatkozó intézmény számára jelenjenek meg, azaz az
egyik intézmény se nyerhessen betekintést egy más intézmény adataiba. Ezek az adatok tipikusan: az
intézmény címe, telefonszámai, a kapcsolattartók nevei és elérhetősége, az intézmény számára nyújtott
szolgáltatás műszaki paraméterei és konfigurált paraméterei, az intézmény által saját maga, vagy a
Szolgáltatásfelügyelet által beállított szolgáltatások aktuális állapota, más Közháló szolgáltató által
nyújtott szolgáltatások állapota.
Az intézményi végpont berendezéseinek performancia méréséből származó adatok valós idejű
megjelenítése a végponti intézmények számára annak érdekében, hogy az általuk kapott szolgáltatás
minőségét bármikor ellenőrizhessék. A megjelenítést olyan biztonságos formában kell megvalósítani,
hogy az adatok kizárólag a vonatkozó intézmény számára jelenjenek meg, azaz az egyik intézmény ne
nyerhessen betekintést egy más intézmény adataiba. A mért adatokat mind grafikonos formában, mind
táblázatos formában biztosítani kell a WEB felületen keresztül, visszamenőleg a szolgáltatás
megkezdésétől egészen a lekérdezés pillanatáig, éves, havi és napi bontásban legalább az alábbi
tartalommal:

o Intézményi router uplink interfészének forgalmi adatai
o A végpont rendelkezésre állásának adatai
o A végponti router válaszidejének adatai
o A végponti router uptime adatai
o Határérték-átlépések (SLA sértések) feltűntetése minden grafikonon és táblázaton, ha

ilyen előfordul
Az önkiszolgáló WEB portál segítségével a végponti intézmények saját maguk, ellenőrzött
körülmények között, azaz a felhasználók által elkövetett hibalehetőségeket kizárva konfigurálhatják a
saját végponti szolgáltatásaikat. E konfigurálási funkcióknak ki kell terjedni az alábbiakra:

o Tűzfal beállítások
o DHCP beállítások
o VLAN és switch port beállítások
o Traffic shaping és QoS
o Speciális beállítások (Pl. Mail Guard ki-be kapcsolása)
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Az önkiszolgáló portál a megfelelő jogosultsági ellenőrzések alapján lehetővé teszi a végpontnak,
hogy a Saját magával kapcsolatos nyilvántartási adatokat módosítsa. (Ilyen például a kapcsolattartók
adatai, stb.)

Az önkiszolgáló portálnak biztosítania kell jogosultság ellenőrzést követően a
szolgáltatáskatalógushoz való hozzáférést és a katalógusból történő szolgáltatásrendelést, módosítást
az alábbiak szerint.
A felhasználók:

o szolgáltatásukkal kapcsolatos hibabejelentéseket tehetnek — egy interaktív
formanyomtatvány kitöltése után, amely a hiba jelenség behatárolását teszi lehetővé

o jelezhetik a szolgáltatás katalógusban szereplő, az adott végponton igénybe vehető új
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényüket (Az értéknövelt szolgáltatásokra
vonatkozó igények esetén a Szolgáltatót a rendszer automatikusan értesíti, aki az
felhasználóval felveszi a kapcsolatot, közvetlenül megállapodik a kereskedelmi
feltételekről.)

o elérhetik szolgáltatásaikkal kapcsolatos adminisztratív adatokat, szerződéseket.

Szolgáltatók támogatása

Az önkiszolgáló portálnak rendelkeznie kell a Közháló szolgáltatásában részt vevő engedélyezett
szolgáltatók számára olyan szolgáltatói felülettel is, amelynek segítségével elvégezhetők az alábbi
műveletek:

o Végpont minőségellenőrzése. Azaz annak valós idejű ellenőrzése, hogy a végpont a
szerződésekben vállalt minőségi és műszaki paramétereknek megfelel-e (átadás
átvételi eljárás során használt funkció)

o Végpont konfiguráció-frissítése. Azaz a végponti berendezések konfigurációjának
teljes körű helyreállítása a Szolgáltatásfelügyelet által központilag nyilvántartott
konfiguráció és végpont-specifikus szolgáltatási adatok alapján. Végponti telepítésnél,
illetve végponti berendezés csere alkalmával használt funkció.

Megrendelő támogatása

A Közháló szolgáltatásainak performancia méréséből származó adatok valós idejű megjelenítése
megrendelő számára annak érdekében, hogy akár végpont, akár összesített szinten is bármikor
ellenőrizhető legyen a szolgáltatás minősége. A mért adatokat mind grafikonos formában, mind
táblázatos formában biztosítani kell a WEB felületen keresztül, visszamenőleg a szolgáltatás
megkezdésétől egészen a lekérdezés pillanatáig, éves, havi és napi bontásban legalább az alábbi
tartalommal:

o Szolgáltatások elérhetősége (Internet szolgáltatások, VAS szolgáltatások)
o Sávszélesség használat
o Intézményi eszközök jellemző adatai

• interfészének forgalmi adatai
• rendelkezésre állásának adatai
• válaszidő adatai
• A végponti router uptime adatai

o Határérték-átlépések (SLA sértések) feltűntetése minden grafikonon és táblázaton, ha
ilyen előfordul

Önkormányzati hálózati alrendszer biztosítása
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Az önkormányzatok kitüntetett szerepe, a bizalmas jellegű információk megfelelő tárolása, illetve az
önkormányzatok és az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közötti kommunikáció védelmének
és bizalmasságának biztosítása érdekében szükséges az önkormányzatok számára speciális, fokozott
biztonsági szolgáltatásokat nyújtó Internet elérés biztosítása.
A Közháló rendszernek az önkormányzatok számára olyan, az önkormányzatok belső
számítástechnikai rendszerébe való beavatkozást nem igénylő biztonsági szolgáltatásokat kell
nyújtania, amelynek segítségével az önkormányzatok saját informatikai biztonságának egységesen
magas szinten tartása az egyes önkormányzatoknál fellelhető biztonsági szakértelemtől függetlenül
megvalósítható.
Fentiek érdekében a Szolgáltatásfelügyelet feladata, hogy a Közháló rendszerén belül, a Közháló
kiépített infrastruktúráját és szolgáltatás rendszerét felhasználva, illetve azt speciális biztonsági
funkciókkal kiegészítve megvalósítson egy emeltszintű biztonsági szolgáltatásokat nyújtó ún.
„önkormányzati biztonsági központot” (a továbbiakban OBK), amely az önkormányzatok biztonságos
hozzáférésének és Internet kapcsolatának megvalósítását tűzi ki céljául.
A Szolgáltatásfelügyelet feladata a szóban forgó önkormányzati hálózati alrendszer teljes körű
megvalósítása a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében és folyamatos üzemeltetése a szerződés teljes
időtartama alatt. A Szolgáltatásfelügyelet feladatai az ÖBK rendszer vonatkozásában az alábbiak:

o az önkormányzatok biztonságos hozzáférését megvalósító önkormányzati hálózati
alrendszer teljes körű tervezése és kivitelezése, amely kiterjed berendezések,
szerverek és alkalmazások beszerzésére, konfigurálására és integrálására műszaki
követelmények szerint;

o üzemeltetési és üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások egyszeri és a szerződés
teljes időtartama alatti folyamatos nyújtása, amely kiterjed hosting szolgáltatás
nyújtására, távközlési kapcsolatok biztosítására, fizikai hozzáférési biztonság
megvalósítására és felügyeletére, a megvalósított rendszerek hibafelügyeletére,
üzemeltetésére, teljesítmény felügyeletére illetve a szolgáltatások minőségéről
rendszeres jelentések készítésére;

o az önkormányzatok, és az önkormányzatok biztonságos hozzáférését megvalósító
önkormányzati hálózati alrendszer teljes körű és folyamatos biztonsági felügyelete,
biztonsági esemény bekövetkezése esetén beavatkozási vagy tájékoztatási
kötelezettséggel.

Önkormányzati forgalom átirányítása

a.) A Szolgáltatásfelügyelet feladata, hogy meglévő, összesen közel 400 db a jelenlegi
Közháló rendszerbe kapcsolt önkormányzatok forgalmát a Szolgáltatásfelügyeleti központ
integráns részeként működő ÖBK felé irányítsa. A forgalom átirányításnak teljes körűnek
kell lennie, azaz minden, az önkormányzatok felé és az önkormányzatok felől jövő
forgalmat érintenie kell, legyen az Web, mail vagy más forgalom.

b.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen módon az ÖBK felé
átirányított Internet irányú forgalom, miután átment a jelen műszaki kiírásban specifikált
ellenőrzési és korlátozási szűrőkön, a Közháló meglévő internet kijáratai felé haladjon
tovább.

c.) A Szolgáltatásfelügyeletnek teljes körűen el kell végeznie a forgalom átirányításához
szükséges minden végponti konfigurálást, azaz a Közháló végponti eszközeinek
(routereinek és switch-einek) teljes körű konfigurálását.

d.) A kapacitások és távközlési kapcsolatok megtervezéséhez a Szolgáltatásfelügyeletnek az
alábbi számadatokat kell figyelembe vennie:

Önkormányzatok közötti peering kapcsolat valamint az Önkormányzatok és a j 300 Mbps

32



NISZ közötti aggregált adatforgalma
Önkormányzatok aggregált Internet forgalma 100 Mbps
Önkormányzatok aggregált egymás közötti, és a NISZ között bonyolított mail 25 Mbps
forgalma
Önkormányzatok Internet irányú (a Közhálót elhagyó) mail forgalma 25 Mbps

e.) A forgalom átirányításához a Közháló Szolgáltatási Központtól a SzolgáltatásfelLigyelet
által létesített gépterem között távközlési kapcsolato(ka)t kell létesíteni. A távközlési
kapcsolat(ok) Közháló Szolgáltatási Központi hálózati csomópont oldali átadási felülete
lOOBase-T, l000Base-Tx, vagy l000Base-Fx Ethernet. A távközlési kapcsolat biztosítása
más szolgáltató feladata.

f.) A forgalom átirányítással kapcsolatos minden feladatot, azaz a szükséges berendezések
szállítását, rendszertervezést, konfigurálási munkákat a Szolgáltatásfelügyeletnek kell
végeznie.

Önkormányzatok NISZ irányú forgalmának titkosítása

a.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok és NISZ
hálózatának meghatározott IF címei közötti forgalom titkosítva legyen. A titkosításnak
IPSec segítségével kell megvalósulnia, 168 bites 3DES vagy 256 bites AES titkosítással,
amelynek LAN-LAN típusú titkosításként kell megvalósulnia. A funkcionalitás biztosítása
érdekében a végponti munkaállomásokra (PC) vagy a NISZ oldalon szolgáltatást nyújtó
szerverekre semmilyen szoftver nem telepíthető, illetve semmilyen konfigurációs beállítás
nem lehet szükséges.

b.) A megoldásnak biztosítania kell, hogy minden forgalom, amelyet az önkormányzati
végpontok felől meghatározott IF címek felé kezdeményeznek, illetve amelyet
meghatározott IF címek felől az önkormányzati végpontok felé kezdeményeznek teljes
egészében titkosítva legyen.

c.) A kialakított rendszernek olyannak kell lennie, hogy az önkormányzati végpontok és az
ÖM közötti titkosításhoz szükséges kulcsok kiadása teljes egészében a NISZ kezében
maradjon, azokhoz harmadik fél nem férhet hozzá. A NISZ számára biztosítani kell a
lehetőséget arra, hogy a kulcsok kiosztását a Szolgáltatásfelügyeletnek vagy harmadik
félnek delegálhassa, és a delegációt bármikor visszavonhassa. A megoldásnak külön
tételben tartalmaznia kell a kulcsok menedzselésének költségeit.

d.) A Szolgáltatásfelügyeletnek ki kell dolgoznia a forgalom titkosítás koncepcióját, részletes
kivitelezési tervét, és szükség szerint együtt kell működnie a Közháló szolgáltatásait
biztosító vállalkozókkal annak érdekében, hogy a forgalom titkosítás műszaki feltételei
biztosítottak legyenek.

e.) A forgalom titkosításához szükséges berendezésekről, konfigurációs beállításokról a
Szolgáltatásfelügyeletnek kell teljes körűen gondoskodnia, mind végponti, mind NISZ
oldalon. A NISZ feladata arra korlátozódik, hogy a szükséges berendezések
elhelyezéséhez saját telephelyén megfelelően védett elhelyezést biztosít.

f.) A titkosított forgalomnak, mint minden más forgalomnak, az ÖBK-n át kell haladnia.

g.) A titkosított forgalom NISZ felé való továbbítása érdekében harmadik fél (szolgáltató) az
ÖBK és a NISZ által megadott telephely között távközlési kapcsolatot létesít (a kapcsolat
létesítése nem a Szolgáltatásfelügyelet feladata.)
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h.) Az ÖBK és az NISZ által megadott telephely közötti IPSec titkosítás tervezésével
kapcsolatban Szolgáltatásfelügyeletnek az alábbi adatokat kell figyelembe vennie:

ÖBK helye Szolgáltatásfelügyelet által megadott
BM telephely helye és címe (Végponti IPSec Budapest V. József Attila u. 2-4’

kapcsolatok végződtetésének helye)

IPSec forgalom aggregált sávszélességének mindenkori 80 Mbps

maximuma

IPSsec forgalom önkormányzatonkénti sávszélessége 5 Mbps

Egyidejűleg létesített IPsec kapcsolatok száma: önkormányzatonként 3 darab
BM telephelyén a NISZ felé biztosítandó felület 2 db 100 Mbps Ethernet (100-base T)

specifikációja felület, hibatűrő konfigurációban

i.) A Szolgáltatásfelügyeletnek teljes körűen el kell végeznie a forgalom titkosításhoz
szükséges minden végponti konfigurációt, azaz a Közháló végponti routereinek és switch
einek teljes körű konfigurálását.

j.) A forgalom titkosítással kapcsolatos minden feladatot, azaz a szükséges berendezések
szállítását, rendszertervezést, konfigurálási munkákat, és az üzemeltetési feladatokat a
szerződés teljes időtartamára a Szolgáltatásfelügyeletnek kell elvégeznie’

Tűzfal és IDS (központi védelem az Internet felől)

a.) Az alháló alá bevont végpontok Internet felé folytatott forgalmát az elvárt végponti szintű
szűrésen túl további központosított szűrési és egyéb biztonsági folyamatoknak kell
alávetni. A védelmi rendszernek a majdan meghatározandó policy szerint kell az alháló
teljes Internet forgalmát biztonsági szempontból felügyelnie és kontrollálnia. A megoldás
integrált vagy különálló, de együttműködő tűzfal és IDS eszközzel is megvalósítható az
alábbi feltételeknek való megfelelés esetén.

b.) A szűréssel és betörés detektálással kapcsolatos elvárások:
o Adaptív (stateful) szűrési mechanizmus (L3-L7 kapcsolatok követése és

nyilvántartása, válasz csomagok automatikus átengedése)
o L7 szintű vizsgálat és L7 szintű támadások (RFC-t sértő adatátvitelek) kivédése

legalább az alábbi alkalmazásokra: HTTP, FTP, DNS, SMTP, ESMTP, ICMP, H.323,
sÍ~

o Buffer overeflow támadások felismerése és kivédése
o DoS és elosztott DoS támadások felismerése és kivédése
o Féreg, network vírus, trójai, spyware, adware védelem, a minta-adatbázis rendszeres

és automatikus frissítésének biztosításával
o Anomália alapú támadás észlelés, 0-day védelem a még ismeretlen féreg- és vírus

támadások ellen
o Policy (minta illesztés) alapú támadás észlelés, a minták rendszeres és automatikus

frissítésének biztosításával
o Összetett támadások (több egyidejű kapcsolatot használó támadások) felismerése és

kivédése
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o Rejtett támadások kivédése IF Fragment-ek összerakásával, TCP adatfolyam
összerakásával és újracsomagolásával

o IP spoofing védelem
o Címfordítás (NAT és PAT): dinamikus, statikus, ezek együttes használata (intézményi

címtartományonként statikus és dinamikus), L3-L7 alapú információk felhasználása
címfordításhoz.

o 300 Mbps throughput, 120000 darab egyidejű kapcsolat, 8000 Új kapcsolat/másodperc
o Legalább három darab gigabit-ethernet fizikai interfész támogatása (Internet felé,

végpontok felé, szerverek felé). Interfészenként legalább két VLAN támogatása.
További VLAN interfész bővíthetőség lehetősége.

o OSPF routing protokoll támogatása
o Redundáns működés (hot standby failover) biztosítása. Az egyik eszköz kiesése esetén

a biztonság nem sérülhet, és kapcsolatok (L3-L7) sem szakadhatnak meg. Szintén
biztosítani kell a folyamatos működést a policy update (IDS- és vírusminta update) és
szoftver frissítés idejére. A teljes rendszer kialakításnak a redundáns működéshez
szükséges interfészeket és külső L2 eszközöket is tartalmaznia kell.

o Adminisztráció megbízható és titkosított felületen keresztül (SSHv2, HTTPS).
Adminisztrációs felület azonosítása és auditálása (RADIUS vagy ezzel egyenértékű
megoldás). Lehetőség helyi felhasználók definiálására RADIUS hiba esetén történő
adminisztrációhoz.

o Menedzselhetőség szabványos felületen (SNMP vi és v2c, SNMP Trap)
o Részletes és többszintű naplózás biztosítása (Syslog), idő szinkronizálással pontosítva

(NTPv3). A naplózásnak ki kell terjedni az egyes kapcsolatok szintjére is (ACL
szűrés-bejegyzésenként megadható naplózás).

o Out-of-band menedzselhetőség (külön dedikált menedzsment interfész)
o Rack-es kivitel

c.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a tűzfal és IDS rendszer telepítéséről,
konfigurálásáról, folyamatos támogatásáról, frissítéséről és üzemeltetéséről a szerződés
teljes időtartama alatt.

Forgalom alapú Malware szűrés

a.) Minden hálózati forgalmat, amely az önkormányzat és a NISZ között, illetve az
önkormányzat és külső harmadik felek között valósul meg szűrni kell malware
fertőzöttség felderítése érdekében. A rendszernek malware felfedése esetén gondoskodni
kell arról, hogy a kártékony kód ne juthasson el a címzetthez, gátat szabva ez által a kód
terjedésének.

b.) A rendszernek automatikusan le kell tiltania azt a switch portot, amelyhez a kártékony
kódot terjesztő szerver vagy munkaállomás csatlakozik, és figyelmeztető üzenetet kell
küldenie mind az önkormányzat rendszergazdája, mind a NISZ biztonság felügyeleti
szerver felé. Az üzenetben egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a problémának, a
letiltás tényének, az érintett önkormányzat és szerver vagy munkaállomás azonosítój ának.

c.) A letiltás feloldására a Szolgáltatásfelügyeletnek hatékony, automatizált, de a
biztonságosságot nem sértő megoldást kell javasolnia.

d.) A switch port letiltásán túl amennyiben a switch porton nem szerver üzemel, hanem
munkaállomás, a munkaállomást át kell tenni a karantén VLAN-ba és a http forgalmát át
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kell irányítani egy központi weboldalra, hogy a munkaállomás felhasználója azonnali
értesítést kaphasson a tiltás tényéről, és segítséget kapjon a probléma elhárítására.

e.) A Szolgáltatásfelügyeletnek a malware szűrés funkcionalitás megvalósításához
biztosítania kell a berendezéseket és szoftvereket, gondoskodnia kell a szükséges
konfigurációkról és a Közháló meglévő végponti berendezéseinek megfelelő
paraméterezéséről, és szükség szerint együtt kell működnie a Közháló meglévő
szolgáltatóival annak érdekében, hogy a fenti feltételek biztosítottak legyenek.

f.) A Szolgáltatásfelügyeletnek teljes körűen el kell végeznie a forgalom malware szűréséhez
szükséges minden végponti konfigurációt, azaz a Közháló végponti routereinek és switch
einek teljes körű konfigurálását. Amennyiben ehhez szükséges a végpontokhoz történő
kiszállás, annak elvégzéséről a Szolgáltatásfelügyeletnek kell gondoskodnia.

g.) A malware szűréssel kapcsolatos minden feladatot, azaz a szükséges berendezések
szállítását, a rendszertervezést, konfigurálási munkákat, vírusminta frissítéseket, és a
rendszer üzemeltetését a teljes szolgáltatási időszakban a Szolgáltatásfelügyeletnek kell
biztosítania.

Biztonság-felügyelet

a.) A biztonság-felügyeleti szolgáltatás célja az, hogy átfogó képet adjon az önkormányzatok,
és az önkormányzatok biztonságos hozzáférését biztosító megoldások által alkotott
egybefüggő hálózati alrendszer biztonsági állapotáról.

b.) A megoldásnak ki kell mutatnia a rendszer egészét vagy annak komponenseit érő
biztonsági támadásokat vagy a biztonságot veszélyeztető hibaállapotokat, elemzést kell
adnia a veszély jellegéről és helyéről, valamint topológiai térképen meg kell tudnia
jeleníteni annak helyét a pontos és hatékony beavatkozás érdekében.

c.) A rendszernek biztonság-orientált hibafelügyeleti konzollal is rendelkeznie kell, amely
képes biztonsági hiba és állapot eseményeket fogadni a különféle eszközökből és az
operátorokat biztonságot érintő eseményekről tájékoztatni.

d.) A rendszernek automatikus beavatkozásra is képesnek kell lennie meghatározott
biztonságot veszélyeztető események bekövetkeztére adott válaszul, amelynek ki kell
terjednie kapcsolatok megszakítására, és portok lezárására annak érdekében, hogy emberi
beavatkozás nélküli azonnali védelmet lehessen megvalósítani támadások
bekövetkeztekor.

e.) A rendszernek intelligens információt kell szolgáltatnia az észlelt támadás jellegéről, a
veszély súlyosságáról, és beavatkozási illetve elhárítási javaslatokat kell tennie az
operátorok számára.

f.) A megoldással szemben támasztott további követelmények:
o A végpontokon található, a szolgáltatás katalógusban lévő Cisco lOS router és Cisco

lOS alapú switch támogatása
o A Szolgáltatásfelügyelet által ajánlott eszközök (tűzfal, IDS, sérülékenység vizsgálat,

policy vizsgálat, stb.) támogatása
o Topológia információk automatikus felderítése (routerek, switch-ek, tűzfalak

beállításainak kiolvasásával), felhasználása az esemény korrelációs feladatokhoz. Az
információk elérése legyen megvalósítható SSH, Telnet, FTP, és SNMP segítségével.

o Címfordítást (NAT) alkalmazó környezet támogatása
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o Események fogadása hálózati és biztonsági eszközöktől. Az eseményeket Syslog,
SNMP-Trap formában is legyen képes fogadni. A felügyeletbe bevont eszközökre ne
kelljen agent-et telepíteni.

o Másodpercenként legalább 3000 esemény fogadása
o Legalább 2000 forráseszköz kezelése,
o Legalább ‘700 GB, adatvesztés ellen RAID védelemmel ellátott belső tárterület az

események tárolására. A belső adatbázisa rendelkezzen adatbázis szerverekre jellemző
védelemmel, vagyis nem sérUlhet meg váratlan tápkimaradás vagy eszköz hiba esetén.

o Legyen lehetőség az eszközökből érkező események szűrés és esemény vesztés
nélküli tárolására.

o A támogatott eszközök üzeneteinek automatikus felismerése, kezelése.
o Intelligens out-of-the-box esemény korreláció a legkülönfélébb támadások

felismerésére. A támadás minták rendszeres és automatikus frissítése legyen
biztosított.

o További korrelációs szabályok felvételének támogatása
o Események észlelése esetén riasztás alarm konzolon, email alapú riasztás
o Az eszköz biztosítson távolról elérhető grafikus felületet az alábbi funkciókra:

• Alarm konzol az aktuális korrelált események megtekintésére
• Az aktuális támadások összevetése a hálózat topológiájával
• Részletes üzenet böngészés lehetősége különféle szűrési funkciókkal
• Riport készítés és megtekintés lehetősége

o A támadás azonnali elhárftásának érdekében megfelelő eszközök automatikus SNMP
Set segítségével történő átkonfigurálásának lehetősége

o Előny a redundáns kialakftás vagy a redundáns tápellátás
o Rack-es kivitel

g.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a biztonság-felügyeleti rendszer
telepítéséről, konfigurálásáról, folyamatos támogatásáról, frissítéséről és üzemeltetéséről a
szerződés teljes időtartama alatt.

h.) A Szolgáltatásfelügyeletnek biztosítania kell továbbá a biztonság-felügyeleti szolgáltatást,
azaz a biztonsági események folyamatos, napi 24 órás és évi 365 napos monitorozását és
beavatkozást, vagy beavatkozás kezdeményezését (a biztonsági esemény jellegétől
függően) az önkormányzatok, és az önkormányzatok biztonságos hozzáférését biztosító
megoldások által alkotott egybefüggő hálózati alrendszerre vonatkozóan.

Önkormányzatok hozzáférés-ellenőrzése és biztonsága

a.) A Szolgáltatásfelügyeletnek meg kell valósítania egy olyan hozzáférés-ellenőrző és
biztonsági megoldást, amelynek a segítségével a Közháló rendszerhez csatlakozó
önkormányzati végpontok csak authentikáció után kezdeményezhetnek adatforgalmazást a
munkaállomásokról.

b.) A kialakított rendszernek olyannak kell lennie, hogy az önkormányzatok hozzáférését
szabályozó központi authentikációs szerverhez való hozzáférés és annak adminisztrálása
teljes egészében a NISZ kezében maradjon, azokhoz harmadik fél nem férhet hozzá. A
NISZ számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a szerver adminisztrációját a
Szolgáltatásfelügyeletnek vagy harmadik félnek delegálhassa, és a delegációt bármikor
visszavonhassa. A megoldásnak külön tételben tartalmaznia kell a szerverek
adminisztrációjának költségeit.
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c.) Amikor egy végponti munkaállomás adatforgalmazást kíván kezdeményezni, a
rendszernek ellenőriznie kell, hogy az adott munkaállomás nem jelent-e fenyegetettséget a
hálózat számára. A megoldásnak ellenőriznie kell, hogy a végponti munkaállomáson
backdoor, vírus, open relay vagy open proxy aktívan működik-e, illetve a külvilággal
kommunikáló alkalmazások kívülről támadhatóak-e, azaz rendelkeznek-e megfelelő
védelemmel.

d.) Hiányosság feltárása esetén a megoldásnak gondoskodnia kell arról, hogy a munkaállomás
kizárólag egy belső, zárt VLAN-on belül forgalmazhasson adatot (karantén VLAN) és
minden http kérelem a karantén VLAN-on belül egy központi szerver felé legyen
átirányítva, ahonnan a felhasználó tájékoztatást kap arról, hogy milyen okból került
elkülönítésre, és milyen lépéseket kell tennie annak érdekében hogy ismét normál
csatlakozással rendelkezhessen.

e.) Az ilyen tiltási eseményekről napló bejegyzés kell hogy készüljön, és azonnali riasztást
kell küldeni a rendszer biztonság-felügyeleti komponense felé.

f.) A letiltás feloldására a Szolgáltatásfelügyeletnek hatékony, automatizált, de a
biztonságosságot nem sértő megoldást kell javasolnia.

g.) A Szolgáltatásfelügyeletnek az önkormányzatok hozzáférés ellenőrzése és biztonsága
funkcionalitás megvalósításához biztosítania kell a berendezéseket és szoftvereket,
gondoskodnia kell a szükséges konfigurációkról és a Közháló meglévő végponti
berendezéseinek megfelelő paraméterezéséről, és szükség szerint együtt kell működnie a
Közháló meglévő szolgáltatóival annak érdekében, hogy a mail vírusszűrés feltételei
biztosítottak legyenek.

h.) A Szolgáltatásfelügyeletnek az önkormányzatok hozzáférés ellenőrzése és biztonsága
funkcionalitás kapacitásainak tervezésekor az alábbi számadatokat kell figyelembe vennie:

A rendszerbe kapcsolt önkormányzatok száma 600
Az önkormányzatok felhasználóinak összesített száma: 15.000
Egy önkormányzat átlagos felhasználó száma: 25
Berendezés automatikus létesítése 1200

i.) A Szolgáltatásfelügyeletnek teljes körűen el kell végeznie az önkormányzatok hozzáférés
ellenőrzése és biztonsága funkcionalitáshoz szükséges minden végponti konfigurációt,
azaz a Közháló végponti router-einek és switch-einek teljes körű konfigurálását.
Amennyiben ehhez szükséges a végpontokhoz történő kiszállás, annak elvégzéséről a
Szolgáltatásfelügyeletnek kell gondoskodnia.

j.) Az önkormányzatok hozzáférés ellenőrzése és biztonsága funkcionalitással kapcsolatos
minden feladatot, azaz a szükséges berendezések szállítását, rendszertervezést,
konfigurálási munkákat, szoftver támogatást és frissítést valamint a rendszer üzemeltetését
a teljes szerződéses időszak alatt a Szolgáltatásfelügyeletnek kell végeznie.

Forgalom elemzés és korlátozás

a.) A rendszerben egy központi elemmel kell biztosítani az önkormányzati végpontok minden
forgalmának (internet felé irányuló forgalom, önkormányzatok közötti peering forgalom,
önkormányzatok és NISZ közötti forgalom) L3-L7 szintű, kapcsolatokra bontott (nem
csak aggregált) forgalom elemzését és szükség szerinti szabályozását. Ehhez egy olyan
eszköz és esetleges további szerverek együttesére van szükség, melyek megoldják a
hálózati forgalom folyamatos elemzését és szabályozását, valamint időben visszamenőleg
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lehetővé teszik a forgalmi adatok adott szempontokból történő megjelenítését és
elemzését, riportok generálását.

b.) A megoldásnak alkalmazás szintű statisztikákat és jelentéseket, illetve alkalmazás és
felhasználó szintű kereszt-korrelációs statisztikákat és jelentéseket kell tudni készíteni.

c.) A szabályozási funkciónak lehetővé kell tennie egy adott kapcsolat megszakítását,
sávszélességének korlátozását, vagy meghatározott feltételeknek eleget tevő forgalom
alapján figyelmeztető üzenet generálását.

d.) A megoldás menedzsment felületéhez, illetve az elemzés és riportgeneráló felületéhez a
NISZ számára hozzáférést kell biztosítani.

e.) A megoldásnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie:
o Szabályozott hálózati forgalom és menedzsment hálózati forgalom port szintű

elkülönítése a mérőeszközben
o Gigabit Ethernet és Fast Ethernet (UTP) interfész kezelése a menedzsment forgalom

esetében
o Gigabit Ethernet (multimódusú optika) interfész kezelése a szabályozott forgalom

esetében
o Csak monitorozó és monitorozó ± szabályozó működés támogatása
o A biztonságos működtetés érdekében a mérő eszköznek támogatnia kell a redundáns

működés lehetőségét
o Eszközhiba esetén az optikai bemenetek összekapcsolása zárása (optikai bypass

funkció)
o Az ajánlott eszköznek vagy eszközöknek szabványos 19” rack szekrénybe

szerelhetőeknek kell lenniük, —230V tápellátással
o Az eszköz szoftvere támogassa a felhasználók, felhasználói csoportok létrehozását
o Felhasználók azonosítása lehetséges legyen Radius szerverrel együttműködve
o Legyen lehetőség hálózati alkalmazások, protokollok kiválasztására, Új protokollok

megadására
o Az eszköz támogassa külön-külön az upstream és downstream sávszélesség

szabályozást
o Az eszközben legyen lehetőség hierarchikus sávszélesség szabályozás

megvalósítására a felhasználók ill. felhasználói csoportok kezelésére
o Korlátozható legyen az egyes felhasználók által forgalmazott adat mennyisége
o Korlátozható legyen az egyes felhasználók által egyidejűleg nyitva lévő hálózati

kapcsolatok száma
o Az eszköznek (célberendezésnek vagy alkalmazásnak) képesnek kell lennie

egyidejűleg minimum 2000 kapcsolat kezelésére és feldolgozására.
o Az eszközben vagy külön szerveren adatbázisban legyenek tárolva visszamenőleg a

forgalom statisztikák
o A mérő eszközben beállítható legyen, hogy milyen információkat tároljon el
o Biztosítson a megoldás GUI-t az eszköz konfigurációjára ill. a forgalmi adatok

megjelenítésére
o Előny, ha az eszköz képes tunnel-ezett csomagokba belelátni és a belső információk

alapján QoS-t megvalósítani vagy monitorozni (p1. MPLS VPN, L2TP, VLAN stb.)

f.) Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a forgalom elemző és korlátozó rendszer
telepítéséről, konfigurálásáról, folyamatos támogatásáról, frissítéséről és üzemeltetéséről a
szerződés teljes időtartama alatt.

Többszintű biztonság megvalósítása a végponti munkaállomások számára
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a.) A Szolgáltatásfelügyeletnek a végponti munkaállomások számára többszintű biztonsági
fokozat beállítását lehetővé tévő rendszert kell megvalósítania. Az eltérő biztonsági
szinteknek elsősorban a fenyegetettség feltárása esetén életbe léptetett korlátozások
szigorúsága alapján kell különböznie egymástól, de figyelembe kell venni olyan
szempontokat is, mint a magas biztonsági szintű munkaállomások védelme az alacsony
biztonsági szintű munkaállomásoktól.

b.) Minden megoldásnak legalább az alábbi biztonsági szinteket kell megvalósítania:
o „Csak Internet” biztonsági szint. Az ezen a biztonsági szinten üzemelő

munkaállomások Internet elérését a rendszer soha nem korlátozza. Fenyegetettség
esetén (Pl. vírus észlelése a munkaállomáson) a felhasználó tájékoztatást kap, de a
munkaállomás nem kerül karantén VLAN-ba és a munkaállomásról az Internet
továbbra is elérhető marad. A munkaállomásról biztonságos kapcsolat (IPSec) a NISZ
belső szolgáltatási szerverei felé soha nem kezdeményezhető, és a munkaállomás el
van zárva a fokozottabb biztonsági szintű munkaállomásoktól, azaz ezekről a
munkaállomásokról más biztonsági szintű munkaállomások felé kapcsolat nem
kezdeményezhető.

o „Normál” biztonsági szint. Az ezen a biztonsági szinten lévő munkaállomások
fenyegetettség feltárása esetén karantén VLAN-ba kerülnek, és csak a probléma
elhárítása után lehetséges a munkaállomásról normál Internet, vagy más kapcsolat
kezdeményezése. A munkaállomásról IPSec kapcsolat a NISZ szolgáltatási szerverei
felé kezdeményezhető. Ezeken a munkaállomásokon speciális biztonsági szoftver nem
üzemel, minden ellenőrzés kívülről (penetráció teszt) történik.

o „Fokozott” biztonsági szint. A rendszernek architektúrálisan lehetővé kell tennie azt,
hogy egyes munkaállomásokon fokozott biztonsági szint is beállítható legyen. A
fokozott biztonsági szint megegyezik a „normál” biztonsági szinten lévő
munkaállomásokkal, a különbség az, hogy a penetráció teszten alapuló ellenőrzésen
túl a rendszer lokális, a munkaállomásra telepített „agent” szoftver a munkaállomás
biztonsági szintjét belülről ellenőrzi, így pontosabb kép kapható a munkaállomás
tényleges állapotáról.

Végponti megerősített biztonság - központi önkiszolgáló portál

a.) A Szolgáltatásfelügyeletnek az önkormányzati végponti routeren működő tűzfalat meg
kell erősítenie olyan módon, hogy az alaphelyzetben a belső menedzsment forgalmon
kívül semmilyen forgalmat ne engedjen át, azaz sem az önkormányzatokból
kezdeményezett kimenő, sem az önkormányzatok felé irányuló bejövő forgalmat, ami alól
kivételt képez az alábbiakban ismertetett önkiszolgáló portálhoz való hozzáférés.

b.) A Szolgáltatásfelügyeletnek biztosítania kell az önkormányzatok számára egy központi
helyen üzemelő biztonságos (authentikált) önkiszolgáló portált, amely Web felületen
hozzáférhető az önkormányzatok számára akkor is, amikor az alaphelyzetű tűzfal
beállítások semmilyen más forgalmat nem tesznek lehetővé. Az önkiszolgáló portál célja,
hogy az önkormányzatok Saját tűzfal beállításaikat elvégezhessék, a mindenkori
igényeiknek megfelelően engedélyezve vagy tiltva az önkormányzatok felől vagy az
önkormányzatok felé irányuló forgalmat. Az alaphelyzetű, minden irányban érvényes
tiltás feloldását az önkormányzatok akaratlagos beavatkozással, az önkiszolgáló portálra
való belépéssel és ott tűzfal konfigurálással végezhetik el.

c.) Az önkiszolgáló portál tűzfal konfiguráló funkciójának kizárólag olyan konfigurálási
utasításokat szabad elfogadnia, amelyek az adott végpontra érvényes tűzfal szabályokat
valósítanak meg.
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d.) Az önkiszolgáló portálon végzett konfigurálás soha nem eredményezhet olyan helyzetet,
hogy a végpont felé irányuló menedzsment forgalom, vagy az önkormányzatok
hozzáférése az önkiszolgáló portálhoz megszakadhasson.

e.) A végponti berendezések konfigurálását az önkiszolgáló portálnak olyan módon kell
elvégeznie, hogy a végponttal való kapcsolat megszakadása esetén automatikusan
helyreálljon a legutolsó ismert működő konfiguráció.

f.) A tűzfal beállítási funkcionalitásnak választható menüpontok és check-boxok segítségével,
illetve a konfigurálási oldalakon megjelenő, csak az adott önkormányzatra jellemző
értelmes kényszerek (p1. csak az adott önkormányzat által használt IP címtartományok
engedélyezése) és segítő magyarázatok révén kellően egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy
tűzfal konfigurálási ismeretekkel nem, hanem csak általános informatikai ismeretekkel
rendelkező felhasználók is sikeresen állíthassák be a tűzfal szabályokat.

g.) A megoldásnak tűzfal beállítási funkcionalitáson túl biztosítania kell azt, hogy
segítségével a felhasználók az egyes munkaállomások biztonsági szintjét beállíthassák,
illetve hogy jelezhessék az egyes switch portokra csatlakoztatott speciális berendezéseket
is (nyomtató, IP telefon, szerver).

h.) Az önkormányzatok által végzett konfiguráció módosításokat loggolni kell, és a logokat
on-line kereshető formában a NISZ számára mindenkor elérhetővé kell tenni.

i.) Az önkiszolgáló portálnak olyan módon kell működnie, hogy a központilag, biztonsági
okokból végzett tűzfal beállításokat, illetve a karantén VLAN-ba való bekerülést az
önkormányzatok a portálon keresztül semmiféleképpen se bírálhassák felül, de a portál
ezekről az állapotokról illetve tűzfal bejegyzésekről tartalmazzon a felhasználók számára
értelmezhető információt.

j.) A megoldásnak az alábbi követelményeknek kell eleget tennie
o Felhasználóbarát Web felület a tűzfalszabályok kialakítására
o A portálba történő belépés engedélyezése a központi AAA szerveren keresztül

történjen
o Események naplózása
o A portál legyen képes a végponti tűzfal aktuális beállításainak könnyen áttekinthető

megjelenítésére.
o A rendszernek képesnek kell lennie a végponti routerek access lista beállításainak

elvégzésére oly módon, hogy az adott konfigurációhoz csak bizonyos szabályok
adhatók hozzá, illetve távolítható abból el.

k.) Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a megerősített biztonsági beállítások
konfigurálásáról, illetve az önkiszolgáló portál telepítéséről, konfigurálásáról, folyamatos
támogatásáról, frissítéséről és üzemeltetéséről a szerződés teljes időtartama alatt.

Végponti konfiguráció auditálása

a.) A végponti intézményeknél nem megvalósítható fokozott fizikai hozzáférési biztonság
miatt szükséges a végponti berendezésekben (végponti router és switch) lévő konfiguráció
rendszeres ellenőrzése. Az ellenőrzés célja, hogy a végponti berendezések
konfigurációjában feltárható legyen az előírt konfigurációtól való minden eltérés, és ilyen
eltérés felfedése esetén a biztonsági monitorozó rendszerben ennek megfelelő üzenet
jelenjen meg.
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b.) A végponti konfiguráció auditálásnak le kell futnia minden olyan esetben, amikor a
végponti berendezéseket ki-be kapcsolták vagy újraindították, de mindenféleképpen le kell
futnia legalább egy alkalommal 48 óránként minden végpont esetében.

c.) Szolgáltatásfelügyeletnek le kell szállítania, integrálnia, üzembe helyeznie és üzemeltetnie
a végponti konfigurációt auditáló rendszert, annak minden szükséges komponensével
együtt (p1. adatbázis az előírt konfigurációk hiteles tárolására, az adatbázis frissítését
végző komponensek a konfigurációk legitim módosítása esetén, stb.

Központi jogosultsági szerver

a.) Szolgáltatásfelügyeletnek a szolgáltatásfelügyeleti központban AAA szervert
(authentikáció, authorizáció, accounting) kell üzemeltetnie a hálózati végberendezések és
hálózatmenedzsment eszközök központosított hozzáférési biztonságának ellátására.

b.) A kialakított rendszernek olyannak kell lennie, hogy az AAA szerver menedzselése, a
jogosultságok kiosztása teljes egészében a NISZ kezében maradjon, azokhoz harmadik fél
nem férhet hozzá. A NISZ számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy az AAA
szerver rnenedzselését illetve jogosultságok kiosztását a Szolgáltatásfelügyeletnek, vagy
harmadik félnek delegálhassa, és a delegációt bármikor visszavonhassa. A megoldásnak
külön tételben tartalmaznia kell az AAA szerverek menedzselésének költségeit.

c.) A megoldásnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie:
o Legalább 15.000 felhasználó kezelése
o Beléptetés, jogosultság ellenőrzés és loggolási funkciók
o TACACS authentikációs protokoll kezelése
o Együttműködés Cisco switch-ekkel, router-ekkel és a menedzsment szerverekkel
o Követelmény a belépések és az eszközökön kiadott parancsok loggolása
o Előny, ha az AAA alkalmazáshoz van grafikus menedzsment
o Az AAA alkalmazásnak Unix operációs rendszeren kell futnia
o Előny a redundáns működtetési lehetőség
o Az ajánlott eszköznek szabványos 19” rack szekrénybe szerelhetőnek kell lennie,

—230V tápellátással

d.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a központi jogosultság szerver
telepítéséről, konfigurálásáról, folyamatos támogatásáról, frissítéséről és üzemeltetéséről a
szerződés teljes időtartama alatt.

Berendezések elhelyezése

a.) A jelen felhívás által megvalósítandó biztonsági szolgáltatásokat kiszolgáló eszközöket
erre a célra kialakított, magas biztonsági elvárásoknak is megfelelő környezetben kell
elhelyezni.

b.) A környezettel szemben támasztott követelmények:
o A gépterem megfelelő fizikai védelemmel legyen ellátva (zárt rendszer, elektronikus

beléptetés elektronikus naplózás mellett, kamerás távfelügyelet)
o 24 órás helyi operátori és biztonsági szolgálat jelenlét (lokális operátoroktól nem

elvárt a beavatkozási jogosultság)
o Klimatizált gépterem
o Központi vagy rack-en belüli szünetmentes tápellátás
o A szolgáltatást végző összes eszköz ugyanazon gépteremben legyen elhelyezve. A

gépterem nem kell, hogy a feladatra dedikált legyen. Szolgáltatásfelügyelet adja meg a
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tervezett gépterem pontos helyét, valamint — ha nem saját maga üzemelteti — a
hoszting szolgáltató peremétereit.

c.) A Rack környezettel szemben támasztott elvárások:
o A projekt keretében dedikáltan kialakított, a kiszolgáló berendezések mennyiségének

megfelelő számú szabványos rack szekrény alkalmazása szükséges.
o Zárható kivitel. A szekrény nyitását távolról, vagy helyben, PIN megadásával lehessen

biztosítani.
o Riasztás küldése nyitás esetén, utolsó 10 nyitás idejének és személyének tárolása.
o Hőmérséklet és páratartalom mérés, távoli lekérdezhetőség (szekrényenként)
o Felügyelhetőség és távoli menedzsment (SNMP, telnet, WEB) jelszavas védelemmel
o A szekrényben található kábel csatlakozásokat ne lehessen a szekrény nyitása nélkül

megbontani.
o Rack-en belüli szünetmentes tápellátás esetében annak felügyeletét is biztosítani kell.
o A konzolt (billentyű±egér±monitor) igénylő szerverek (amennyiben a megoldás

tartalmaz ilyet) helyi menedzselhetősége érdekében a rack tartalmazzon konzol
switch-et integrált és kompakt monitorral, billentyűvel, és egérrel. A szerverek
konzolja rendelkezzen legalább egyszerű jelszavas védelemmel.

d.) A Közháló Szolgáltatási Központ, illetve a biztonsági szolgáltatói központ közötti,
felhasználói forgalmat bonyolító távközlési kapcsolatok kiépítése a Szolgáltatásfelügyelet
feladata. Ezen kapcsolatokkal szemben elvárt paramétereket lásd a megfelelő fejezetben.

e.) Amennyiben a Szolgáltatásfelügyelet által kiválasztott gépterem és a felügyeletet
biztosító munkatársak (felügyeleti központ) nem egy telephelyen találhatók, úgy a
felügyeleti kornmunikációt biztosító dedikált menedzsment kapcsolat megvalósítása is a
Szolgáltatásfelügyelet feladata. A menedzsment kapcsolat és a felügyeleti központ felé
elvárt követelmények:
o A menedzsment kapcsolat IPsec titkosítással legyen védve
o A felügyeleti központ rendelkezzen megfelelő fizikai biztonsági megoldással (porta

szolgálat, 24 órás biztonsági kamerák)
o Annak biztosítása, hogy a felügyeleti funkciók véletlenül se legyenek elérhetők a

felügyeleti központon kívüli hálózatokról.
f.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a berendezések elhelyezéséről és

folyamatos üzembiztonságának valamint hozzáférési biztonságának fenntartásáról a
szerződés teljes időtartama alatt.

NISZ felé menedzsment hozzáférés biztosítása

a.) A NISZ számára dedikált permanens hozzáférést kell biztosítani a teljes biztonsági
rendszer monitorozhatóságának, illetve a továbbított IPsec forgalom biztosítása érdekében.

b.) A menedzsment kapcsolat legalább 7 darab, a NISZ által biztosított dedikált
munkaállomás segítségével legyen képes a biztonsági rendszer működésének és
beállításainak folyamatos ellenőrzésére. A menedzsment hozzáféréssel kapcsolatos
elvárások:
o Legalább 20 Mbps adatátviteli sebesség
o A kapcsolatot végződtetésének paraméterei:

NISZ Zrt. által meghatározott telephely
‘ L2 szinten legalább 7 darab 10/lOOBaseTX Ethernet felület
‘ L3 szinten IP routing biztosítása, statikus route segítségével

o A Szolgáltatásfelügyelet által biztosított menedzselhető végponti berendezés (switch
és/vagy router)

o A kapcsolat és a végponti hálózati berendezés felügyelete
o IPsec alapú L3 szinten történő titkosítás a két végpont között (nem szükséges, ha

minden menedzsment felület biztosít titkosítást, úgymint SSHv2, H’ITPS, SSL)
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o A NISZ operátorok jogosultsága ne adjon lehetőséget a rendszer működésébe történő
beavatkozáshoz.

o A hálózati kialakítás ne adjon lehetőséget az adminisztrátori feladatokon túlmutató
szolgáltatások eléréséhez (p1. Internet böngészés)

o A szükséges kliens alkalmazások telepítése és beállítása a Szolgáltatásfelügyelet
feladata. Szolgáltatásfelügyelet adja meg a munkaállomásokkal szemben szükséges
hardver és szoftver elvárásokat.

o Az operátori feladatok ellátásának támogatása:
• A rendelkezésre bocsátott rendszerek részletes kézikönyve elektronikus

formában (angol vagy magyar nyelven)
A megvalósított szolgáltatói környezet rendszerterve elektronikus formában
(magyar nyelven)

• Uzemeltetési útmutató a monitorozási feladatok ellátására
o A NISZ számára a monitoring szolgáltatás segítségével az alábbi szolgáltatások

elérését kell biztosítani:
o A biztonsági rendszer által kiszolgált forgalom jellemzőinek ellenőrzése. Legyenek

elérhetők használati performancia statisztikák riport illetve részletes adatok
formájában. Alkalmazásonkénti, felhasználónkénti megjelenítési és szűrési
lehetőségek.

o A biztonsági rendszer működésének ellenőrzése (belső performancia és alarm
információk, vírus és IDS frissítés statisztikák)

o Biztonsági eseményekhez történő hozzáférés (korrelált biztonsági riasztások
megtekintése, részletes biztonsági események megtekintése, szűrési és riport funkciók
elérhetősége)

o A szolgáltatói rendszer megfelelő beállításának ellenőrzése (read-only konfiguráció
letöltés). Itt a rendszertervben szereplő általános beállítások ellenőrzését, valamint a
végpont által igénybe vehető és módosítható szolgáltatások aktuális állapotának
megjelenítését kell biztosítani.

o A Szolgáltatásfelügyelet által készített rendszeres jelentések elérése

c.) A NISZ nem biztosít felügyeleti funkciót a rendszerhibák vagy biztonsági események
észlelése és elhárítása érdekében, ezt a szolgáltatást a Szolgáltatásfelügyeletnek kell
biztosítania.

d.) A kialakított távközlési kapcsolaton mind a menedzsment forgalomnak, mint a NISZ felé
továbbított IPSec titkosított kapcsolatoknak helyet kell kapnia.

e.) A NISZ menedzsment hozzáférés biztosítására a Szolgáltatásfelügyelet biztosítson 2 db
munkaállomást a megfelelő felügyeleti szoftverekkel installálva és legalább 20 colos LCD
monitorral ellátva.

f.) A felügyeleti munkaállomások a NISZ telephelyén, mint elszigetelt hálózati eszközök
fognak működni, sem a NISZ hálózatával történő összekapcsolás, sem más rendszerekkel
történő integráció nem feladat.

g.) A Szolgáltatásfelügyeletnek gondoskodnia kell a NISZ menedzsment hozzáférési
megoldás szállításáról, telepítéséről, konfigurálásáról, folyamatos támogatásáról,
frissítéséről és üzemeltetéséről a szerződés teljes időtartama alatt.

Műszaki támogatás

a.) A Szolgáltatásfelügyeletnek műszaki támogatást kell biztosítania az önkormányzatoknak a
biztonsági rendszerrel kapcsolatos problémáinak és kérdéseinek kezelésére.

b.) A műszaki támogatási szolgáltatásnak munkanapokon 08:00-17:00 óráig kell üzemelnie.

44



c.) A Szolgáltatásfelügyeletnek a Közháló közös üzemeltetésére létrehozott
folyamattámogató rendszer segítségével, a Közháló Ügyfélszolgálat megkeresése alapján
kell nyújtania a műszaki támogatási feladatokat.

d.) A Szolgáltatásfelügyelet műszaki támogatási szolgáltatásának a biztonsági rendszerrel
kapcsolatos hibabejelentéseket fogadnia kell, és azt az üzemeltetők számára hibajavítás
céljára továbbítania.

e.) Az önkormányzatok számára a Közhálóval kapcsolatos minden kérdésben, így a
biztonságos Internet elérési rendszerrel kapcsolatos kérdésekben is a Közháló
ügyfélszolgálata jelenti a közvetlen kapcsolattartás egyetlen eszközét. A Közháló
ügyfélszolgálatának kell gondoskodnia arról, hogy a műszaki támogatást igénylő
megkereséseket a Közháló központi folyamattámogató rendszerének segítségével a
Szolgáltatásfelügyelet felé továbbítsa további feldolgozás céljából. A
Szolgáltatásfelügyelet a feldolgozott megkereséseket az Ügyfélszolgálatnak visszaküldi az
ügyfelek tájékoztatása céljából.

A kialakított rendszer felügyelete és jelentéskészítés

a.) A Szolgáltatásfelügyeletnek az „Önkormányzatok biztonságos hozzáférésére” kialakított
teljes rendszert felügyelnie kell. A felügyeletnek ki kell terjednie a felügyelethez
szükséges monitorozó alkalmazások és berendezések, azaz alarm monitoring rendszer,
performancia monitoring rendszer, hibaj egy kezelő rendszer és az üzemeltetésükhöz
szükséges infrastruktúra tervezésére, szállítására, létesítésére, üzemeltetésére és a
felügyeleti tevékenység ellátására a szerződés teljes időtartama alatt.

b.) A felügyeletnek ki kell terjednie a környezeti feltételeket biztosító berendezések
(tápellátás, légkondicionálás, fizikai hozzáférési biztonság, érzékelők, szünetmentes
tápellátás), a távközlési kapcsolatok, szerverek és alkalmazások hibafelügyeletére és
biztonsági felügyeletére. Minden berendezést, távközlési kapcsolatot, szervert és
alkalmazást monitorozni kell, hiba esetén illetve jogosulatlan hozzáférés esetén arról a
Szolgáltatásfelügyelet e tevékenységbe bevont szakembereinek hibaüzenetet kell küldeni,
a szakembereknek meghatározott időn belül meg kell kezdeni a hibaelhárítást. Minden
hibaüzenetet naplóban rögzíteni kell, és hibajegy kezelő rendszer segítségével rögzíteni
kell a hiba vagy jogosulatlan hozzáférés elhárítása érdekében tett lépéseket is.

c.) A felügyeletnek ki kell terjednie a környezeti paraméterek, berendezések, távközlési
kapcsolatok, szerverek és alkalmazások teljesítményének monitorozására.
Szolgáltatásfelügyeletnek legfeljebb 5 perces időközönként le kell kérdeznie minden
berendezést, alkalmazást, távközlési kapcsolatot (az azt biztosító interfészeken keresztül),
és szervert, és azokról gyűjtenie kell az alábbiakban meghatározott teljesítmény
paramétereket:
o Rendelkezésre állás
o Forgalom (byte és csomag)
o Kapacitás (százalékban)
o Processzor terheltség (százalékban)
o Foglalt memóriakapacitás (alkalmazások esetében)
o Memória kihasználtság (százalékban)
o Válaszidő és késleltetés minden távközlési kapcsolatra
o Rack hőmérséklete
o Berendezések hőmérséklete
o Háttértárolók kapacitás kihasználtsága (százalékban)
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d.) A mért teljesítmény adatokat a szolgáltatás teljes időtartamára nyers mérések formájában,
azonnal lekérdezhető formában kell megőrizni.

e.) A performancia monitorozó rendszernek vizsgálnia kell, hogy a mért performancia adatok
alapján a rendszer elemeinek minőségével szemben támasztott elvárások sérülnek-e, és
sérülés vagy sérülés veszélye esetén (olyan tendencia jelentkezése esetén, amely
valószínűsíti hogy kiszámítható időn belül sérülés fog bekövetkezni) hibaüzenetet kell
hogy küldjön a rendszer felügyeletébe bevont szakemberek felé. A szakembereknek a
minőségi paraméterek sérülése ellen intézkedéseket kell tennie.

f.) A rendszer minőségével szemben támasztott elvárások teljesülését
Szolgáltatásfelügyeletnek a performancia monitorozó rendszer mérései alapján, havonta
benyújtott jelentésekkel kell igazolnia. A jelentésnek ki kell terjednie minden vizsgált
minőségi paraméterre és külön ki kell emelnie az adott periódusban bekövetkezett
sértéseket. A jelentésnek összefoglalóan kell tartalmaznia azt, hogy a minőségi elvárások
az adott időszakban milyen mértékben (százalékos arány) teljesültek, ahol az elvárt
minimális érték 100%-nak minősül, az ettől való elmaradás arányosítással számolandó.

A Szolgáltatásfelügyeletre vonatkozó követelmények

A Szolgáltatásfelügyelet szervezete

A Szolgáltatásfelügyeletnek feladatai ellátása érdekében létre kell hoznia egy képzett szakemberekből
álló, a Szolgáltatásfelügyeleten belüli rész szervezetet (a továbbiakban Közháló NOC), amellyel
szemben támasztott követelményeket itt részletezzük.

Munkaidő

A Közháló NOC-nak napi 24 órában, évi 365 napban kell működnie. A munkaidőben (5x12)
operátorok segítségével kell a támogatást biztosítani, az esti és éjszakai órákban elegendő ügyeleti
rendszert fenntartani.

Hibabejelentések és kapcsolattartás

A hibabejelentések fogadására, és az egyéb szereplőkkel való hatékony kapcsolattartás érdekében a
Közháló NOC-nak fenn kell tartania egy központi telefonszámot és email címet (a továbbiakban
Közháló NOC központi telefon, Közháló NOC központi email cím). A Közháló NOC központi telefon
nem ügyfélkapcsolati telefon, az ügyfélkapcsolatokat minden esetben az Ugyfélszolgálat kezeli. A
Közháló NOC központi telefonszámát azok a szereplők hívhatják, amelyek a Közháló szolgáltatási
rendszerének üzemeltetésében aktívan részt vesznek, azaz:

o A Field Service
o Az Elérési szolgáltató
o A Közháló Internet szolgáltató
o A Közháló Emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató

Elérhetőség
o A Közháló NOC központi telefonszámán a Közháló NOC-nak minden időpontban,

legfeljebb 1 perc várakozási idővel elérhetőnek kell lennie.
o A Közháló NOC központi email címére érkezett megkeresésekre a Közháló NOC

köteles 6 órán belül visszajelzést küldeni.
Hibaelhárítás

o A Közháló NOC-nak címzett hibajegyeket a Közháló NOC köteles 15 percen belül
visszaigazolni.
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o A saját hatáskörben elhárítandó hibák esetén a Közháló NOC köteles a hibát 6 órán
belül elhárítani, vagy a szolgáltatások helyreállítását célzó átmeneti megoldást 6 órán
belül üzembe helyezni.

o Más szolgáltató által végzett, a Közháló Szolgáltatási Központot és az elérési
hálózatot, valamint az alapszolgáltatásokat érintő hibaelhárításról a Közháló NOC
köteles 1 óránként tájékoztatást kérni

o Az SLA-kban meghatározott hibaelhárítási válaszidők, különös tekintettel a
szolgáltatás helyreállítását meghatározó határidők bármely résztvevő általi be nem
tartása esetén a Közháló NOC köteles az eszkalációs rend szerint eljárni.

Adminisztráció
o A Közháló NOC-hoz beérkezett minden hibabejelentést egységes hibajegy kezelő

rendszerben kell tárolni.
o Minden, a Közháló szolgáltatási rendszerét érintő módosítást, bővítést, áthelyezést a

Változás-kezelési folyamat és a Változás-kezelő rendszer alatt kell megvalósítani.
o A végrehajtott változásokat a Közháló NOC köteles a végrehajtást követő 24 órán

belül minden üzemeltetést támogató rendszerben frissíteni.
o A beérkezett változás-kezelési kérelmeket a Közháló NOC köteles 72 órán belül

értékelni és az értékelést továbbküldeni.
o A beérkezett teljesítés-igazolási kérelmeket a Közháló NOC köteles 5 munkanapon

belül kiértékelni és továbbítani.

Üzemeltetést támogató rendszerek

A Szolgáltatásfelügyeletnek a Közháló NOC keretein belül létre kell hoznia és működtetnie kell egy
átfogó üzemeltetést támogató rendszert és infrastruktúrát, amellyel szemben támasztott
követelményeket a jelen fejezetben ismertetjük.
A Közháló NOC üzemeltetést támogató rendszereinek az alábbi funkciókat kell támogatnia:

o Teljesítmény és SLA menedzsment
o Műszaki nyilvántartás
o Hibajegykezelés
o Változáskezelés
o Létesítés támogatás

Az üzemeltetést támogató rendszerek kiválasztásában a magas szolgáltatási színvonal és
funkcionalitás biztosítása érdekében a „best-of-breed” szerrilélet kell érvényesüljön, azaz elvárás, hogy
az egyes funkciókat a piacon elérhető legmagasabb színvonalú, az adott területen elismerten vezető
szerepet betöltő termékek egyike támogassa. A követelmények ennek a szemléletnek a
figyelembevételével kerültek kidolgozásra.
A következő alfejezetek táblázatos formában összefoglalják az üzemeltetést támogató rendszerekre
vonatkozó követelményeket.

Dedikált rendszer kialakítására vonatkozó követelmény

A kialakítandó üzemeltetést támogató rendszerekkel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy
azok kifejezetten a Közháló projekt számára létesüljenek, azaz ne más célt szolgáló, rendszerekbe
beillesztve, azok bővítéseként, adaptálásaként, vagy módosításaként kerüljenek létrehozásra.
Megrendelő a maximális biztonság, teljesítőképesség és bővíthetőség biztosítása érdekében kizárólag
dedikált megoldást tartalmazó megoldást fogad el.

Teljesítmény menedzsment
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A Közháló erőforrásainak és szolgáltatásainak a szerződéses feltételekben megfogalmazott
teljesítményének mérése (SLA), a kapacitástervezés, a proaktív hibaelhárítás, a végponti intézmények
által tapasztalt szolgáltatási színvonal figyelése érdekében a Szolgáltatásfelügyeletnek fenn kell
tartania egy teljesítmény menedzsment rendszert.
A teljesítménymenedzsment rendszer részéről nem elfogadható, ha az Csupán a hálózati és IT
erőforrások teljesítményét méri, tárolja, és grafikonos formában megjeleníti, de teljes mértékben az
operátorokra és rendszermérnökökre bízza az adatok értelmezését, a szokásostól eltérő teljesítmény
minták észlelését, valamint annak eldöntését, hogy teljesítmény degradáCió esetén milyen
szolgáltatások és milyen mértékben érintettek, és hogy SLA megszegés bekövetkezett-e. A
hatékonyság érdekében a teljesítménymenedzsment rendszernek támogatnia kell magasabb szintű
funkciókat is, amelynek követelményeit alább ismertetjük.
A teljesítmény menedzsment alá bevont erőforrások és szolgáltatások a következők:

o Elérési hálózat erőforrásai és elérési hálózati szolgáltatás
o Központi hálózati erőforrások és Központi hálózati szolgáltatás
o Végponti erőforrások és végpontokon konfigurált szolgáltatás
o Internet elérési szolgáltatást és emeitszintű internet szolgáltatást biztosító erőforrások

és szolgáltatás
o Közháló szolgáltatási alrendszer specifikus erőforrások és szolgáltatás
o Közháló emelt szintű szolgáltatásai

A Teljesítmény menedzsment rendszerrel szemben támasztott elvárásokat az alábbi táblázat
tartalmazza. A Megrendelőnek az általa ajánlott rendszerre vonatkozóan meg kell jelölnie, hogy az
megfelel-e vagy sem az egyes elvárásoknak. Amennyiben egy adott funkcionalitásnak az ajánlott
rendszer csak részben felel meg, úgy részletezni kell a részleges megfelelés mibenlétét.
A követelményekben kifejezett hangsúlyt kap az SLA mérések végzése és az SLA jelentések
készítésének támogatása. Ennek érdekében a Teljesítmény menedzsment rendszernek rendelkeznie
kell olyan funkcionalitással, amely túlmutat pusztán az SLA-kban meghatározott paraméterek
mérésén, tárolásán és megjelenítésén, és támogatja a szolgáltatási szerződések paramétereinek
tárolását és annak alapján automatikus SLA jelentések generálását. Külön hangsúlyt kap az SLA
megszegések kifejezett és elkülönített megjelenítése szolgáltatónként.

Adatgyűjtés és elemzés
1. Az erőforrások típusának és konfigurációjának automatikus felismerése (discovery). A

teljesítmény menedzsment rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az erőforrások listáját a
műszaki nyilvántartó rendszerből átvegye, és az erőforrások teljesítmény menedzsment
szempontjából lényeges paramétereit ezt követően a berendezésekből SNMP kérések
segítségével önállóan lekérdezze. A felismerés során a berendezések interfészeit, sub-interfészeit
és portjait automatikusan fel kell tárni.

2. A rendszernek mérnie kell teljesítmény adatokat a következő protokollok szerint: SNMP poll,
ping, remote ping (ahol alkalmazható).

3. Az adatgyűjtési funkciókat ellátó szerverek terhelés megosztásos üzemmódban is
működhessenek (automatikus konfigurálással). Legyenek képesek minimum 20 ezer párhuzamos
mérés elvégzésére 5 perces gyakorisággal. Az értékelés során maximum 50 ezer párhuzamos
mérés elvégzésének lehetőségét értékeli a megrendelő (értékelési korlát).

4. Az adatgyűjtési funkciókat ellátó szerverek szoftveres redundáns üzemmódban is
működhessenek (automatikus konfigurálással).

5. Lehetőséget kell biztosítani adatgyűjtő szerverek egyszerű, szolgáltatás-kiesést nem okozó
hozzáadására.

6. A rendszernek aktív agent-eket kell biztosítania a szerverek és ügyfél által tapasztalt szolgáltatási
színvonal mérésére.
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Határérték figyelése: előre meghatározott teljesítmény határértékek átlépése esetén automatikus
alarm generálás (SNMP Trap formájában) az Alarm menedzsment felé. A határérték figyelés
paraméterezhetőségének biztosítania kell, hogy csak a ténylegesen rendellenes hálózati
teljesítmény adatok generáljanak alarmot. A teljesítmény alapú alarm generálásnak támogatnia
kell az alarmok számának csökkentését olyan módon, hogy alarm generálása csak akkor történik,
ha egy határérték túllépési esemény egy adott időintervallumon belül (p1. 1 óra) egy
meghatározott ideig (p1. 15 perc) fennáll. Ugyancsak támogatnia kell azt, hogy egy riasztás
feltételéül ne csak egy hanem több mérés is szolgálhasson. Például: a végpont számára nyújtott
sávszélesség csak akkor nem kielégítő, ha a le és feltöltés sebessége 80% alatt van és vagy az
elérhetősége alacsony vagy a válaszideje magas. Legyen lehetőség konkrét riasztási szint
megadása helyett a korábbi mérési eredmények statisztikai jellemzőire alapuló riasztási szint
definiálására.

7.

8. Legyen lehetőség széles körű adatgyűjtési ciklus megadására. Például: 1 perces, 5 perces, órás,
... Az adatgyűjtési ciklust lehessen bármikor állítani, például ha egy végpont részletesebb
elemzésére van szükség, akkor átállítani S percről fél percre

Felhasználói felület, konzolok
9. A rendszernek saját hibamegjelenítő konzollal kell rendelkeznie, ahol hierarchikus szolgáltatás

topológia szerint vagy eseménytáblázatban kell megjelenítenie a teljesítmény alapú hibákat
(határérték átlépés, SLA megszegés, stb.) A hibáknak legalább 4 súlyossági szintet kell
megkülönböztetnie, és színkódolása a kvázi szabványként elfogadott piros, narancs, sárga és kék
legyen. A topológiai megjelenítésnek konfigurálhatónak és szűrhetőnek kell lennie.

10. A megoldásnak hálózat-topológiai nézetet kell biztosítania színkódos alarm megjelenítéssel és
valósidejű, határérték alapú SLA sértés megjelenítési lehetőséggel.

11. A megoldásnak lehetővé kell tennie, hogy a topológiai (átfogó) nézetből közvetlenül be lehessen
hívni az egyes elemek teljesítmény grafikonjait.

12. A megoldásnak rendelkeznie kell a teljesítmény adatok valós idejű megjelenítésének
képességével.

13. A rendszer biztosítson interaktív grafikonokat, amelyeket kliens-szerver tranzakció nélkül lehet
módosítani, például kinagyítani, grafikon elemeket elrejteniimegjeleníteni.

14. Az aktuális méréseket ábrázoló grafikonoknak automatikus frissítéssel kell rendelkezni. A
megjelenített grafikonok kézi beavatkozás nélkül, automatikusan mindig az aktuális állapotot
mutatják (az operátoroknak nincs lehetőségük folyamatosan, manuálisan frissíteni)

15. Minden teljesítmény jelentés esetén zoomolásra, illetve további részletek megjelenítésére legyen
lehetőség.

16. Az alkalmazás tegye lehetővé hogy a Közháló szolgáltatást használó intézmények és a hálózat
szolgáltatói is megtekinthessék az őket érintő méréseket Web felületen. A felületen minden
felhasználó authentikáció után megkapott hozzáférési jogosultság alapján csak azokat a mérési
eredményeket láthassa, amelyek rá vonatkoznak (a szolgáltató az általa üzemeltetett végpontokat,
a felhasználó kizárólag a Saját végpontját). A Web felület magyar nyelvű legyen.

17. Uj mérőszámokat, KPI-ket (Key Performance Indicator) és adatgyűjtési konfigurációkat grafikus
felületen keresztül (tehát egyszerűen, és nem programozás vagy adatbázis konfigurálás útján)
lehet létrehozni. Mindenféle konfigurálást, ide értve a mérések felvételét is, az alkalmazás
egységes felületéről lehessen elérni, külön konfigurációs fájlok editálására ne legyen szükség. A
könnyű konfigurálhatóságot támogassák továbbá eszköz típus specifikus sablonok, amelyek
automatikusan meghatározzák egy adott eszközön végzendő mérések körét. Az operátorok által
végzett konfigurációs módosításokat történeti jelentésekben kell tudni megjeleníteni ellenőrzési
célokból.

18. Legyen lehetőség a felületen objektumok keresésére tetszőleges paraméter alapj án.

Jelentések
19. A jelentéseknek HTML formátumban kell rendelkezésre állnia, és minden jelentést XLS
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formátumban exportálni kell tudni további felhasználásra.
Adatbázis műveletek elvégzése nélkül, programozási feladatok nélkül konfigurálható jelentések
biztosítása. A jelentések konfigurálását grafikus felületen keresztül az operátoroknak is el kell
tudni végezni, anélkül, hogy programozói vagy adatbázis-specifikus tudásra lenne szükségük.

A Teljesítmény menedzsment rendszernek rendelkeznie kell egy fejlett jelentés készítő modullal,
amely támogatja:

• Az előre meghatározott jelentés minták tárolását, amely segítségével
rendszeresen ismétlődő jelentések (Pl. havi jelentés) könnyen előállíthatók, azaz nem
igényli hogy az Operátor a jelentéshez szükséges adatokat és grafikonokat minden
alkalommal manuálisan válogassa össze

. Legyen lehetőség arra, hogy a jelentés egy perióduson belül időben tovább
szűkíthető legyen, azaz lehessen olyan jelentéseket készíteni, amelyek egy hónapon belül
csak munkanapokon, munkaidőben (Pl. 8-17 óráig) mért adatokat értékeli, a többi mért
adatot figyelmen kívül hagyja. A jelentések elkészítését HTML, PDF és CSV (nyersadat)
formátumban, a jelentések időzítésének és továbbításának automatizálását (Pl.
meghatározott jelentés elkészítése minden csütörtök reggel, amelyet a rendszer
automatikusan egy meghatározott email címre elküld HTML, PDF formátumban)
Legyen lehetőség külön csak a határérték sértések bekövetkezéseiből grafikon alapú
vagy táblázatos jelentést generálni
. A jelentés készítő modulnak az adatok gyűjtésével párhuzamosan azonnal fel kell

dolgozni azokat a jelentésekhez való adatelőkészítés céljából, hogy a jelentések előállítása nagy
adatmennyiség esetén is gyorsan megtörténhessen. A feldolgozott adatokat a rendszernek tárolnia
kell bármikor történő későbbi felhasználásra.

20.

21.

22. A táblázatos formában előálló összesítő jelentésekből lehessen tovább navigálni az egyes
összesített adatok alapjaiul szolgáló részletesebb jelentés megtekintéséhez. Ezt a funkcionalitást
több lépcsőben lehessen elvégezni mindaddig, amíg a nyers adatokhoz nem jutunk (teljes
részletesség)

SLA és szolgáltatás menedzsment
23. SLA paraméterek tárolása szolgáltatónként, szolgáltatásonként és intézményi végpontonként

(ehhez szükséges a szolgáltatások, szolgáltatók és intézményi végpontok nyilvántartásának
megléte, amelyet az alkalmazás a Műszaki nyilvántartó rendszerből nyerhet ki.)

24. SLA megszegések esetén azonnali alarm generálásának lehetősége a szolgáltatás, intézményi
végpont és a megszegett SLA adatainak feltüntetésével

25. SLA jelentések automatikus készítése a tárolt SLA paraméterek alapján
26. Az alkalmazásnak nyilván kell tartania teljes SLA definíciókat, legalább az alábbi adatokkal:

. Az egyes SLA-kat definiáló mért paraméterek és szabályok

. Szolgáltatásokhoz rendelt SLA paraméterek
• Az ügyfelekhez (végpontokhoz) rendelt szolgáltatások

27. Ügyfelenként tárolni kell tudni a szerződési feltételeket, az SLA paramétereket, számlázási
feltételeket, és szabad megjegyzés mezőket is biztosítani kell az operátorok számára.

28. Általában minden paraméterezési, definiálási feladatot, beleértve az SLA szabályok definiálását,
lehetőség szerint programozási tudás nélkül, grafikus felületről az operátorok által is kezelhetően
lehessen elvégezni.

29. Az SLA megszegési feltételeket összetett logikai szabályrendszer segítségével a lehető
legpontosabban kell tudni modellezni.

30. Az SLA jelentések szerepe miatt dátum alapú jelentés archiválási mechanizmust kell biztosítani,
a jelentések törlését szigorúan szabályozni kell.

31. A teljesítmény monitorozást az SLA monitorozástól elkülönülten kell tudni megjeleníteni.

32. Az SLA jelentések részeként, vagy külön jelentésben az SLA megszegések kitüntetett
megjelenítése, annak feltüntetésével hogy mely szolgáltató, mely SLA paramétert milyen
mértékben szegett meg
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33. A mért adatokat lehessen csoportosítani szolgáltatás, ügyfél és elhelyezkedés szerint. Az egyes
jelentések, illetve SLA megsértések megjelenítése szűrhetőek legyenek csoportok szerint.

34. Összefoglaló SLA megfelelési — nem megfelelési jelentések segítségével az operátoroknak
legyen lehetősége arra, hogy egyes csoportok esetében csak az SLA megszegéseket és határérték
túllépéseket jelenítse meg.

35. A legmagasabb szinten biztosítani kell, hogy csak a legjelentősebb alarm események jelenjenek
meg, az egyes kisebb SLA megszegések aggregálásával biztosítva egy átfogó képet. Ezen a
szinten az egyes hálózati elemekkel kapcsolatos események megjelenítése nem kívánatos.

36. Szolgáltatási szint megsértés esetén automatikus akciók konfigurálására van lehetőség (p1. SNMP
trap küldése, email vagy SMS küldése, külső alkalmazás elindítása, stb.)

37. Szolgáltatások definiálása esetén lehetőséget kell biztosítani end-to-end szolgáltatási definíciók
létrehozására. E szolgáltatás definíciók segítségével SLA megszegés esetén lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy az SLA megszegésért felelős komponenst meg lehessen határozni.

38. Az SLA menedzsment rendszernek biztosítania kell XMP és PDF formátumú elektronikus
jelentések készítését, és minden riportot kriptográfiai hitelesítéssel kell ellátnia annak érdekében
hogy az elektronikus úton átadott jelentések utólagos módosítására ne legyen észrevétlenül
lehetőség.

Architektúra
39. A teljesítmény monitorozó és az SLA menedzsment rendszernek az integrációs követelmények

támogatása érdekében biztosítania kell közismert programozási API-n keresztül az adatokhoz és
belső folyamatokhoz való hozzáférést (Webservice SOAP vagy Java API)

40. A rendszer mind a konfigurációját mind a mérési eredményeit valamilyen általánosan
alkalmazott adatbázis kezelő rendszerben kell hogy tárolja (p1.: MS SQL, Oracle, Mysql)

41. A megoldásnak biztosítania kell lehetőséget arra, hogy a teljesítmény mérés, SLA elemzés, SLA
megsértések feltárása akkor is működjön, ha a hálózat egy része nincs menedzselve. Konkrétan,
itt arra keresünk megoldást, hogy az elérési hálózatok láthatatlansága ellenére a szoftver
pontosan mérje és helyesen elemezze a végpontok, az elérési hálózat és a Központi hálózat
teljesítményét és SLA megfelelését.

42. A szoftvernek a karbantartási időszakokat kezelnie kell tudni, azaz az SLA jelentésekben nem
szabad SLA megszegésnek feltüntetni a rendes karbantartási időben bekövetkezett, előre
bejelentett karbantartásokat. Az ehhez szükséges információkat a rendszernek a Változás Kezelő
rendszerből kell nyernie.

43. A mért teljesítmény adatok visszamenőleges tárolása biztosított, opcionálisan göngyölítési
lehetőséggel

44. A szoftver architektúrája lehetővé teszi a terhelés-megosztásos redundáns megoldás
alkalmazását, azaz lehetséges két, a feladatokat egymással megosztó és az adatokat egymással
kicserélő szerver üzembeállítása, amelyek közül az egyik meghibásodása esetén a fennmaradó
szerver automatikusan átveszi annak funkcióit biztosítva a folyamatos üzemelést. A terhelés
megosztásos redundáns architektúra csak az adatgyűjtést végző szerverek tekintetében elvárás

45. A megoldásnak „öngyógyítónak” kell lennie, amennyiben egy állandóan futó démon alkalmazás
figyeli az alkalmazás egyes komponenseit és leállás, kommunikációs hiba vagy lefagyás esetén
értesíti a rendszer adminisztrátorait. Ugyancsak legyen képes arra, hogy monitorozza a saját
működésének egyéb paramétereit és hiba esetén riasztja az adminisztrátorokat. Természetesen
ennek a monitorozásnak architektúrálisan függetlennek kell lennie a rendszer által végzet egyéb
monitorozástól és riasztástól

46. Adat helyreállításra megoldást kell biztosítani arra az esetre, ha az alkalmazás elveszítené a
kapcsolatot az adatbázis szerverrel, vagy az adatbázis szerver leáll, vagy ha az alkalmazás
bármely komponense elveszti a kapcsolatot a központi szerverrel, vagy leáll.

47. A megoldásnak biztosítania kell, hogy egyetlen központi szerverrel is el lehessen látni a teljes
hálózat mérését (kb. 15000 berendezés)
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48. Az operátorok nézeteit lehessen korlátozni a felelősségi szintjüknek és területüknek megfelelően.

49. Minden felsorolt követelményt egy gyártó terméke, vagy integrált termékcsaládja maradéktalanul
teljesíti

50. A szoftver segítségével az integrációs követelményeknek megvalósíthatók

End-to-end monitorozás, szintetikus tranzakciók

A Teljesítmény menedzselő rendszernek rendelkeznie kell olyan funkcionalitással, amely támogatja az
end-to-end teljesítmény és rendelkezésre állás monitorozását, azaz két tetszőlegesen kiválasztott
hálózati erőforrás közötti kommunikáció és teljesítmény figyelését.
Az end-to-end monitorozásra az egyes szolgáltatókkal szemben támasztott SLA követelmények
mérése, és a végponti intézmények által tapasztalt szolgáltatási minőség figyelése érdekében van
szükség.
End-to-end monitorozásra van szükség minimálisan minden olyan esetben, ahol a meghatározott SLA
paraméterek késleltetés mérését írják elő. Amennyiben a késleltetésre vonatkozó SLA paraméter egy
meghatározott szolgáltatásra vonatkozik (p1. POP3, DNS, stb.) és nem általános elérési késleltetésre,
ott szintetikus tranzakciók segítségével az adott szolgáltatásra specifikus méréseket kell végezni.
Az SLA-val összefüggő méréseken túl reprezentatív mintán (szolgáltatási régiónként az intézményi
végpontok legalább 5%-án) az intézményi végpontok által igénybe vett szolgáltatások (Internet elérés
és az ehhez kapcsolódó hálózati szolgáltatások, IPSec VPN alapú szolgáltatások) szintetikus
tranzakciókkal történő figyelésére van szükség, annak érdekében, hogy a végpontok által tapasztalható
szolgáltatási minőséget és annak alakulását monitorozni lehessen. Ennek keretében legalább az alábbi
monitorozási funkciókra van szükség:

o DNS válaszidő mérése
o TCP/IP handshaking válaszidő mérése az intézményi végpont által igénybevett TCP/IP alapú

szolgáltatások esetében
o Válaszidő mérése három jelentős magyarországi és három külföldi Web szerver

elérhetőségére vonatkozóan

Kiválasztott végpontok esetében legyen lehetőség onnan érkező Netflow adatok fogadására, session
szintű riportozására és összegzett megjelenítésre (Pl külön HTTP, mail, ... forgalom).
Kiválasztott végpontok esetében ugyancsak legyen lehetőség az ott beállított Cisco Class-based Q0S
osztályok statisztikáj ának a mérésére

Elvárt funkcionalitás
1 Fent felsorolt követelményeknek megfelelő end-to-end monitorozás
2 Fent felsorolt követelményeknek megfelelő szintetikus tranzakciók végzése
4 Fent felsorolt követelményeknek megfelelő Cisco Class-based Q0S monitorozás

Műszaki nyilvántartás

Az erőforrások nyilvántartása érdekében a Szolgáltatásfelügyeletnek fenn kell tartania egy műszaki
nyilvántartó rendszert. A műszaki nyilvántartásban szerepelnie kell az alábbi berendezéseknek:

o Elérési hálózat erőforrásai
o Központi hálózati erőforrások
o Végponti erőforrások
o Szolgáltatás nyilvántartás

A műszaki nyilvántartással szemben támasztott elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az
ajánlattevőnek az általa ajánlott rendszerre vonatkozóan meg kell jelölnie, hogy az megfelel-e vagy
sem az egyes elvárásoknak. Amennyiben egy adott funkcionalitásnak az ajánlott rendszer csak részben
felel meg, úgy részletezni kell a részleges megfelelés mibenlétét.
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Elvárt funkcionalitás
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

o A berendezések helyét (pontos cím, helység)
o A berendezések típusát, verziószámát, gyári számát
o A berendezéseken futó szoftver típusát, verziószámát
o Hálózati eszköz (switch, router) esetén a berendezés teljes konfigurációját
o Más eszköz esetén (szerver, egyéb) a berendezés IP címét és hoszt nevét
o A berendezés státuszát (üzemben, létesítés alatt, teszt üzem, tervezett, stb.)
o A berendezés szabad és használt kapacitását
o A berendezés üzemeltetőjének nevét, címét és elérhetőségét
o A Közháló végpontok adminisztratív adatait, azaz a végpontok címét, telepítési címét,

kapcsolattartók nevét és elérhetőségét, jogcímeket, szerződéses adatokat, és szabadon
kitölthető megjegyzés mezőt

o A végponti telepítésekkel kapcsolatos, végponthoz kötött információkat, azaz a
telepítések tervezett időpontját, a telepítések egyes fázisainak megvalósulási időpontját, a
végpont életciklus státuszát, szabad szöveges mezőket a végponti telepítésekkel
kapcsolatos észrevételek tárolásához

o A Közháló szolgáltatóival kapcsolatos információkat, azaz a szolgáltatók nevét,
munkacsoportj ait, munkatársainak nevét és elérhetőségét

o A Közhálóban létesített szolgáltatásokkal kapcsolatos státusz és konfigurálási
információkat olyan mélységben, amely alapján a Közháló szolgáltatásai pusztán a
nyilvántartási adatokból teljes körűen helyreállíthatók. Ezeknek az adatoknak ki kell
terjednie a végponti berendezések (router és switch) teljes konfigurációjának a tárolására,
a végponti szolgáltatások (tűzfal, DHCP, VLAN, IPSec, switch port, stb) aktuális
állapotára, a központi szolgáltatások (Adminisztratív postafiók, Web mail, Web Hosting,
Mail relay, stb) aktuális állapotára, felhasználói kódjainak és jelszavainak tárolására

o A Közháló végpontok műszaki adatait, azaz a telekommunikációs szolgáltatáshoz
használt technológia típusát, garantált és nominális sávszélességeket, szolgáltatói
adatokat (mely szolgáltató végzi az adott végponton az egyes szolgáltatásokat) a végpont

______ által igénybevett disztribúciós router megjelölését
2 A műszaki nyilvántartó rendszernek az erőforrások közvetlen elérésével, vagy az integrációs

keretrendszer segítségével más adatgyűjtő rendszer révén (közvetett elérés) támogatnia kell saját
nyilvántartási adatbázisának pontosságának automatikus fenntartását. A közvetlen vagy közvetett
elérés révén nyert és nyilvántartott adatok közötti különbségekre külön jelentésben kell felhívnia
az operátorok figyelmét, hogy azok a megfelelő intézkedéseket megtehessék az adatpontosság
helyreállítása érdekében

3 A műszaki nyilvántartó rendszernek támogatnia kell a szolgáltatáslétesítési folyamatokat
(tervezés, kapacitástervezés, nyomon követés, változáskezelés). A szolgáltatókkal együttműködve
a Szolgáltatásfelügyeletnek olyan folyamatokat kell kialakítania, amelyek csak akkor teszik
lehetővé egy hálózati elem fizikai módosítását (elvételét vagy hozzáadását) ha a változásokat
előzetesen „tervezett” jelöléssel a műszaki nyilvántartó rendszerbe felvezették

4 A műszaki nyilvántartó rendszernek tartalmaznia kell egy szolgáltatás modellt, amely lehetővé
teszi, hogy más rendszerek (Alarm, SLA, stb.) az integrációs keretrendszer segítségével
információt nyerjenek az egyes meghibásodások esetén az érintett szolgáltatásokról és intézményi
végpontokról

5 A műszaki nyilvántartó rendszernek alkalmasnak kell lennie IP cím nyilvántartási feladatok
ellátására

6 A szoftver architektúrája tegye lehetővé a terhelés megosztásos redundáns megoldás
alkalmazását, azaz lehetséges két, a feladatokat egymással megosztó és az adatokat egymással
kicserélő szerver üzembeállítása, amelyek közül az egyik meghibásodása esetén a fennmaradó
szerver automatikusan átveszi annak funkcióit biztosítva a folyamatos üzemelést.

7 A műszaki nyilvántartás adataihoz más rendszerek szabványos interfészen keresztül (Szabványos
API-k, SQL, CORBA, stb.) férhetnek hozzá
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8 A fenti követelményeket egy gyártó terméke, vagy integrált termékcsaládja maradéktalanul
teljesíti

Hibajegy kezelés

A hibaelhárítási folyamatok és a kollaboratív (több szolgáltató közreműködésével végzett)
hibaelhárítás támogatására a Szolgáltatásfelügyeletnek fenn kell tartania egy Hibajegy kezelő
rendszert.
A Hiba jegykezelő rendszer célja, hogy a hibaelhárítási folyamat minden lépése, kezdve a hiba
észlelésétől vagy hibabejelentés érkezésétől egészen a hiba sikeres elhárításáig, dokumentálva legyen.
A Hiba jegykezelő rendszer nyilvántartása alapján az üzemeltetés teljesítményére vonatkozó adatok,
illetve az üzemeltetésre vonatkozó SLA-k teljesítésére vonatkozó információk nyerhetők ki, amelyek
az SLA jelentések részét kell, hogy képezzék.

Korábban kitértünk arra, hogy a hibajegy kezelés folyamatával kapcsolatban a
Szolgáltatásfelügyeletnek milyen követelményeknek kell eleget tennie.
A hibajegykezeléssel szemben támasztott elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az ajánlattevőnek
az általa ajánlott rendszerre vonatkozóan meg kell jelölnie, hogy az megfelel-e vagy sem az egyes
elvárásoknak. Amennyiben egy adott funkcionalitásnak az ajánlott rendszer csak részben felel meg,
úgy részletezni kell a részleges megfelelés mibenlétét.
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Elvárt funkcionalitás
Támogassa a több résztvevős hibaelhárítási folyamatokat, azaz tegye lehetővé:

o Hibajegy sorok (queue) létrehozását és felhasználókhoz való rendelését
o Hibajegyek felhasználókhoz és felhasználói csoportokhoz való rendelését
o Hibajegy továbbítását más felhasználóhoz, előre meghatározott hierarchikus rend szerint,

olyan módon, hogy csak a hibajegyet létrehozó felhasználó zárhatja le az általa
létrehozott hibajegyet, illetve hogy a hibajegyek továbbítása a hierarchiát ne sérthesse
meg

o Felügyeleti csoportok létrehozását, amelyhez tartozó felhasználók az alájuk rendelt
csoportok_minden_hibajegyét_láthatják_és_ellenőrizhetik

2 Tegye lehetővé a hibajegyekben tárolt információk alapján olyan jelentések készítését, illetve
jelentések készítéséhez olyan nyers adatok szolgáltatását, amelyek tartalmazzák:

o A hibajegy megnyitása és lezárása között eltelt időt
o A hibajegy által az egyes sorokban (queue) eltöltött időt
o A hibajegy által érintett intézményi végpontokat
o A hibajegy által érintett szolgáltatást és szolgáltatót
o A hibajegy által érintett berendezést és technológiát
o__A_nyitott_hibajegyek_állapotát,_a_lezárt_hibajegyek_esetében_a_lezárás_okát

3 Támogassa a csoportos hiba menedzselést (ugyanazon hiba többszöri előfordulásának, illetve
azonos hiba többszöri bejelentésének kezelése)

4 A szoftver architektúrája tegye lehetővé a terhelés-megosztásos redundáns megoldás
alkalmazását, azaz lehetséges két, a feladatokat egymással megosztó és az adatokat egymással
kicserélő szerver üzembeállítása, amelyek közül az egyik meghibásodása esetén a fennmaradó
szerver automatikusan átveszi annak funkcióit biztosítva a folyamatos üzemelést.

5 A rendszerhez más rendszerek szabványos interfészen keresztül (Szabványos API-k, SQL,
CORBA, stb.) férhetnek hozzá

Változáskezelés

Az olyan beavatkozások és változások kezelésére, amelyek a Közháló szolgáltatások rendelkezésre
állását és minőségét érinthetik, szükség van egy Változás kezelő rendszerre, amely támogatja a
változások rendezett, ellenőrzött, és optimális (a szolgáltatásokra a lehető legkisebb hatással lévő)
elvégzésére irányuló folyamatokat. A Változáskezelő rendszert a Szolgáltatásfelügyeletnek kell
létesíteni.
A rendszerrel szemben támasztott elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az ajánlattevőnek az
általa ajánlott rendszerre vonatkozóan meg kell jelölnie, hogy az megfelel-e vagy sem az egyes
elvárásoknak. Amennyiben egy adott funkcionalitásnak az ajánlott rendszer csak részben felel meg,
úgy részletezni kell a részleges megfelelés mibenlétét.

56



Elvárt funkcionalitás
1 Alkalmas legyen különböző jóváhagyási folyamatok leképezésére a változások különböző

típusainak (tervezett változás, rendkívüli változás, hibajavítás, új szolgáltatás, funkcionális
bővítés, stb.) kezelése érdekében

2 Alkalmas legyen arra, hogy az Új szolgáltatás létesítési folyamatokat is a változáskezelés speciális
eseteként a változáskezelő rendszer segítségével lehessen nyilvántartani

3 Rendelkezzen változási naptár nyilvántartással
4 Tartalmazzon információt a karbantartási időszakokról
5 Formailag követelje meg a változások teljes körű előkészítését (változási terv, az eredeti állapot

helyreállítását biztosító terv, érintett szolgáltatások, érintett végponti intézmények, tervezett
időpont)

6 Tegye lehetővé a változási kérelmek állapotának nyomon követését (tervezett, jóváhagyásra váró,
végleges jóváhagyásra váró, jóváhagyott, kivitelezett, üzemeltetést támogató rendszerekben
frissített, stb.)

7 Tegye lehetővé a változási kérelmek különböző típusainak nyomon követését (tervezett,
rendkívüli, stb.)

8 Tegye lehetővé a változási kérelmek különböző filtereken keresztül történő szűrését és
megjelenítését

9 Tegye lehetővé az engedély nélküli változások utólagos nyilvántartását
10 A szoftver architektúrája tegye lehetővé a terhelés-megosztásos redundáns megoldás

alkalmazását, azaz lehetséges két, a feladatokat egymással megosztó és az adatokat egymással
kicserélő szerver üzembeállítása, amelyek közül az egyik meghibásodása esetén a fennmaradó
szerver automatikusan átveszi annak funkcióit biztosítva a folyamatos üzemelést.

11 A változás kezelő adataihoz más rendszerek szabványos interfészen keresztül (Szabványos API
k, SQL, CORBA, stb.) férhetnek hozzá

12 A fenti követelményeket egy gyártó terméke, vagy integrált termékcsaládja maradéktalanul
teljesíti

13 A szoftver segítségével az integrációs követelmények megvalósíthatók

Folyamattámogatás

A belső, Közhálóban résztvevő szolgáltatók közötti kommunikáció elősegítésére szükséges
folyamattámogatási funkcionalitás, melyen keresztül irányított módon kiadhatók a folyamatokhoz
tartozó feladatok a megfelelő szolgáltató részére.
A folyamattámogatási funkcióval szemben támasztott elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Az
ajánlattevőnek az általa ajánlott rendszerre vonatkozóan meg kell jelölnie, hogy az megfelel-e vagy
sem az egyes elvárásoknak. Amennyiben egy adott funkcionalitásnak az ajánlott rendszer csak részben
felel meg, úgy részletezni kell a részleges megfelelés mibenlétét.

Elvárt funkcionalitás
1 Különbséget lehessen tenni különböző típusú feladatok között (létesítési, üzemeltetési,

tájékoztatási feladat)
2 Tegye lehetővé a feladat státuszának megjelölését és az erre való szűrést
3 Hozzá lehessen rendelni egy feladatot egy személyhez, vagy munkacsoporthoz
4 Meg lehessen jelölni a feladatot kérvényező személyt, az intézményt, melyre a feladat

vonatkozik, a feladat leírását és az elvégzett műveleteket
5 Tartson nyilván a hibajegy felvételére, a feladat tervezett befejezésére, valamint a megkezdésére

és tényleges befejezésére vonatkozó időpontokat, hogy ezek később az SLA számítás alapját
képezhessék

6 Feladatvégzés naplózása
7 Tegye lehetővé a feladatok különböző filtereken keresztül történő szűrését és megjelenítését
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8 A szoftver architektúrája tegye lehetővé a terhelés-megosztásos redundáns megoldás
alkalmazását, azaz lehetséges két, a feladatokat egymással megosztó és az adatokat egymással
kicserélő szerver üzembeállítása, amelyek közül az egyik meghibásodása esetén a fennmaradó
szerver automatikusan átveszi annak funkcióit biztosítva a folyamatos üzemelést.

9 A rendszerhez más rendszerek szabványos interfészen keresztül (Szabványos API-k, SQL,
CORBA, stb.) férhetnek hozzá

Forgalom menedzsment

Elvárt funkcionalitás
1 Felhasználó barát GUI kialakítása a forgalom menedzsment funkció paramétereinek beállítására
2 A Forgalom menedzsment rendszer méretezéséhez adatok: a Közháló végpontok egyidejűleg

maximum 20%-a (1500) használhatja, végpontonként maximum 300 mérés, 1 hónapos
visszakereshetőség, 1 perces mérési periódusidő.

3 Végponti eszköz konfigurációj ának módosítása biztonságosan, hiba esetén visszaállás az eredeti
verzióra.

4 Forgalom menedzsment szolgáltatás életciklusának biztosítása automatikusan:felvétel, törlés
megvalósítása a portálon, műszaki nyilvántartó rendszerben, teljesítménymérő rendszerben.

Infrastruktúra

A Szolgáltatásfelügyeleti szolgáltatónak az üzemeltetést támogató rendszerek és üzemeltetési
folyamatok számára magas követelményeket kielégítő infrastruktúrát kell biztosítania. Az
infrastruktúra menedzseléséről, folyamatos karbantartásáról a Szolgáltatásfelügyeletnek kell
gondoskodnia. Az infrastruktúrával szemben támasztott SLA követelményeknek való megfelelőséget a
Szolgáltatásfelügyeletnek folyamatosan kell mérnie.

Az infrastruktúra biztosítása az alábbi területekre terjed ki:
o Szerverpark kiépítése
o Szerverpark elhelyezése
o Munkaállomások biztosítása
o Munkakörülmények biztosítása
o Helyi hálózati infrastruktúra biztosítása

Az alábbiakban tárgyaljuk az egyes infrastrukturális elemekkel szemben támasztott követelményeket.

Szerverpark

Az üzemeltetést támogató rendszerek futtatására a Szolgáltatásfelügyeletnek szerverparkot kell
biztosítania. A szerverparkkal szemben támasztott követelmények az alábbiak:

o A szerverparknak az üzemeltetést támogató rendszerek futtatására maradéktalanul
alkalmasnak kell lennie. Amennyiben az ajánlott üzemeltetést támogató rendszerek és
megoldások ezt megkövetelik, kihelyezett (nem a Szolgáltatásfelügyelet telephelyén
működő) szervereket is biztosítani kell

o Magas rendelkezésre állást biztosító hardveres kiépítés, amely azt garantálja, hogy az
egyes hardver komponensek meghibásodása nem vonja maga után a monitorozási és
adatgyűjtési funkciók leállását.

o Redundáns komponensek, amelyek lehetővé teszik a meghibásodott elemek cseréjét a
szerver leállítása nélkül. Minimális követelményként legalább a tápegységeknek, a
háttértárolóknak és a hűtőventillátor egységeknek hot-swappable komponensnek kell
lennie.

o A szerverek háttértárolóinak támogatnia kell a RAID 0-5 rendszereket.
o Rack szekrénybe építhető kivitelű szerverek alkalmazása javasolt.
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o A szerveknek skálázható architektúrájúnak kell lennie, azaz az üzemeltetést támogató
rendszerek azonnali kapacitás igényének biztosításán túl garantálniuk kell, hogy
bővülés esetén szerver csere nélkül tudják kiszolgálni a megnövekedett kapacitás
igényeket is. A skálázhatóságot garantálja a többprocesszoros kialakítás, a háttértárak
és memória bővíthetősége, stb.

o A szervereknek alkalmasnak kell lenniük 3 év folyamatos, napi 24 órás üzem
biztosítására

o A szervereknek rendelkeznie kell a működéstől független, azaz a szerver
meghibásodása esetén is elérhető és lekérdezhető távoli menedzselést biztosító
modullal

o Preferált, hogy a teljes szerverpark egyazon gyártó szervereiből legyen kiépítve az
egyszerű szervizelhetőség, a cserealkatrészek biztosíthatósága, a meghibásodások
esetén a gyorsabb helyreállíthatóság érdekében

o A szerverpark részét kell, hogy képezze egy átfogó adatmentési megoldás, amely
garantálja, hogy bármilyen katasztrófa bekövetkeztével legfeljebb 24 órás
adatvesztéssel kelljen számolni. Ez nem valósítható meg minden szerver napi
mentése, illetve a mentések több független biztonságos helyen való tárolása nélkül. A
Szolgáltatásfelügyelet feladata a mentési rendszer kidolgozása és feltételeinek
biztosítása.

o A szerverek számára két független áramkörről kell tápellátást biztosítani, amelyek
közül legalább az egyik szünetmentes áramforrással és inverterrel van megtámogatva.

Szerverpark elhelyezése

A szerverpark megfelelő elhelyezéséről a Szolgáltatásfelügyeletnek kell gondoskodnia.

Integráció

A Szolgáltatásfelügyeletnek az üzemeltetést támogató rendszerek architektúrájának kialakításakor az
alábbi integrálhatósági szempontokat kell figyelembe vennie:

Adat és folyamat integráció

Az üzemeltetést támogató rendszerek létesítésekor a Szolgáltatásfelügyeletnek nem egyedi, egymástól
független rendszereket kell létrehoznia, hanem gondoskodnia kell a rendszerek teljes körű adat és
folyamat integrációjáról is. E feladat sikeres véghezviteléhez a szolgáltatásfelügyeleti szolgáltatást
nyújtó vállalkozónak széleskörű tapasztalatokkal kell rendelkeznie OSS rendszerek integrációja terén.

Az üzemeltetést támogató rendszerek integrációja kötelező műszaki követelmény. Az integráció
kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése az átadás-átvételi folyamat szerves része, amely
nélkül a Szolgáltatásfelügyelet feladatai nem tekinthetők elvégezettnek.

Az integrációs feladatok az alábbi rendszereket érintik:
o Teljesítmény menedzsment
o Műszaki nyilvántartás
o Hibajegykezelés
o Változáskezelés
o Közháló szolgáltatói által használt saját rendszerek felé rekordszintű adatcsere

lehetőségének biztosítása:
• Ügyfélszolgálat CRM rendszere felé

Ügyfélszolgálat szerződés nyilvántartó rendszere felé
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KIR (Közoktatási Információs Rendszer) nyilvántartása felé

A rendszerintegráció rnibenlétével és mélységével kapcsolatos minimális funkcionális
követelményeket az alábbiak szerint definiáljuk:

Műszaki nyilvántartás adatpontosítása
A műszaki nyilvántartás referencia adatbázisként működik. A műszaki nyilvántartás adatbázisának
karbantartására kell a legmesszemenőbb automatizmusokat és folyamatokat létesíteni, és biztosítania
arra kell, hogy minden pillanatban az adatpontosság olyan magas legyen, hogy minden végponti
eszköz konfiguráció kizárólag a nyilvántartás alapján előállítható kell, hogy legyen.
A műszaki nyilvántartás adatbázisát más rendszerek (teljesítmény menedzsment, szolgáltatás létesítés
támogatása, hibajegykezelés és változáskezelés) referencia adatbázisnak használják, Saját
adatbázisaikat ennek alapján pontosítják, illetve az eltérésekről jelentést készítenek, és automatikus
változás kérelmet generálnak.
A műszaki nyilvántartás adatainak pontosítása érdekében automatizmusokat kell létrehozni,
amelyeknek az alapja egy hálózat feltérképező képességekkel rendelkező komponens inputja. Az
ebből származó adatokat a műszaki nyilvántartásnak elküldi, amely összehasonlítja azt saját
adatbázisával. Az eltérésekről jelentés és automatikus változási kérelem készül.

Teljesítmény menedzsment integráció
A teljesítmény menedzsment a menedzselt eszközökre, a szolgáltatásokra és ügyfelekre vonatkozó
adatbázisait a műszaki nyilvántartás adatbázisaiból tölti fel. A teljesítmény menedzsment rendszer
ezeken túl SLA információkat is tárol, amelyek ügyfél, szolgáltatási és minőség információkat
tartalmaznak.
Minden rendszer, így a teljesítmény menedzsment rendszer is, ha a saját és a műszaki nyilvántartás
adatbázisai között eltérést tapasztal, arról jelentést és automatikus változási kérelmet kell generálnia. A
jelentés részletesen tartalmaz minden eltérést és elektronikus formában is rendelkezésre áll, hogy az
operátorok azt felhasználva az eltérések okát mihamarabb megértsék és elhárítsák. A változás kérelem
generálását az integrációs komponens automatikusan végzi, hogy az eltérések okának elhárítása
dokumentálva legyen.
A teljesítmény menedzsment rendszer teljesítmény degradáció, a teljesítménynek az adott napszakban
a normál (átlagos) teljesítménytől való eltérése és SLA megsértés esetén alarmot generál.

Hibajegy kezelő rendszer integrációja
A hibajegy kezelő rendszerben új hibajegy létrehozásakor az érintett szolgáltatás, ügyfél és
berendezésre vonatkozó információk az adatkonzisztencia biztosítása érdekében a műszaki
nyilvántartási rendszerből származnak. Ezért a hibajegy kezelő saját adatbázisait a műszaki
nyilvántartás alapján kell, hogy feltöltse, vagy közvetlen adatbázis eléréssel kell, hogy rendelkezzen a
műszaki nyilvántartás megfelelő táblái felé.
A hibajegy kezelő rendszernek menü segítségével biztosítania kell, hogy egy hibajegy információi
alapján rendkívüli változási kérelmet lehessen automatikusan generálni. Ilyen esetben a hibajegyben
kitöltött információknak az Újonnan létrehozott változási kérelem adatlapján a megfelelő mezőkben
szerepelnie kell, beleértve a hibajegy számát és a hibajegyre vonatkozó információkat is, és az
operátornak további információk kitöltése után (alkalmazott megoldás, visszalépési terv, stb.) alkalma
van a változási kérelem rögzítésére.

A hibajegy kezelő rendszer adatbázisában tárolt információkat a teljesítmény menedzser számára SLA
jelentések generálása céljából rendelkezésre kell bocsátani.

Változáskezelő rendszer integrációja

A változás kezelő rendszer esetében más rendszerekkel összefüggésben fentebb ismertetett integrációs
követelményeken túl más integrációs megoldás alkalmazására nincs szükség.
A jelen fejezetben ismertetett funkcionális integrációs követelmények megvalósítása nélkül a Közháló
NOC üzemeltetést támogató rendszereinek megvalósítása nem tekinthető teljesítettnek.
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Migráció

Ajánlattevőnek végre kell hajtania Saját rendszerei törzs-, és tranzakciós adatainak átvételét a jelenlegi
Ügyfélszolgáltatótól.
A migráció során fel kell töltenie a támogató rendszereket a Végpontokról jelenleg tárolt
törzsadatokkal (rekordazonosítók, állapotjelzők, intézmények neve címe, elérhetősége, a végponti
berendezések műszaki és gyártói nyilvántartási adatai, folyamatban lévő javítási áthelyezési
munkálatok hibajegyének tranzakciós adatait, állapotjelzőit valamint a történeti adatokat archivált
vagy éles állapotban). A jelenleg üzemelő rendszerek adatait SQL adatbázis tárolja.
Nyertes Ajánlattevőnek fel kell vennie a kapcsolatot a jelenlegi szolgáltatókkal, be kell kérnie tőlük a
migrációs folyamat tervezéséhez szükséges információkat és ennek alapján, ki kell dolgoznia,
Megrendelővel jóvá kell hagyatnia, ~5 Végre kell hajtania saját rendszereinek.

Közháló NOC Üzemeltetés és rendelkezésre állás

Az üzemeltetést támogató rendszerek létesítése és folyamatos, magas színvonalon történő
üzemeltetése a Szolgáltatásfelügyelet szolgáltatásának részét képezi. E szolgáltatások rninőségéért a
Szolgáltatásfelügyelet felel.

A Szolgáltatásfelügyelet által nyújtott szolgáltatásnak és az üzemeltetést támogató rendszereknek az
alábbi SLA követelményeknek kell eleget tennie:

Üzemeltetési folyamatok SLA követelményei:

SLA paraméter megnevezése SLA érték
Válaszadás a Közháló NOC központi telefonszámára érkező hívásokra 2 percen belül
Válaszadás a Közháló NOC központi email címére érkezett levelekre 4 órán belül
A Közháló NOC-nak címzett hibajegyek visszaigazolása 15 percen belül
A Közháló NOC saját üzemeltetést támogató rendszereinek segítségével észlelt 15 percen belül
meghibásodások kezelésének megkezdése a hibajelzést követően
A Közháló NOC tudomására jutott hibák elemzése — a hibáért felelős szolgáltató 60 percen belül
meghatározásáig
A meghibásodásért felelő szolgáltató értesítése az elemzést követően 15 percen belül
Saját hatáskörben elhárítandó hibák elhárítása vagy a szolgáltatás helyreállítása 240 percen belül
Az Ügyfélszolgálat tájékoztatása a hibajavítások előrehaladtáról (hibajavítás közben) 120 percenként
Státusz jelentés kérése más szolgáltatók által végzett hibajavításokról (hibajavítás 60 percenként
közben)
Üzemeltetést támogató rendszerek frissítése változásokat követően 24 órán belül
Változás-kezelési kérelmek feldolgozása 72 órán belül
Teljesítés-igazolási kérelmek feldolgozása 4 munkanapon belül

Üzemeltetést támogató rendszerek SLA követelményei:

SLA paraméter megnevezése SLA érték
Üzemeltetést támogató rendszerek éves rendelkezésre állása >95%
Értékelési korlát >99,8 %‚
Karbantartási időszak Minden nap 2:00 és 6:00 óra között
Leghosszabb egyszeri kiesési idő 4 óra
Válaszidő (késleltetés) a Központi hálózat Közháló Szolgáltatási Kevesebb mint 50 milliszekundum
Központjából mérve
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Az itt meghatározott SLA-nak való megfelelést a Szolgáltatásfelügyelet Saját üzemeltetést támogató
rendszereivel folyamatosan méri, és a rendszeres havi SLA jelentések részeként Megrendelőnek
átadj a.

A kollaboratív hibaelhárítás támogatása

A Közháló szolgáltatási rendszerének egészét több szolgáltató üzemelteti és menedzseli. Az egyes
szolgáltatók felelnek az általuk üzemeltetett berendezések és szolgáltatások megfelelő működtetéséért,
a hibák elhárításáért. Egy ilyen komplex, többszereplős rendszerben előfordulhat azonban, hogy egy
hiba elhárítása vagy a megfelelő működés helyreállítása csak több szereplő együttműködésével
végezhető el. Az ilyen többszereplős hibaelhárítás koordinálása a Szolgáltatásfelügyeletre hárul.
A kollaboratív hibaelhárítást, az ehhez szükséges információ-megosztást a Szolgáltatásfelügyelet
üzemeltetést támogató rendszereinek is támogatnia kell. Ennek érdekében a Szolgáltatásfelügyelet
alábbi rendszereihez hozzáférést kell biztosítani minden szolgáltató számára:

o Teljesítmény menedzsment
o Hibajegykezelés
o Változáskezelés

A távoli hozzáférés biztosítása az alábbiak szerint történik:
o A távoli eléréshez szükséges PC alapú munkaállomásokat az egyes szolgáltatók biztosítják.

Szolgáltatókként és rendszerenként egy távoli hozzáférési pont (munkaállomás) biztosítására
van szükség.

o A távoli elérés a Közháló Szolgáltatási Központon keresztül valósul meg, amelyhez minden
szereplőnek hozzáférése van.

o Az egyes rendszerek távoli eléréshez való felkészítése, a megfelelő hozzáférési kódok és
jelszavak, a hozzáférési jogosultság, a megfelelően szűrt és paraméterezett nézetek elkészítése
a Szolgáltatásfelügyelet feladata

o A Hibajegy kezelő és a Változás kezelő rendszerhez a kétirányú kommunikációt lehetővé
tevő, hibajegy és változási kérelem létrehozására alkalmas hozzáférés felparaméterezése a
Szolgáltatásfelügyelet feladata

o A rendszerek kezelésével kapcsolatos oktatás megtartása a Szolgáltatásfelügyelet feladata
o Amennyiben a távoli hozzáférés speciális klienst igényel, úgy annak telepítése a

Szolgáltatásfelügyelet feladata, egyéb esetben a kliens szoftver beszerzése megfelelő számú
licenc biztosítása minden szolgáltató saját feladata.

Általános követelmények az ajánlattevőre és az ajánlott termékekre vonatkozóan

a.) Amennyiben az ajánlattevő „appliance” eszköz alapú megoldást ajánlott, úgy az
eszköznek rendelkeznie kell belső, megerősített biztonságú operációs rendszerrel.

b.) Amennyiben dedikált funkcióra (p1. tűzfal) általános operációs rendszer felett használt
megoldást tartalmaz az ajánlat, úgy a telepített alkalmazásnak gondoskodnia kell az
operációs rendszer megerősítéséről, általános és alkalmazás specifikus biztonsági
beállításainak elvégzéséről, illetve el kell végeznie annak folyamatos ellenőrzését.

c.) Egyéb általános célú szerverek esetén (p1. mail, AAA) az operációs rendszer
megerősítéséről dokumentált módon a Szolgáltatásfelügyeletnek kell gondoskodnia.

d.) Naprakész frissítést igénylő eszközök esetén (vírus minták, betörés minták, esemény
korrelációs minták) követelmény, hogy a frissítés biztosítása automatikusan történjen.

Központi biztonsági szolgáltatások

Jelen fejezetben az önkormányzatok számára biztosított központi biztonságfelügyeleti szolgáltatások
nyújtásához szükséges követelmények kerültek összefoglalásra
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A rendszerrel szemben támasztott követelmények

a.) A kialakított rendszerrel szemben támasztott - szerződés teljesítése során elvárt, de az
ajánlat elbírálásánál értékelési szempontként figyelembe nem vett - minőségi és
rendelkezésre állási követelmények az alábbiak:

Szerverek és alkalmazások rendelkezésre állása 99,5% éves
Berendezések rendelkezésre állása 99,5% éves
Távközlési kapcsolatok rendelkezésre állása: 99,5% éves
Az önkormányzati adatokat továbbító, illetve az önkormányzati adatok 99,8% éves
továbbítását meghibásodás esetén akadályozó komponensek
rendelkezésre állása (a Szolgáltatásfelügyeletnek beadott ajánlatának
műszaki specifikációban meg kell jelölnie azokat a berendezéseket és
komponenseket, amelyek ebbe a kategóriába esnek)
Távközlési kapcsolatok válaszideje 20 ms
Hálózati kapcsolatokat biztosító berendezések processzor terhelése Maximum 70%
Szerverek_processzor_terhelése Maximum 70%
Háttértárolók kapacitás kihasználtsága Maximum 80%
Egyszeri leállás (tervezett vagy rendkívüli) időtartama 4 óra
Egy hónapban előforduló leállások (tervezett vagy rendkívüli) maximális 4 db
száma

b.) A Szolgáltatásfelügyelet feladata, hogy a berendezéseknek és komponenseknek
esetlegesen szükségessé váló bővítését a szolgáltatás teljes időtartama alatt úgy oldja meg,
hogy a fenti minőségi paraméterek mindenkor teljesüljenek.

c.) A rendszer minden olyan komponensének, amely az önkormányzatok által forgalmazott
adatokat továbbítja, illetve amely ezt az adattovábbítást meghibásodás esetén
akadályozhatja, hibatűrő konfigurációban kell üzemelnie, azaz egyetlen komponens
elszigetelt meghibásodása sem okozhatja a forgalom megszakadását.

d.) A felügyeleti rendszernek a Szolgáltatásfelügyelet által definiált, de a felügyelt rendszerét
meghaladó rendelkezésre állással kell működnie. A felügyeleti rendszerre vállalt
rendelkezésre állási értékeket a Szolgáltatásfelügyeletnek ajánlatában egyértelműen meg
kell határoznia.

A szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények

a.) A nyújtott szolgáltatásokkal szemben támasztott minőségi és rendelkezésre állási
elvárások az alábbiak:

Felügyeleti, biztonság-felügyeleti, és hibaelhárítási szolgáltatás folyamatos, napi 24 óra,
rendelkezésre állása: évi 365 nap
Üzemeltetési szolgáltatás és műszaki támogatási szolgáltatás munkanapokon 8:00-17:00
rendelkezésre állása
Szolgáltatás helyreállítási idő 4 óra
Hibaelhárítási idő: 72 óra
Karbantartási ablak (tervezett karbantartások elvégzésének ideje) hétköznap 22:00-06:00 és

munkaszüneti napok
A műszaki támogatási szolgáltatáshoz beérkezett megkeresések munkanapokon 3 órán
megválaszolása belül
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Az Ügyfélszolgálat Közhálóval kapcsolatos feladatai

Feladat meghatározások

Egykapus ügyfélkiszolgálás

Az egykapus kiszolgálás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy minden ügyük ezen a kapcsolati
ponton keresztül kerüljön kezelésre. A Közháló szolgáltatási rendszerében az ügyfelek kizárólag az
Ügyfélszolgálathoz fordulhatnak minden Közhálóval kapcsolatos bejelentés, tájékoztatási vagy
szolgáltatási igény, felvilágosítási kérelem, adatmódosítás, változás, egyszóval minden olyan ügy
kapcsán, amely a Közhálóval és annak szolgáltatásaival kapcsolatos.
Természetesen a VAS szolgáltatások estében, különösen új, a szolgáltatás katalógusban még nem
szereplő szolgáltatásokra vonatkozó igényeik egyeztetése esetében a felhasználó intézmények
közvetlenül a VAS szolgáltatóhoz is fordulhatnak, de ennek a folyamatnak meghatározott részénél az
Ügyfélszolgálat és a Szolgáltatásfelügyelet is bevonásra kerül.

Hibabejelentéssel kapcsolatos feladatok

A hibabejelentések kezelése során az Ügyfélszolgálatnak kell fogadnia a beérkező hibabejelentéseket
és azokat a hiba lehetséges okának vizsgálata után az érintett szolgáltatóhoz kell továbbítania. A
szolgáltatótól kapott rendszeres állapotjelentések segítségével az ügyfeleket az Ugyfélszolgálat
tájékoztatja a hibajavítás előrehaladásáról.
Részletezve, az ügyfélszolgálat feladatai az alábbiak:

. Napi 24 órában, évi 365 napban fogadnia kell az ügyfelek felől érkező hibabejelentéseket.
Élőszavas (telefonos) ügyfélszolgálat elérhetőségét munkanapokon ‘7-19 óra között kell
biztosítani, ezen időszakon kívül bejelentés az online portálon keresztül, telefaxon,
hangpostán vagy e-mailben tehető meg.

. Minden megkeresést az Ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélkapcsolat kezelő rendszerben
kell rögzíteni. A rendszernek a bejövő hívásokról - a hívó telefonszáma alapján, ügyfél
azonosítással - automatikus rekordot kell készítenie. E-mail-en, faxon érkezett
megkeresések esetén is biztosítani kell hasonló funkcionalitást.

. A hibabejelentések valódiságát az Ügyfélszolgálatnak kell beazonosítania. Ennek érdekében
az ügyfeleknek feltett tájékozódó kérdéseken túl a Szolgáltatásfelügyelet által megfelelően
konfigurált szolgáltatásfelügyeleti alkalmazások kliens felülete áll az Ugyfélszolgálat
rendelkezésére, amely segíti az Ugyfélszolgálat munkatársait abban, hogy behatárolhassák a
hiba okát és a hibáért felelős szolgáltatót és általános információt biztosítsanak a végponti
szolgáltatások állapotáról. A szolgáltatásfelügyeleti alkalmazásokkal kapcsolatos oktatást az
ügyfélszolgálat kijelölt munkatársai számára a Szolgáltatásfelügyelet biztosítja

. Az Ügyfélszolgálat, miután a hibát azonosította, hibajegyet nyit a Közháló Program által
használt Service Desk rendszerben, amelyben feltünteti a hibabejelentés minden részletét és
azt az érintett szolgáltatóhoz továbbítja. A hiba kritikusságának függvényében (az erre
vonatkozó kritériumokat a Szolgáltatásfelügyelet határozza meg) az ügyfélszolgálat
telefonhívással is megerősítheti a hibabejelentést.

. A hiba elhárítása során az Ügyfélszolgálat rendszeres tájékoztatást kap az érintett
szolgáltatótól a hibajavítás előrehaladásáról a Service Desk rendszeren keresztül. Minden
további megkeresés esetén az Ügyfélszolgálat a kapott tájékoztatás adataival kiegészítve
táj ékoztatj a az ügyfeleket a hibaelhárítás részleteiről.

. A hibajegyek felvétele a Szolgáltatásfelügyelet által biztosított egységes Service Desk
rendszerben történik. A Service Desk rendszer független az Ugyfélszolgálat ügyfélkapcsolat
kezelő szoftverétől. A megkereséseket, amelyeket minden esetben fel kell venni az
ügyfélkapcsolat kezelő rendszerben, csak akkor kell a Service Desk rendszerben is
szerepeltetni, ha hitelesített hibáról van szó. A Service Desk rendszer lehetővé teszi, hogy
egy adott hiba ismételt (több felhasználó által történő) bejelentése esetén be lehessen
azonosítani, hogy a hiba bejelentése már megtörtént. Ilyen esetben az Ugyfélszolgálat
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munkatársa erről a hibabejelentést tévő felhasználót tájékoztatja, kiegészítve a tájékoztatást
a hibajavítás előrehaladásáról szóló friss információkkal Az ilyen tájékoztatás a Közháló
szolgáltatási minőségéről alkotott kedvező benyomás kialakítását segíti elő.

. Olyan információk esetén, amelyek a felhasználók széles körét érinti, az Ügyfélszolgálat az
ismételt hibabejelentések elkerülése érdekében a Call Center alkalmazása (lásd műszaki
követelmények) révén előre rögzített tájékoztatást készít az IVR rendszerében. Ezen
tájékoztatást az ügyfélszolgálati munkatárs kapcsolása előtt a telefonálók végighallgatva
lehetőséget kapnak, hogy megszakítsák a hívást, ha a tudomásukra jutott, hogy a hiba amit
be szeretnének jelenteni, már ismert, vagy a szükséges információkat megkapták.

. Olyan esetben, amikor a hibáért felelős szolgáltatót az Ügyfélszolgálat nem tudta
azonosítani vagy hibásan azonosította (és a küldött hibajegy ezáltal az ügyfélszolgálathoz
megoldatlanul visszakerült) az Ugyfélszolgálatnak a Szolgáltatásfelügyelettel kell felvennie
a kapcsolatot és a hibajegyet oda kell továbbítania. A továbbiakban a Szolgáltatásfelügyelet
gondoskodik majd a hiba azonosításáról, a megfelelő szolgáltató értesítéséről.

. A hibák elhárításával kapcsolatban minden szolgáltatónak, ideértve az Ügyfélszolgálatot is,
a vonatkozó SLA paramétereknek megfelelően kell eljárnia. Ezek az SLA paraméterek a
hibajavítás egyes fázisaival kapcsolatban írnak elő maximális időtartamokat. Amennyiben
egy hibajavítás kapcsán egy szolgáltató ezeket az időértékeket túllépte, az
Ugyfélszolgálatnak a Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott rend szerint eszkalációt kell
kezdeményeznie.

Szolgáltatási igények bejelentésével kapcsolatos feladatok

Az Ügyfélszolgálat feladata a Közháló felhasználói által igényelt alapszolgáltatásokkal kapcsolatban a
rendelkezési jogosultság ellenőrzése után a szolgáltatási igény rögzítése a létesítési folyamatoknak
megfelelően a szolgáltatás létesítéséért felelős szolgáltató értesítése. Az alapszolgáltatások körébe
tartoznak a központilag finanszírozott, minden a közhálóba kapcsolt felhasználónak vagy a
felhasználók egy meghatározott csoportjának (p1. iskolák) biztosítható szolgáltatások.
A létesítési folyamatok meghatározása a Program Menedzsment feladata. Az Ugyfélszolgálat feladata
még a szolgáltatás létesítési munkafolyamatok nyomon követése és a felhasználók igény szerinti
tájékoztatása is. Ezeket a feladatokat az alábbi esetekben kell ellátnia:

o új szolgáltatás igénylése szolgáltatás katalógusból,
o szolgáltatás módosítása,
o szolgáltatás lemondás.

A VAS szolgáltatásokra vonatkozó igényét a felhasználó az Szolgáltatás katalógus portálon vagy a
szolgáltatót közvetlenül megkeresve jelentheti be. A VAS szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos
folyamatok és az egyes szereplők kötelezettségeinek tisztázásának a szolgáltatás kifejlesztésekor kell
megtörténnie a Szolgáltatásfelügyelet koordinációj ában.
Az alapszolgáltatásokkal kapcsolatosan részletezve, az ügyfélszolgálat feladatai az alábbiak:

. Napi 24 órában, évi 365 napban fogadni a felhasználók szolgáltatás létesítésével kapcsolatos
kéréseit. Ezen belül a telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét munkanapokon 7-19 óra között
kell biztosítani, ezen időszakon kívül pedig a bejelentés az online portálon, e-mailben, faxon
vagy telefonos üzenetrögzítőn keresztül tehető.

. Szolgáltatási kérelemnek számít minden, a Közháló Szolgáltatás katalógusában szereplő,
egyes szolgáltatói által nyújtott szolgáltatás. Ilyen például web mail, IPSec VPN kapcsolat,
tartalomhoz való hozzáférés létesítésére vagy módosítására irányuló kérelem. Ennek számít
minden, jogosult felhasználó által bejelentett változás is, amelynek kapcsán a Közháló
infrastruktúrájának, szolgáltatás nyilvántartásának módosítására vagy bármely elemének
konfigurálására van szükség (p1. intézményi végpont költözése vagy megszűnése,
felhasználók felvétele vagy törlése, szerepkörök változása, stb.).

. Minden megkeresést az ügyfélszolgálat ügyfélkapcsolat kezelő rendszerében rögzíteni kell.
A rendszernek a bejövő hívásokról - a hívó telefonszáma alapján, ügyfél azonosítással -

automatikus rekordot kell készítenie. E-mail-en, faxon érkezett megkeresések esetén is
biztosítani kell hasonló funkcionalitást.
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. A szolgáltatás létesítési kérelmeket a Szolgáltatásfelügyelet által a szolgáltatók, így az
Ügyfélszolgálat rendelkezésére bocsátott Service Desk rendszer segítségével rögzíteni és az
érintett szolgáltató felé továbbítani kell. Bizonyos esetekben szükség lehet a Program
Menedzsmenten (Szolgáltatásfelügyelet) keresztül a Megrendelő jóváhagyására az igény
elfogadásához. (Pl.: alapszolgáltatási szerződése kötése, Közoktatási Információs
Rendszerben jogosultság ellenőrzés.)

. Egyes szolgáltatás létesítési, kérelmi, módosítási feladatok adminisztratív feladatokat
vonhatnak maguk után. Ezeknek az adminisztratív feladatoknak az ellátása (Pl.
formanyomtatványok küldése, fogadása, aláírása, visszaigazolások, stb.) az
Ügyfélszolgálatra hárul.

. Az érintett szolgáltató a szolgáltatás létesítésével kapcsolatban rendszeres tájékoztatást ad
az Ugyfélszolgálat számára, a szolgáltatás létesítést támogató (a Szolgáltatásfelügyelet által
üzemeltetett) Service Desk rendszeren keresztül. Az Ugyfélszolgálat, ezen információk
felhasználásával a felhasználók részére a szolgáltatás létesítési folyamatok aktuális állásáról
tájékoztatást tud adni.

. A szolgáltatások létesítésével kapcsolatban minden szolgáltatónak, ideértve az
Ügyfélszolgálatot is, a vonatkozó SLA paramétereknek megfelelően kell eljárnia. Ezek az
SLA paraméterek a szolgáltatás létesítés egyes fázisaival kapcsolatban írnak elő maximális
időtartamokat. Amennyiben egy szolgáltatás létesítése kapcsán egy szolgáltató ezeket az
időértékeket túllépte, az ügyfélszolgálatnak a Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott
rend szerint eszkalációt kell kezdeményeznie.

Tervezett karbantartások kezelési feladatai

A Közháló szolgáltatási rendszerének karbantartási, fejlesztési és hibaelhárítási munkái során a
felhasználók által bejelentett hibáktól függetlenül előállhat olyan helyzet, amely bizonyos
szolgáltatások időszakos kiesésével jár. Ezek a helyzetek a hibaelhárításoktól eltekintve tervezhetők és
a Közháló Program egységes Service Desk rendszerének segítségével vannak nyilvántartva és
követve. Az Ügyfélszolgálat feladata ezeket a változásokat a változáskezelő rendszer segítségével
folyamatosan nyomon követni, és felhasználói megkeresés esetén a szolgáltatás-kiesés mibenlétéről
tájékoztatást adni. Ehhez kapcsolódóan az Ugyfélszolgálat feladatai az alábbiak:

. A Szolgáltatásfelügyelet által biztosított Service Desk rendszer változáskezelő funkciója
alapján nyomon követni, hogy mely időpontokban milyen felhasználói kört érintő
szolgáltatás kiesés várható.

. Az érintett felhasználói kört az adminisztrátori postafiók szolgáltatás segítségével, vagy a
Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott más módon előre tájékoztatni a tervezett
szolgáltatás kiesésről.

. Napi 24 órában, évi 365 napban fogadni a felhasználók szolgáltatás kieséssel kapcsolatos
bejelentéseit, kérdéseit. Telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét munkanapokon 7-19 óra
között kell biztosítani. Ezen időszakon kívül jelentős szolgáltatás érintettség esetén a Call
Center IVR rendszerében és a Program weboldalán kell a tájékoztatást biztosítani.

. A felhasználói megkeresésekre fentiek alapján pontos, érvényes tájékoztatást adni,
figyelembe véve, hogy meghibásodás esetén rendkívüli változásokra vonatkozó bejegyzések
is megjelenhetnek a rendszerben, illetve azt, hogy a szolgáltatók által (nem hibabejelentés
kapcsán) észlelt meghibásodásokkal kapcsolatos hibajegyek az egységes hibajegykezelő
rendszerben a felhasználói megkeresés időpontjában létezhetnek és további információval
szolgálhatnak

Felvilágosítás, alapszintű műszaki segítségnyújtás

Az Ügyfélszolgálatot a felhasználók megkereshetik általános felvilágosítási, vagy a Közháló
szolgáltatási rendszerével kapcsolatos alapszintű műszaki segítségnyújtási, tájékoztatási kérésekkel is.
Ilyen esetekben az Ügyfélszolgálatnak a felhasználók rendelkezésére kell állnia pontos és lényegre
törő felvilágosítással.
Az ügyfélszolgálat fentiekkel kapcsolatos feladatait az alábbiakban részletezzük:
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. Napi 24 órában, évi 365 napban fogadni a felhasználók felvilágosítási vagy műszaki
segítségnyújtási kéréseit. Telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét munkanapokon ‘7-19 óra
között kell biztosítani. Ezen időszakon kívül az információk a Program weboldalán érhetőek
el, amit az Ugyfélszolgálat tart karban.

. A Megrendelő az Ügyfélszolgálathoz eljuttat minden olyan, a Közháló szervezetével,
szolgáltatásaival, pályázataival, tájékoztatási és oktatási fórurnaival kapcsolatos információt,
amellyel kapcsolatban az Ügyfélszolgálatnak felvilágosítást kell adnia. Az adat jellegétől
függően lehetőség szerint ezeket közös használatú tudásbázisban kell tárolni.

. Fentiek alapján az Ügyfélszolgálatnak pontos és célratörő felvilágosítást kell adnia
megkeresések esetén.

. Olyan kérdések esetén, amelyek megválaszolása információ hiányában nem lehetséges, az
Ugyfélszolgálatnak, amennyiben a kérdés a Közhálóval kapcsolatos, a kérdést rögzítenie
kell, és a Program Menedzsment által meghatározott módon kell továbbítania. A kapott
választ ezek után telefonon vagy email-ben az ügyfélhez el kell juttatnia.

. Az Ügyfélszolgálatnak minden időpontban kell rendelkeznie olyan műszakilag felkészült
munkatárssal, aki a Közháló szolgáltatásaival kapcsolatos alapszintű műszaki
segítségnyújtási kérelmekre válaszolni tud. A Közháló szolgáltatási rendszerével
kapcsolatos részletes tájékoztató, beleértve a szolgáltatások igénylésével és használatával
kapcsolatos részletes felhasználói útmutatót, webes hozzáféréssel és PDF formátumban,
rendszeres frissítéssel mindig a felhasználók és az Ügyfélszolgálat munkatársainak
rendelkezésére áll. Amennyiben egy felhasználó ennek ellenére segítségre szorul, úgy
igénybe veheti az Szolgáltatásfelügyelet nagyobb tapasztalattal rendelkező és műszakilag
felkészültebb munkatársainak segítségét a felhasználói útmutatókban részletezett témákkal
kapcsolatban.

. Az Ügyfélszolgálat számára azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban felvilágosítást és
műszaki segítségnyújtást kell adnia a Megrendelő határozza meg. Az Ügyfélszolgálat csak
olyan témákban köteles felvilágosítás adását elvállalni, amelyekről maga is teljes körű
tájékoztatást, eligazítást kapott.

Ügyfelek felé adatgyűjtés, felmérés, ügyfél-elégedettség mérés

Az Ügyfélszolgálatnak a Megrendelő megbízásából évente egy alkalommal teljes körű ügyfél
elégedettségi felmérést kell végeznie, ezenkívül a Megrendelő végpontonként legfeljebb évi két eseti
felmérést rendelhet el. A felmérési forgatókönyv kidolgozását az Megrendelő igénye alapján a
Program Menedzsment és az Ügyfélszolgálat együttesen végzi. Az ügyfél elégedettség felmérésének
az a célja, hogy a Közháló szolgáltatását igénybevevő ügyfelekről információt lehessen begyűjteni, és
megérteni, hogy mely szolgáltatásokat vesznek igénybe elsősorban, mely szolgáltatásokkal
elégedettek, és melyekkel kapcsolatban van szükség további javításra, fejlesztésre.
A felmérés az alábbi területekre terjedhet ki:

. Adatpontosítás (cím, kontakt személyek, email címek, stb.)

. Ügyfél elégedettség felmérés szolgáltatásonként

. Egyéb adatok begyűjtése

A felmérés telefonon történik, elvégzése, az adatok begyűjtése és feldolgozása az
Ügyfélszolgálat feladata.

Az Ügyfélszolgálat által begyűjtendő adatok kiterjednek az alábbiakra:

. Intézményi végpont címe, típusa

. Képviselő neve, címe, elérhetősége

. Rendszergazda neve, címe, elérhetősége

. A Közháló kommunikációk használatára igénybe vehető élő email címek listája

. Más, Megrendelő által igényelt adatok
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On-line web ügyfélportál szolgáltatás

Az Ügyfélszolgálat feladata a Közháló információs webportál - melyet a Szolgáltatásfelügyelet
biztosít, az interaktív funkció adatbázis kapcsolata miatt — egyéb tartalommal való feltöltése és
karbantartása.
A portálnak tartalmaznia kell:

. Az Ügyfélszolgálathoz beérkezett kérdések és kérések alapján kialakított tudásbázist, amely
kérdezz-felelek (FAQ/GYIK) formában tartalmazza a leggyakoribb megkeresésekre a
megoldásokat.

. A Szolgáltatásfelügyelet által elkészített műszaki dokumentáció és oktatási anyag egészét.

. Az aktuális Szolgáltatás katalógusra mutató linket, valamint a szolgáltatók által leadott, a
szolgáltatásaik igénybevételéhez írott használati utasításokat.

. A Service Desk rendszerből származó, a Közháló rendszerében tervezett változásokat,
várható szolgáltatás-kieséseket.

. A Közháló rendszerében tervezett fejlesztésekről, bevezetendő Új szolgáltatásokról, és más
jelentős eseményekről híreket, amelyekhez az információt a Szolgáltatásfelügyelet és a
Megrendelő szolgáltatja

. A csatlakoztatott végpontok listáját, linkekkel az egyes végpontok honlapjaira.

. Önszervező segítségnyújtási fórumokat, ahol az egyes részvevők nyithatnak meghatározott
kategóriákon belül topic-okat és szabadon hozzászólhatnak a felvetett témákhoz. A
fórumokat moderálni kell.

A fent részletezett portállal kapcsolatban az Ugyfélszolgálatnak az alábbi járulékos teendőket is el kell
látnia:

. A végponti felhasználókhoz rendelt jogosultságok karbantartása az interaktív portál funkció
használatához.

. A fórumok rendszeres figyelése, a felvetett problémák esetén segítségnyújtás.

. A Megrendelő által meghatározott, technikai segítségnyújtási levelezőlista figyelése és
problémák esetén segítségnyújtás.

. A honlap rendszeres frissítése, pontosságának és naprakészségének a garantálása.

. A web portálon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a Közháló ügyfélszolgálatának
segítségnyújtási és információs honlapjáról van szó.

Alapszolgáltatás indítás és módosítással adminisztratív feladatai

Új végpontoknak a Közháló rendszerébe történő csatlakoztatása esetén, vagy meglévő végpontok
szolgáltatásának módosítása esetén az Ugyfélszolgálatra hárul a Közháló belépési dokumentáció
eljuttatása a végfelhasználókhoz a szolgáltatás életbe léptetésekor.
A Szolgáltatás katalógus tartalmazza, hogy az adott szolgáltatástípussal kapcsolatos feladat mely
szolgáltatókat érinti. Ez a katalógus határozza meg azt is, hogy milyen dokumentációt, milyen
formában (papír, elektronikus) és milyen módon kell eljuttatni a végpontnak. A dokumentációs
követelményeket és az ezzel kapcsolatos folyamatok részletes leírását a Szolgáltatásfelügyelet
határozza meg az Megrendelővel és szolgáltatásban közreműködő szolgáltatókkal végzett közös
munkában. Például az Új végpontok szolgáltatásba kapcsolása több szolgáltató együttes
feladata. A Field Service összeállítja, kiszállítja és üzembe helyezi a végponti berendezéseket, az
Elérési szolgáltató biztosítja a végpontok telekommunikációs kapcsolatát, az Internet szolgáltató a
végpontok DNS rekordjait adminisztrálja, IP címeket oszt ki, POP3 postafiókot, web postafiókot,
web hosting portált létesít. Ezek a szolgáltatók a létesített szolgáltatásaiból műszaki és felhasználói
dokumentációt készítenek. Az Ügyfélszolgálat feladata, hogy ezeket a dokumentációkat az új
végpontok csatlakoztatási folyamatának részeként fogadja, egészítse ki azt a
Szolgáltatásfelügyelet és a Megrendelő által meghatározott, általános Közháló rendszerrel
kapcsolatos tájékoztatóval, ezekből az anyagokból egy egységes formátumú belépési csomagot
készítsen és eljuttassa a végponti kapcsolattartónak.
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A papír alapú dokumentációk adminisztrálása, gyűjtése és fizikai tárolása az Ügyfélszolgálat feladata.
Az egységes kezelés érdekében a papír alapú dokumentumokat elektronikus formába kell átalakítani.
Az elektronikus formában lévő dokumentációk tárolását, megőrzését, archiválását az Ugyfélszolgálat
biztosítj a.

Alapszolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatok

Az Ügyfélszolgálat a szolgáltatás megrendelésekhez formanyomtatványokat biztosít, az
adminisztrációs feladatok megkönnyítésére. A formanyomtatványokat on-line elektronikus (Web
oldalon kitölthető és elküldhető), és offline elektronikus (letölthető, kinyomtatható, kitöltés után fax
vagy levél segítségével visszajuttatható) formában teszi elérhetővé.

Tipikusan formanyomtatványok:
. domain módosítási kérelem,
. zóna bejegyzések módosítási kérelme,
. IP címtartomány módosítási kérelem,
. mail relay beállítások módosítási kérelme,
. delegált postafiók központi oldalról módosítható paramétereinek változtatása,
. adminisztratív postafiók változtatása.

Kapcsolódás Közháló Programban részvevő szolgáltatók felé

Az Ügyfélszolgálat tevékenysége során kapcsolatban áll más, a Közháló szolgáltatási rendszerében
közreműködő szereplőkkel. A jelen pontban összefoglaljuk mindazokat a szereplőket, akikkel az
Ügyfélszolgálat együttműködik, és röviden leírjuk a kapcsolatjellegét.

. Az Ügyfélszolgálat a Megrendelőtől és a Szolgáltatásfelügyelettől kapja a működési
folyamatainak pontos leírását és az ügyfelek számára nyújtott felvilágosításhoz szükséges
információt.

. Az Ügyfélszolgálat a programban résztvevő többi szolgáltatótól kapja az általuk nyújtott
szolgáltatás létesítésének folyamatával kapcsolatos információt.

. A Szolgáltatásfelügyelet biztosítja az Ügyfélszolgálat számára az egységes Service Desk
rendszerhez a hozzáférést, a Szolgáltatás katalógus valamint a szolgáltatás monitorozó
rendszereihez a szolgáltatások állapotával és az érintett ügyfélkörrel kapcsolatban releváns
információt tartalmazó nézeteket. A szükséges munkaállomásokat az ügyfélszolgálat
biztosítja.

. Az Ügyfélszolgálat meghibásodás esetén hibajegyet küld, és telefonkapcsolatban áll az
alábbi szolgáltatókkal:

. Szolgáltatásfelügyelet

. Field Service

. Elérési szolgáltató

. Közháló Internet szolgáltató

. VAS szolgáltató
. Az Ügyfélszolgálat az alábbi szolgáltatók által benyújtott és jóváhagyott változási

kérelmeket látja:
. Szolgáltatásfelügyelet
. Elérési szolgáltató
. Közháló Internet szolgáltató
. VAS szolgáltató

. Az Ügyfélszolgálat nem behatárolható hibajelenség esetén a Szolgáltatásfelügyelethez
fordul.

. Az Ügyfélszolgálat a Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott rend szerint kezdeményez
eszkalációt.

69



. Az Ügyfélszolgálat tevékenységét a Szolgáltatásfelügyelet felügyelete alatt végzi.

. Az Ügyfélszolgálat és Közháló Internet szolgáltatója közötti távközlési kapcsolatot az
Internet Szolgáltató biztosítja (100 BaseTX felületen).

Ügyfél — és szerződés-nyilvántartás

Az Ügyfélszolgálat juttatja el az ügyfélhez a szolgáltatáshoz kapcsolódó formanyomtatványokat.
Biztosítania kell az ügyfél által visszaküldött eredeti, aláírással ellátott dokumentumok tárolását mind
papír alapon, mind elektronikus formában.
A megrendelések főbb paramétereit úgy mint:

. Költségviselő

. Érintett szolgáltatás

. Igény jellege (megrendelés, felfüggesztés, lemondás)

. Igény dátuma

. tárolnia kell kereshető formátumban.

Az Ügyfelekről a következő adatokat kell tárolni és karbantartani:
. Kapcsolattartók nevei, elérhetőségei, jogosultságai
. Kapcsolattartó felvételének dátuma
. Intézmény neve, elérhetősége

Termék és szolgáltatás katalógus használata

A Termék és Szolgáltatás katalógust a Szolgáltatásfelügyelet biztosítja. Az Ügyfélszolgálat feladata az
ügyfelek segítése - a katalógus alapján - az igénynek megfelelő szolgáltatás kiválasztásában, valamint
tájékoztatás a szolgáltatás létesítés folyamatáról.

Kedvezményezett szerződés portfolió menedzsment

Az ügyfélszolgálat feladata, hogy pontos nyilvántartást vezessen a Közhálóba történő bekötésre
jogosult intézményekről és a bekötésre való jogosultságot megalapozó szerződésekről, illetve ezen
információkat elektronikusan elérhető formában tárolja. Az ügyfélszolgálat nyomon követi a
szerződések/végpontok adataiban történő változásokat — mind a szerződésekben, mind a Közháló
adatbázisban - valamint kapcsolatot tart a végpontokat támogató intézményekkel.
Az elektronikus nyilvántartó rendszert on-line módon kell integrálni a szolgáltatásfelügyelet támogató
rendszereivel.
Az ügyfélszolgálat feladata a szerződések státuszának megváltozásával kapcsolatos jelzések időben
történő jelzése a Megrendelő, a felhasználó intézmény és a Szolgáltatásfelügyelet felé.

Az Ügyfélszolgálatra vonatkozó követelmények
Ugyfélszolgálat szervezete

Az ügyfélszolgálatot nyújtó szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Ügyfélszolgálat meghatározott
szervezeti és működési követelményeknek eleget tegyen. A jelen fejezetben tárgyaljuk az ezzel
kapcsolatos elvárásokat.
Az ügyfélszolgálatnak gondoskodnia kell arról, hogy feladatai ellátásához munkatársakat biztosítson.
A feladatai alapján az Ügyfélszolgálatnak az alábbi munkatársakra van szüksége:

. Ügyfélszolgálati call center munkatársai

. Alapszintű műszaki segítségnyújtást biztosító munkatársak

. Back-office adminisztratív tevékenységet ellátó munkatársak

. Web portál adminisztrálását végző munkatársak

Munkaidő, kapcsolattartás
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Az Ügyfélszolgálati funkcióknak napi 24 órában, dvi 365 napban kell a felhasználók rendelkezésére
állnia. Előszavas telefonos elérést munkanapokon ‘7-19 óra között kell biztosítania az SLA
követelmények teljesítéséhez szükséges létszám biztosításával. A kapcsolattartás érdekében az
Ügyfélszolgálatnak biztosítania kell:

. egy központi telefonszámot, amely mögött IVR rendszert tartalmazó, a beszélgetéseket
rögzítő Call Center irányítja a hívásokat,

. egy központi email címet,

. egy központi telefax számot,

. egy központi levélcímet,
amelyeken a megkereséseket fogadja. Az Ügyfélszolgálat elsősorban telefonon tartja a kapcsolatot az
ügyfelekkel, de folyamatosan törekedni kell az online kapcsolattartás szerepének növelésére.

Szolgáltatás minősége (elvárt SLA értékek)
Az Ügyfélszolgálat munkájának meghatározott működési követelményeknek kell eleget tennie, ezeket
a következő táblázatban foglaltuk össze:
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SLA megnevezés SLA érték

Maximális várakozási idő a központi 2 perc
telefonszámra érkezett hívás esetén az
ügyfélkapcsolat munkatársának
kapcsolása előtt (az utolsó IVR pont
kiválasztása után)

Műszaki segítségnyújtást adó munkatárs 2 percen belül
sikeres kapcsolása a beérkezett hívás
fogadása után (az utolsó IVR pont
kiválasztása után)

Hibabejelentések továbbítása az érintett 15 percen belül
szolgáltatóhoz

Szolgáltatási kérelem továbbítása az 1 órán belül
érintett szolgáltatóhoz (amennyiben
automatikus nem történik meg)

Minden más megkeresés továbbítása 3 órán belül
(kérdés, stb.) az érintett részvevő felé

E-mailen beérkezett megkeresésekre azonnal
automatizált visszajelzés küldése
(azonosító számmal ellátva)

E-mailben beérkezett megkeresésekre 12 munkaórán belül
érdemi válasz küldése

Telefaxon vagy levélben beérkezett 3 munkanapon belül
megkeresésekre válaszadás

Ügyfélszolgálati adatnyilvántartásban 12 munkaórán belül
adminisztratív változtatások elvégzése

Tervezett, szolgáltatást érintő kiesések 2 alkalommal, először 1 héttel az
bejelentése email-ben az érintett esemény előtt, másodszor az esemény
felhasználóknak (amennyiben a kiesést megelőző munkanapon, munkaidőben
okozó szolgáltató szerződésszerűen
járel)

Az élőszavas kapcsolatot igénylő SLA értékek adatai munkanapokon 7-19 óra közötti időszakra
vonatkozóan kerülnek kiértékelésre.
Az Ügyfélszolgálatnak más feladatok esetén a Szolgáltatásfelügyelet által meghatározott ütemtervet és
határidőket kell betartania.

Riportolás, jelentéstétel

Az Ügyfélszolgálat havonta egy alkalommal a Szolgáltatásfelügyelet részére saját tevékenységéről
jelentést küld. A jelentésnek az SLA értékeken kívül tartalmaznia kell:
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. A beérkezett megkeresések számát, típusát (hibabejelentés, szolgáltatás-létesítési kérelem,
stb.), formáját (telefonos, email, web, stb.) és az egyes megkeresésekre adott válaszadás
átlagos idejét, az esetek felső és alsó 10%-nak átlagát.

. A nyitott hibajegyek számát, a hibajegy továbbítási átlagos időt

. Külön részletezve mindazon eseteket, ahol az előírt SLA értékek nem teljesültek, annak
okával

. Esetlegesen előfordult eszkalációt és annak okát

. A 10 leggyakoribb megkeresés típusát, és a 10 leggyakoribb hibajegy nyitási okot

. Az elvégzett feladatok teljesítéséről jelentést, amely tartalmazza a határidőket és azok
betartását vagy be nem tartását

Az Ugyfélszolgálatnak a jelentéseken túl szabad hozzáférést kell biztosítania a Szolgáltatásfelügyelet
és a Megrendelő számára a Közháló működtetése során létesülő és azzal összefüggő adatokhoz
további elemzés céljából.

Támogató rendszerek

Az Ügyfélszolgálatnak saját hatáskörében call center és IVR funkciókkal rendelkező Ügyfélkapcsolat
kezelő rendszert (CRM) kell beszereznie, létesítenie és üzemeltetnie:
Amennyiben az Ugyfélszolgálat már rendelkezik ilyen, a jelen pontban felsorolt követelményeknek
megfelelő rendszerrel, azt a Közháló ügyfélszolgálati munkáinak támogatására igénybe veheti, a fent
említett szabad hozzáférés biztosítása mellett.
A jelen pontban felsorolt rendszerek megléte vagy létesítése kötelező. Nem nyerhet közbeszerzési
eljárást az, aki a követelményeknek megfelelő rendszerekkel nem rendelkezik, vagy aki az ilyen
rendszerek létesítését nem tudja vállalni.
Az Ugyfélszolgálat az elvárt funkciók teljesítésére Saját döntése alapján használhat monolitikus
alkalmazást, vagy különálló (de integrált) célalkalmazásokat, amennyiben az a felsorolt
követelményeknek eleget tesz.
Az Ugyfélkapcsolat kezelő rendszerrel szemben támasztott elvárások:

. Teljeskörű ügyfél nyilvántartás — amely kapcsolódik a Szolgáltatásfelügyelet által biztosított
Szolgáltatás és erőforrás nyilvántartással - egyedi mezők létrehozásának lehetőségével

. Ügyfél történeti adatok nyilvántartása

. Telefon integráció, kitárcsázási lehetőséggel

. Email integráció, csoportos email küldési lehetőség, bejövő email automatikus visszajelzése,
automatikus email formaválaszok felkínálása

. hívás vagy beérkező email/fax ügyfélhez rendelése, és ügyfélszolgálati munkatárshoz való
továbbítása

. Tudásbázis menedzsment, amely dokumentumkezelés, nyilvántartás, osztályozás és keresési
funkciókat nyújt, web portálba való integrációval,

. Tudásbázisban az ügyfelek által végzett keresések listázása és rangsorolása, az
eredménytelen keresések feltüntetésével

. Web fórumkezelés, moderálási beállítások lehetőségével

. FAQ (GYIK) nyilvántartási és publikálási lehetőség

. További feldolgozást igénylő feladatokra ügylet (case) megnyitási és nyomonkövetési
lehetőség, nyitott inaktív ügyletekre alarm generálása, nyitott ügyletek áttekintése, listázása,
szűrése, ügyfélszolgálati munkatárshoz való rendelése, lezárása és újra megnyitása

. Megkeresések kategorizálása, automatikus rangsorolás és toplista készítése ügyfelek,
megkeresés típus, ügyletek szerint

. Jelentéskészítési lehetőség, jelentés definiálási és adatexportálási lehetőséggel

. Magyar nyelvi támogatás

. Marketing tevékenység támogatása automatizálási lehetőségekkel (telemarketing
támogatása, on-line nyomtatványok létrehozása, analízis, ügyfél elégedettségi felmérés
készítése)

. Eszkaláció támogatása
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Kapcsolódás a Szolgáltatásfelügyelet által biztosított rendszerekhez

Azok a rendszerek, amelyeket az Ügyfélszolgálat munkatársainak használniuk kell, és amelyeket a
Szolgáltatásfelügyelet biztosít az Ügyfélszolgálat számára az alábbiak:

. Közháló egységes Service Desk rendszer
. service call kezelés
. incident kezelés
. problem management
. változáskezelés

. Közháló Szolgáltatás monitoring rendszer

. Közháló Szolgáltatás katalógus

. Szolgáltatás és erőforrás nyilvántartó rendszer

. online önkiszolgáló webportál

E szoftverek esetében az Ügyfélszolgálatnak biztosítania kell a PC alapú munkaállomásokat,
amelyekre a kliens alkalmazások telepíthetők. Az ügyfélszolgálatnak kell gondoskodnia arról, hogy a
munkatársai számára megfelelő számú munkaállomást biztosítson. A külső kliens alkalmazások
fogadására előkészített munkaállomásoknak az alábbi követelményeknek kell eleget tennie:

. PC alapú munkaállomás

. Operációs rendszer: Windows XP

. Telepített alkalmazások: Internet Explorer ‘7.0 vagy újabb, Sun Java 1.6

. Minimális műszaki paraméterek: 2,5 Ghz Pentium 2Gb RAM, 80 Gb szabad merevlemez
kapacitás, Fast Ethernet hálózati csatlakozó (IP kapcsolattal a Közháló gerincéhez),
minimum 1014 x 768 felbontás megjelenítésére képes monitor

Nincs olyan megkötés, hogy ezeket a munkaállomásokat kizárólag a felsorolt alkalmazások futtatására
lehessen használni. Az Ügyfélszolgálat dönthet úgy, hogy munkatársainak meglévő munkaállomását
állítja be az Új alkalmazások fogadására, amennyiben azok eleget tesznek a felsorolt
követelményeknek.
A külső alkalmazások engedélyezéséhez az Ugyfélszolgálat tűzfalainak beállításának módosítására
lehet szükség, amit az Ügyfélszolgálatnak kell elvégeznie.
Az Ügyfélszolgálatnak kell gondoskodnia támogató rendszereinek integrálásáról a
Szolgáltatásfelügyelet által biztosított rendszerekhez, amennyiben ezt a szolgáltatás nyújtása
megköveteli.
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2. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi követelmények

Üzemeltetési folyamatok SLA követelményei:

SLA paraméter megnevezése SLA érték
Válaszadás a Közháló NOC központi telefonszámára érkező hívásokra 2 percen belül
Válaszadás a Közháló NOC központi email címére érkezett levelekre 4 órán belül
A Közháló NOC-nak címzett hibajegyek visszaigazolása 15 percen belül
A Közháló NOC saját üzemeltetést támogató rendszereinek segítségével észlelt 15 percen belül
meghibásodások kezelésének megkezdése a hibajelzést követően
A Közháló NOC tudomására jutott hibák elemzése — a hibáért felelős szolgáltató 60 percen belül
meghatározásáig
A meghibásodásért felelő szolgáltató értesítése az elemzést követően 15 percen belül
Saját hatáskörben elhárítandó hibák elhárítása vagy a szolgáltatás helyreállítása 240 percen belül
Az Ügyfélszolgálat tájékoztatása a hibajavítások előrehaladtáról (hibajavítás közben) 120 percenként
Státusz jelentés kérése más szolgáltatók által végzett hibajavításokról (hibajavítás 60 percenként
közben)
Üzemeltetést támogató rendszerek frissítése változásokat követően 24 órán belül
Változás-kezelési kérelmek feldolgozása 72 órán belül
Teljesítés-igazolási kérelmek feldolgozása 4 munkanapon belül

Üzemeltetést támogató rendszerek SLA követelményei:

SLA paraméter megnevezése SLA érték
Üzemeltetést támogató rendszerek éves rendelkezésre állása >95%
Ertékelési korlát >99,8 %‚
Karbantartási időszak Minden nap 2:00 és 6:00 óra között
Leghosszabb egyszeri kiesési idő 4 óra
Válaszidő (késleltetés) a Központi hálózat Közháló Szolgáltatási Kevesebb mint 50 milliszekundum
Központj ából mérve
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3. számú melléklet: Az egyes Végpontok adatait tartalmazó CD
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4. számú melléklet

A műszaki leírás kiegészítése

Vállalkozó a „Közintézményi infokommunikációs szolgáltatások hálózatán (Közháló) hálózat- és
üzemeltetés-felügyeleti, valamint ügyfélszolgálati (együttesen szolgáltatásfelügyelet) szolgáltatás
nyújtása” tárgyú —jelen szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, a 2012. június 28-án
tartott tárgyaláson vállalta a szerződés teljesítése során az alábbi fejlesztések elvégzését:

Végponti routerek:
Hálózat feltérképező alkalmazás felhasználása (IF explorer) historikus adatok eltárolására és ezek
visszakeresésére.
Infoportál-fejlesztés:
Gyors menü létrehozása az infoportál felületre, a leggyakrabban használt felhasználói funkciók
támogatására.
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