HROMADN É ODOSI ELAN IE

POPIS PRODUKTU

SPÔSOB POUŽITIA

KONTEXT NASADENIA

Aplikácia hromadne odosiela elektronické správy

Po spustení aplikácie je potrebné nastaviť

Architektúra produktu je realizovaná na pra-

do elektronických schránok používateľov na ÚPVS.

vstupný adresár (obsahujúci elektronické

covnej stanici alebo serveri v prostredí

Aplikácia vytvára správy vo formáte SK.Talk na zá-

správy určené na odoslanie). Po aktivácii

Windows. K funkcionalite aplikácie je možné

klade konfigurovateľných typov podaní. Aplikácia

procesu odosielania, aplikácia jednorázovo

pristúpiť cez GUI alebo zadaním príkazu

eviduje proces spracovania formou reportu

odošle všetky správy do integračného

cez command line. Pre prístup do rozhrania

do súboru.

rozhrania na ÚPVS.

ÚPVS sa používa integračné rozhranie DITEC.

HLAVNÉ FUNKCIONALITY
APLIKÁCIA, KTORÁ ODOŠLE DÁVKU DOKUMENTOV NA ÚPVS

Vytváranie správ vo formáte SK.Talk

Evidencia údajov potrebných pre vytvá-

uložené ako Message.Container. Kon-

ranie SK.Talk správ pre jednotlivé typy

trola syntaktickej správnosti Messa-

odosielaných podaní je tvorená zadaním

ge.Container správ vytvorených použí-

typu a verzie typu správy pre každé

vateľom. Odosielanie správ vytvorených

podanie samostatne. Verzie typov správ

vo formáte SK.Talk do elektronickej

môžu byť nastavené konfiguráciou a túto

schránky, ktorej adresa (URI) je uvedená

evidenciu je možné spravovať.

v elektronickej správe.

Aplikácia po spracovaní dávky potvrdí

Dostupná konfigurácia vstupného a-

úspešné ukončenie procesu. Reporting prí-

dresára, v ktorom sú umiestnené

padných chýb vzniknutých pri odosielaní

správy, autentifikačného certifikátu

elektronických správ, resp. úspešne odo-

do prostredia ÚPVS, autentifikačných

slaných správ je zabezpečený evidenciou

údajov a evidencie údajov pre SK.Talk

priebehu procesu, napríklad do súboru.

správy. (Nové typy formulárov, výmaz
formulárov, export evidencie).

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
Systém používateľa vytvorí správy na odoslanie

Používateľ je plne zodpovedný za súbory

Používateľ má zaregistrovaný účet na ÚPVS

v korektnom formáte so zadanými parametrami,

a ich obsah, ktoré sú umiestnené vo vstupnom

spolu s autentifikačným certifikátom a pri-

vrátane adresy el. schránky príjemcu správy (URI).

adresári.

stúpi k Dohode o integračnom zámere.
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