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Saistošā informācija
Vai pretendents pareizi saprot, ka punktā 2.4. minētie ziņojumi ‘Avārija’
un ‘Kļūda, nevar apiet’ bez maksas jānovērš vienīgi saistībā ar tiem
Jautājums
pielāgošanas darbiem, kas veikti šī pakalpojumu līguma ietvaros
(atbilstoši garantijām no Informatīvā darba uzdevuma)?
Informējam, ka Pretendents pareizi izprot, ka punktā 2.4. minētie
ziņojumi ‘Avārija’ un ‘Kļūda, nevar apiet’ bez maksas jānovērš vienīgi
Atbilde
saistībā ar tiem pielāgošanas darbiem, kas veikti šī pakalpojumu līguma
ietvaros (atbilstoši garantijām no Informatīvā darba uzdevuma).
Vai pretendents pareizi saprot, punktā 2.2.2. minētās konsultācijas
Jautājums pasūtītājs pasūta un klasificē atbilstoši punktā 2.1.2 minētai ziņojumu
grupai?
Informējam, ka Pretendents pareizi izprot, ka punktā 2.2.2. minētās
konsultācijas pasūtītājs pasūta un klasificē atbilstoši punktā 2.1.2 minētai
Atbilde
ziņojumu grupai.
Tips

Jautājums Paroļu reģistrs ir domāts kā papildus autentifikācijas veids FIVIS?
Informēja, ka Paroļu reģistrs ir esošais Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra informācijas sistēmu lietotāju pārvaldības vienotais lietotāju un to
Atbilde
piekļuves tiesību pārvaldības rīks, kas tiks primāri un vienīgi izmantots
lietotāju autentifikācijai FIVIS.
Vai ir paredzēta esošo FIVIS lietotāju datu migrācija uz Iekšlietu
Jautājums ministrijas Informācijas centra Paroļu reģistru? Vai kāda cita datu
migrācija?
Esošā FIVIS lietotāju datu migrācija uz Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra Paroļu reģistru nav nepieciešama, jo FIVIS nav izveidoti lietotāji.
Citu datu migrāciju ir nepieciešams izvērtēt Pretendentam, iesniedzot
Atbilde
piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācija”
3.punktam “Darba uzdevums un nepieciešamie darbi”
Tehniskajā specifikācijā ir rakstīts, ka FIVIS ir veidota izmantojot tīmekļa
bāzētas tehnoloģijas un tā balstās uz vairāku līmeņu "klients - serviss"
Jautājums
arhitektūras pamatprincipiem. Precīzai darbietilpības novērtēšanai ir
nepieciešams vairāk informācijas par struktūru.
Lai Pretendentus nodrošinātu ar detalizētāku informāciju par struktūru ir
nepieciešams nosūtīt precizētu aprakstu par nepieciešamo informāciju, to
Atbilde
veidu un apjomu.
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