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Aký názov ?:

Registratúra:

NazovZiadatela-YYYYMMDD-sXXX-UX-NázovSluzby

Čísla v systémoch ÚPVII

YYYYMMDD je dátum prijatia
žiadosti,

Číslo spisu:
Číslo žiadosti:
Číslo stanoviska:
Číslo MetaIS:

XXX je poradove číslo žiadostí
daného žiadateľa,
UX= U1 / U2 / U3 = úroveň
certifikácie
Aké číslo žiadosti:
YYYYNNNNNN poradové číslo
žiadostí
YYYY=rok,
NNNNNN=celkové poradové číslo
žiadostí v daný rok

Źákladne informácie o žiadosti

Číslo
žiadosti

Dátum
doručenia

2019000018

Kontaktné údaje

Dátum
začiatku

Dátum
ukončenia

27.11.2019

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk
Kontakty za žiadateľa:
Jozef Suran

Názov žiadateľa: SAP Slovensko

Senior Presales Specialist, CE-LE Presales SK COO

Názov služby: SAP Analytics Cloud

T +421 2 58256-214, M +421 903 530159, E jozef.suran@sap.com

Žiadosť

Žiados o registráciu
cloudovej služby
príloha . 1A
poda vyhlášky . 55/2014

Názov služby : SAP Analytics Cloud

Parameter
Poskytovate
Identifikané údaje poskytovatea
cloudovej služby

Prevádzkovate
cloudovej služby

Opis cloudovej služby
Klasifikácia služby pre
hodnotenie*
Identifikácia s akými dátami bude
služba pracova. Jej hodnotenie v z
mysle vyhlášky CSIRT poda ktorej
bude možné stanovi úrove možnej
akreditácie a spôsob jej vykonania

Popis
Dokumenty k žiadosti
SAP Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 16
File
821 09 Bratislava
Microsoft Excel Spreadsheet 1C_Formulár pre
Slovensko
hodnotenie CS.xlsx
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee PNG
16 File Analyza_rizik.png
69190 Walldorf
Germany

Popis

Dôvernos (C)
Integrita (I)
Dostupnos (A)

Modified
Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch
Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

PDF File general-terms-and-conditions-forsap-cloud-services-direct-slovakia-english-v32017.pdf

Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

PDF File Personal Data Processing
Agreement for SAP Cloud Services.pdf

Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

Žiadn Nízka Stredn Vysok
(0)Cloud Platform
(1) Regions
á (2)
á (3) Feb 03,
FileaSAP
and Service
Portfolio.webarchive
2020 by Jur
X aj Pankuch
X
PDF File SAP Cloud Platform_ ISO_IEC
Feb 03,
X 2020 by Jur
27017_2015.pdf
aj Pankuch
PDF File sap-tc-04-0009.pdf

Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

PDF File Service Level Agreement for SAP
Cloud Services.pdf

Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

PDF File sub-certificate SAP Analytics Cloud
ISO_IEC 22301_2012.pdf

Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

Microsoft Word Document 1A_Žiadosť o
registráciu CS.docx

Feb 03,
2020 by Jur
aj Pankuch

You are not logged in. Any changes you make will be
marked as anonymous. You may want to Log In if
you already have an account.

Drag and drop to upload or browse for files

Download All

Základný popis služby
Struný textový popis o konkrétna
služba poskytuje a ako funguje.

Riešenie SAP Analytics Cloud ponúka všetky možnosti
analytiky pre všetkých používateov v jednom produkte.
Umožuje analyzova, plánova, predpoveda a spolupracova
v jednom integrovanom nástroji. Prístup k všetkým
údajom a vkladanie analytických údajov priamo do
procesov, ktoré umožujú rýchle pochopenie a
rýchle
akcie. Riešenie je postavené na vysoko výkonnej
platforme, ktoré umožuje, že riešenie funguje rýchlo,
spoahlivo a v reálnom ase.
Základné vlastnosti produktu:
Možnosti plánovania a prediktívnej analýzy
Vizualizácia Stateoftheart s prispôsobením na
základe rolí
Sociálna spolupráca
Podpora pre mobilitu a mobilné platformy
Vysoký výkon a práca v reálnom ase
Vysoká dostupnos a bezpenos dát
Natívna integrácia s existujúcimi aplikáciami

Používatelia služby
Charakteristika typického
používatea služby a príklady
použitia

Technológie
Zoznam využívaných technológií,
ktoré sú používané na
poskytovanie, pripadne
architektúru a závislosti na iných
technológiach .

Parametre pre stanovenie
ceny
Popis základných parametrov pre
stanovenie ceny (napr. Poda potu
používateov mesane, poda
využívaného výkonu, ...).

Viac informácií o riešení SAP Analytics Cloud môžete
nájs tu:
https://www.sap.com/sk/products/cloud-analytics.
html#pdf-asset=5c1f8d00-617c-0010-82c7eda71af511fa&page=1
Typickým používateom je pracovník, ktorý p otrebuje
pripravova analýzy, reporty na pravidelnej alebo ad hoc
báze.
Riešenie SAP Analytic Cloud nie je závislé na iných
technológiách, pracuje nad SAP Cloud platform a je
vytvorené v tomto prostredí.

Cena tohoto modulu sa stanovuje poda potu používateov
mesane. Je možné definova používateov, ktorí môžu
plánova, tvori reporty prípadne len pasívne pozera na už
vytvorené reporty.

Parametre monitorovania
Zoznam parametrov, ktoré služba
poskytuje pre overenie dostupnosti
a kvality. A budú môc by
používané v monitoringu
Hybridného cloudu .

Poskytujeme pravidelné správy, ktoré obsahujú informácie
o priemerných asoch odozvy na dátové centrum.
Informácie o dostupnosti a výkone v reálnom ase si
zákazníci môžu pozrie po kliknutí na nasledujúci odkaz: htt
ps://support.sap.com/kb-incidents/cloud-status-dashboard
/availability-and-response-time-reports.html .
Administrátori podpory zákazníka budú ma prístup k
stavovému panelu služby priamo z aplikácie, aby mohli
okamžite zobrazi stav, výkon a asy odozvy dátového
centra pre svoje konto v reálnom ase. Zákazníci získajú
možnos bezpeného prihlásenia, aby mohli zobrazova
konkrétne informácie o svojom konte. Cloud Availability
Center je prispôsobený cloudový panel, ktorý zákazníkom
poskytuje konsolidované zobrazenia vrátane dostupnosti,
výkonu a úrovne poskytovania služby v reálnom ase.

*
Bezpenostná
požiadavka

Žiadna (0)

Nízka (1)

Neexistuje
požiadavka na
dôvernos informácie.

Neautorizované
zverejnenie
informácie môže ma
obmedzený vplyv na
procesy, služby,
aktíva a osoby.

Neautorizované
zverejnenie
informácie môže ma
závažný vplyv na
procesy, služby,
aktíva a osoby.

Neautorizované
zverejnenie
informácie môže ma
obzvláš závažný
vplyv na procesy,
služby, aktíva a
osoby.

Neexistuje
požiadavka na
integritu informácie.

Neautorizované
modifikácia alebo
znienie informácie
môže ma obmedzený
vplyv na procesy,
služby, aktíva a
osoby .

Neautorizované
modifikácia alebo
znienie informácie
môže ma závažný
vplyv na procesy,
služby, aktíva a
osoby.

Neautorizované
modifikácia alebo
znienie informácie
môže ma obzvláš
závažný vplyv na
procesy, služby,
aktíva a osoby.

Neexistuje
požiadavka na
dostupnos
informácie.

Nedostupnos
informácie môže ma
obmedzený vplyv na
procesy, služby,
aktíva a osoby.

Nedostupnos
informácie môže ma
závažný vplyv na
procesy, služby,
aktíva a osoby.

Nedostupnos
informácie môže ma
obzvláš závažný
vplyv na procesy,
služby, aktíva a
osoby.

Dôvernos (C)

Integrita (I)

Dostupnos (A)

Stredná (2)

Vysoká (3)

