IPR integravimo veiklų
atnaujintas planas
2018-12-13
E.Sveikatos valdybos posėdis

IPR integravimo veiklų planas
2018
 2018-08-31
Kūrimo aplinka,
programavimo
darbų pradžia
 2018-12-21
Techninis projektas specifikacija

2019.01
 2019-01-02
Paciento portalo
prototipas

2019.02
 2019-02-01
Specialisto portalo
prototipas
 2019-02-15
Žiniatinklio paslaugų
dokumentacijos
pateikimas SPĮ

IPR integravimo veiklų planas
2019.03

2019.04

 2019-03-15 Dokumentacija  Iki 2019-04-05
Ištestavimas ir
naudotojams, mokymų
klaidų ištaisymas
pradžia
 2019-03-15 Sudiegimas
testinėje aplinkoje
 2019-03-15 Bandomoji
eksploatacija su viena SPĮ

 2019-04-05
Sudiegimas
gamybinėje
aplinkoje

2019
 Iki 2019-05-17
Žiniatinklio paslaugų
ištestavimas, sudiegimas
gamybinėje aplinkoje
 Techninis palaikymas,
pagalbos tarnyba,
registracijos telefonu
paslauga, sistemos
plėtros darbai

IPR integravimo veiklų planas
Nr.
Veiklos
1. IPR, kaip ESPBI IS posistemės, realizacijos
techninio projekto parengimas

Datos

Nr.

Veiklos

2018-05-02 –
2018-12-21

9.

10. IPR sistemos priimtinumo testavimas, iškilusių
klaidų taisymas
11. IPR sistemos mokymai naudotojams

IPR sistemos sudiegimas testinėje aplinkoje,
skirtoje viešam testavimui

Datos
2019-03-15

2.

Kūrimo aplinkų paruošimas, supažindinimas su
projektine informacija

2018-06-18 –
2018-08-31

3.

Duomenų bazės architektūros parengimas,
duomenų struktūrų sukūrimas

2018-09-01 –
2019-01-15

4.

Testavimo aplinkų paruošimas, sistemos
architektūros kūrimas, programavimo etapai
(taikoma Agile metodologija)

2018-09-01 –
2019-03-15

12. Eilių valdymo duomenų žiniatinklio paslaugų
pateikimas VLK informacinės sistemos integravimo
darbams ir iškilusių klaidų taisymas

5.

IPR Paciento portalo veikiančio prototipo
pristatymas

2019-01-02

13. IPR sistemos žiniatinklio paslaugų pateikimas SPĮ IS
integracijoms ir iškilusių klaidų taisymas

2019-03-15 –
2019-05-17

6.

IPR Specialisto portalo veikiančio prototipo
pristatymas

2019-02-01

14. IPR sistemos bandomoji eksploatacija su viena,
abipusiai suderinta SPĮ

7.

Reikiamos dokumentacijos naudotojams ir
mokymų medžiagos parengimas

2019-03-15 –
2019-04-04

2019-01-02 –
2019-03-15

15. IPR sistemos sudiegimas gamybinėje aplinkoje

2019-04-05

8.

IPR sistemos žiniatinklio paslaugų
dokumentacijos parengimas SPĮ, kad būtų
galima ruoštis integracijoms

2019-01-02 –
2019-02-15

16. IPR gamybinė eksploatacija, techninis palaikymas,
pagalbos tarnyba, registracijos telefonu paslauga,
sistemos plėtros darbai, sutarčių dėl IPR naudojimo
sudarymas su SPĮ.

2019-02-02 –
2019-04-05
2019-03-18 –
2019-12-31
2019-03-15 –
2019-05-17

2019-04-05 –
2019-12-31

Dėkojame už dėmesį!

