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Model služieb IS CSRÚ:
Kód služby
v MetaIS2
sluzba_is_49247

Názov služby

Popis služby

Charakter
služby IS
vstupná

Správca
garant
MF SR

DataCentrum

Prevázkovateľ

Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných
údajov o subjekte

Služba umožní subjektu (FO/PO) podľa žiadosť o poskytnutie
konsolidovaných údajov, ktoré sú o subjekte evidované v ISVS a
obsiahnuté v IS CSRU na základe výberu údajov skúmaného subjektu
(FO/PO) a zvoliť si formu výstupu na portáli (zobrazenie) alebo zaslaním
výpisu do elektronickej schránky subjektu.

sluzba_is_49251

Zápis údajov do Informačného systému
centrálnej správy referenčných údajov verejnej
správy

Služba poskytne subjektu – inštitúcii verejnej správy, zápis jej
referenčných údajov do IS CSRU za účelom ich vzájomnej synchronizácie a
odstránenia ich nekonzistencie, vrátane zmeny a vymazania údajov.

podporná

MF SR

DataCentrum

sluzba_is_49250

Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte

Služba poskytne z IS CSRU konsolidované údaje, ktoré sú o subjekte
evidované v ISVS a obsiahnuté v IS CSRU podľa zadefinovaného výberu
údajov skúmaného subjektu (FO/PO) a podľa formy zvoleného výstupu na
portáli (zobrazenie) alebo zaslaním výpisu do elektronickej schránky
subjektu.

výstupná

MF SR

DataCentrum

sluzba_is_49253

Poskytnutie údajov z Informačného systému
centrálnej správy referenčných údajov na
synchronizáciu

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRU elektronický výstup vo forme
požadovaných konsolidovaných referenčných údajov na overenie súladu
referencovaných údajov evidovaných vo svojom ISVS s referenčnými
údajmi.

podporná

MF SR

DataCentrum

sluzba_is_49258

Poskytnutie výpisu o kontrole kvality
referencovaných údajov voči referenčným
údajom Informačného systému CSRU

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRU elektronický výstup vo forme
výpisu o kontrole vnútorných pravidiel referencovaných údajov voči
referenčným údajom podľa definovaných pravidiel, a to výpis
stotožnených referenčných údajov a výpis nesúladov s uvedením
chybového kódu a označením dôvodu nesúladu, vrátane duplicít.

podporná

MF SR

DataCentrum

sluzba_is_49259

Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality
referencovaných údajov voči referenčným
údajom Informačného systému CSRU

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRU elektronický výstup vo forme
výpisu o kontrole vnútorných pravidiel referencovaných údajov voči
referenčným údajom podľa definovaných pravidiel, a to výpis
stotožnených referenčných údajov a výpis nesúladov s uvedením
chybového kódu a označením dôvodu nesúladu, vrátane duplicít v režime
asistovaného potvrdzovania navrhnutého stotožnenia.

podporná

MF SR

DataCentrum
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