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Osnovni cilji sistema G2G

1. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti
R l žlji t d t d l t ih t it2. Razpoložljivost dostopa do spletnih storitev

3. Optimizacija postopkov dostopa do podatkov
4. Operativni nadzor in razpoložljivost dostopa do 

podatkov
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Izpolnjevanje zakonskih obveznosti:Izpolnjevanje zakonskih obveznosti:
 zagotavljanje izmenjave podatkov po uradni dolžnosti organom 

javnih uprav (139. člen ZUP);

 dostop do podatkov vseh udeležencev, ki so upravičeni do podatkov;

 varovanje davčne tajnosti in osebnih podatkov zavezancev;j j p ;

 beleženje revizijske sledi dostopa do storitev in podatkov.



Razpoložljivost dostopa do spletnih storitev:

 izmenjava podatkov v režimu 24/7; izmenjava podatkov v režimu 24/7;
 dostop do storitev mora biti pogodbeno urejen;
 dostop do storitev je omogočeno preko uporabniškega portalnega 

dostopa ali SOAP vmesnika eDavki;dostopa ali SOAP vmesnika eDavki;
 navigacija dostopa do storitev v eDavkih se izvaja preko dinamično 

krmiljenega menijskega dostopa;
 vsak uporabnik ima dostop le do storitev, do katerih ima pogodbeno 

j i d turejeno pravico dostopa;
 dostop do podatkov se izvaja preko načina vlaganja in elektronskega 

podpisovanje zahteve v eDavkih;
uporabnik poizveduje do podatkov posamično ali masovno preko uporabnik poizveduje do podatkov posamično ali masovno preko 
vložitve seznama v obliki priloge ob vlaganju zahteve;

 vsak uporabnik ima pri izbiri storitve vedno na voljo »on-line« 
informacijo o razpoložljivih aktivnih storitvah;j p j ;

 uporabnik preko menijskega dostopa dobi vedno informacijo in 
razlog neaktivnosti in čas neaktivnosti storitve (npr: podatkovni vir ni 
na voljo, pogodben dostop ni več veljaven, itd.);
i j d tk XML i f t d t t k k č i l izmenjava podatkov v XML oziroma formatov datotek s končnico xls; 

 arhitektura rešitve zagotavlja preprosto vzdrževanje in dopolnjevanje 
storitev neodvisno od eDavkov;
arhitektura rešitve izkorišča obstoječe sisteme za izmenjavo arhitektura rešitve izkorišča obstoječe sisteme za izmenjavo 
podatkov.



Optimizacija postopkov dostopa do podatkov:

 posredovanje podatkov avtomatsko, ko so podatki razpoložljivi ;

 naročanje izdaje potrdil po uradni dolžnosti (posamično, masovno);

 poenostavitev in razbremenitev zaposlenih na DURS-u;

O ti i d i l žlji t d t d d tkOperativni nadzor in razpoložljivost dostopa do podatkov:

 vgrajeni testni postopki vseh storitev in celotnega sistema;

k b ik i t j d il d kti t it i č skrbnik sistema prejme vedno opozorilo, da aktivna storitev ni več na 
voljo (sistem sam nadzira aktivnost). 



 Klientska raven
 Sistemi (odjemalci) ki pošiljajo / sprejemajo zahteve Sistemi (odjemalci), ki pošiljajo / sprejemajo zahteve

 Operativni nadzor DISOperativni nadzor DIS
 Obstoječ sistem za centralen nadzor nad sistemi (MS 

SCOM).

 Aplikacijsko / storitvena raven
Z l d lik ij ki bd l j j h Zaledne aplikacije, ki obdelujejo zahteve

 Podatkovna skladišča (Oracle, MSSQL)

 Enotno storitveno vodilo (Enterpise Service Bus –
ESB)ESB)
 Sistem, ki povezuje različne sisteme
 Pripravi in pošlje odgovor na zahtevo



Sistem G2G izmenjava podatkov
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Arhitektura strojne opreme sistem G2G



6Celovita rešitev dostopa in izmenjave podatkov 



Uporabniški vmesnik dostopa v sistem G2G na eDavki
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Glavne prednosti celovite rešitve

1)Centralno skrbništvo, nadzor zagotavljanja storitev;

2)Dodeljevanje in vzdrževanje dostopa do storitev na enem 
mestu;

3)Centralno izvajanje varnostne politike dostopa do podatkov;

Zagotavljanje odgovora v različnih oblikah;4)Zagotavljanje odgovora v različnih oblikah;

5)Vodenje revizijske sledi vsakega dostopa (kdo, kdaj, kaj);

6)S pogodbenim odnosom dodelimo pravico do podatkov, ki je 
lahko časovno omejena.



Vprašanja ?

H l tiHvala za pozornosti


