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Ülevaade toimunust, üldküsimused
Ülevaade maakorralduse ja geoinformaatika komisjoni tööst.
IT osakonna struktuur
IT audit tänastes valdades
Koduleht, sotsiaalmeedia
Erinevad infosüsteemid
Vallamajade ja teeninduskeskuste võrgud

1. Ülevaade toimunust, üldküsimused
Juhataja andis ülevaate vahepeal toimunust.
2. Ülevaade maakorralduse ja geoinformaatika komisjoni tööst.
Juhataja andis ülevaate maakorralduse ja geoinformaatika töögrupis toimuvast. Leiti,
et valik on kooskõlastada erinevate infosüsteemide kasutuselevõtud või
ühtlustamised.
3. IT osakonna struktuur
Komisjon pidas vajalikuks esitada struktuurikomisjonile omapoolne nägemus
tulevasest IT osakonna struktuurist. Kuna teema on väga mahukas, siis otsustati seda
arutada järgmises komisjonis.
4. IT audit tänastes valdades
Hindamaks taristute liitmisel ja uute süsteemide kasutuselevõtul vajaminevat
investeeringute mahtu, on vajalik läbi viia tänaste IT süsteemide audit. Komisjoni juht
valmistab auditi ette ja saadab valdadele täitmiseks.
5. Koduleht, siseveeb, omavaheline suhtlemine
Komisjonis arutleti, millisena nähakse uue valla kodulehte. Kuna teema on sügavuti
käsitletav kommunikatsiooni töögrupis siis otsustati kodulehe ja siseveebi teemat
lahata kommunikatsioonikomisjonis.
Omavahelise suhtlemise kanalina nähakse suurel osalt e-posti süsteemi ja
telefonisüsteemi. Täna kasutusel olevad e-posti serverid ei võimalda omavaheliste

ressursside jagamist ega toeta meeskonnatööd. Telefonisüsteemid on üksteisest
sõltumatud, samas põhinevad enamalt jaolt voip tehnoloogial. E-posti serverina on
põhilisteks valikuteks kas mõni pilveteenus või Microsoft Exchange. Täpsemad
sobivused ja valikud selguvad peale võimaliku struktuuri avalikustamist.
Telefonisüsteemi osas tehakse edaspidi analüüs, kas mõttekam on hoida ja hallata
oma IP telefoniserverit või osta teenus sisse.
6. IT serverite ja serveriruumide taristu, virtualiseerimine.
Komisjon arutas tänaste serverite ja tulevase serverite vajaduse üle. Leiti, et tänased
serverid ei vasta ei riist- ega tarkvaralt uue valla nõuetele, mistõttu on vajalik luua uus
serveritaristu. Serverite paiknemisel nähakse võimalust generaatoritoitega varustatud
serveriruumide kasutamisel. Kuna neid omavalitsustel täna ei ole, siis uuritakse
võimalust kasutada teiste asutuste või ettevõtete serveriruume Saaremaal.
7. Vallamajade ja teeninduskeskuste võrgud.
Komisjonis arutleti võimaliku tulevase arvutivõrgu üle. Täna kasutab kiiret internetti
sisuliselt vaid Lääne-Saare, kellel on ASO internetiühendus. Estwin projekti raames
laiendab sellel aastal ELASA jõudsalt optilise kaabli võrku Saaremaal. Vajalik on
riigi Infosüsteemide Ametile ja ELASA-le anda meie vajadus kontorite
ühendamiseks. Ühine vallamajade ja teeninduskeskuste arvutivõrk on eluliselt tähtis
pakkumaks turvalist ja toimivat baasi valla arvutite ja infosüsteemide taristule. Koos
vallamajade vajadusega edastatakse ka koolide optilise ühenduse vajadused.
Järgmine infotehnoloogia komisjoni koosolek toimub 03.05.2017 kell 10.00 Lääne-Saare
Vallavalitsuses.
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