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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження можливостей оптимізації трафіку в локальній мережі Головдержслужби і забезпечення 
можливості взаємодії з кадровими службами обласних державних адміністрацій

Початок етапу: 09-2004

Закінчення етапу: 12-2004

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрацiя

Адреса: 03037, м.Київ-37, вул.М.Кривоноса, 2a

Телефон: 2399091

Інше: 

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Головне управління державної служби України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00065672

Адреса: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 15

Підпорядкованість: Головне управлiння державної служби України

Телефон: 2292857

E-mail: infau@guds.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Дослідження можливостей оптимізації трафіку в локальній мережі Головдержслужби і забезпечення можливості 
взаємодії з кадровими службами обласних державних адміністрацій

Назва роботи (англ)

Research of the traffic optimization in a local network of the Chief administration of State and maintenance of interaction with 
personnel services of regional state administrations

Реферат (укр)

В результаті роботи було розроблено Методичні рекомендації, використання яких дозволить виконати оптимізацію 
споживання трафіку в локальній мережі Головдержслужби, знизити завантаження зовнішніх каналів Інтернет-зв'язку, 
прискорити доступ до локальних інформаційних ресурсів, зменшити час проходження електронної пошти.

Реферат (англ)

As a result of work have been developed Methodical recommendations which use will allow to optimize consumption of the 
traffic in a local network of the Chief administration of State, to reduce loading external channels of Internet-communication, to 
speed up access to local information resources, to reduce time of passage of e-mail.

Індекс УДК: 004.738; 004.724/.728; 004.7.057.4, 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.39.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 10 грудня 2004 р. за договором № 11-100/2004 від 24 вересня 
2004 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 20

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості
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Керівники роботи: 

Ланде Д. В.
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