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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Аналіз використання Інтернет ресурсів структурними підрозділами КМДА в процесі їх повсякденної 
діяльності

Початок етапу: 10-2005

Закінчення етапу: 12-2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрація

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

Телефон: 2399091

Інше: 

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Головне управління транспорту, зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київради

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24363865

Адреса: 01030,м.Київ,вулиця Леонтовича,6

Підпорядкованість: Держадміністрація

Телефон: 2282241

E-mail: cti@cti.kmda.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)

Аналіз використання Інтернет ресурсів структурними підрозділами КМДА в процесі їх повсякденної діяльності

Назва роботи (англ)

The analysis of Internet resources exploitation structural divisions KSCA during their daily activity

Реферат (укр)

У результаті роботи: впроваджено засоби створення та забезпечення доступу до табличної бази даних щодо ринків товарів 
та послуг; створено бази даних ретроспективної інформації щонайменш за 5 років; розроблено та впроваджено засоби 
інтерактивного доступу користувачів у режимі он-лайн до ретроспективних баз даних великих обсягів; розроблено та 
впроваджено систему вибіркової розсилки електронною поштою оперативної інформації, яка отримується системою 
моніторингу Інтернет-ресурсів; створено та впроваджено засоби персоналізації для роботи користувачів з комплексом 
моніторингу Інтернет-ресурсів у режимі он-лайн; забезпечено автоматичне сканування понад 1600 зовнішніх веб-сайтів.

Реферат (англ)

As a result of work: was introduced a means of creation and access to a tabular database of commodity markets and services; 
was created databases of the retrospective information for 5 years; was developed and introduced means of interactive access of 
users in a mode on-line to retrospective databases of great volumes; was developed and introduced the system of selective 
dispatch by e-mail of the operative information acting in the system of monitoring Internet-resources; was created and 
introduced means of personification for work of users with the complex of monitoring Internet-resources in a mode on-line; 
was provided automatic scanning more than 1600 external web-sites.

Індекс УДК: 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 23 грудня 2005 р. за договором № 10 від 14 жовтня 2005 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 87

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: 
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Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


