
Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0208U002040
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Відкрита

Дата реєстрації: 14-01-2008

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: "Розробка та впровадження системи інтегрованого доступу до новинної інформації з мережі Інтернет, 
адаптованої до функціональних завдань Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації"

Початок етапу: 10-2007

Закінчення етапу: 12-2007

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: 239-90-91

Інше: 239-90-91

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33240054

Адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22

Підпорядкованість: Державний комітет зв'язку та інформатизації України

Телефон: 278-15-00

E-mail: mail@stc.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)

"Розробка та впровадження системи інтегрованого доступу до новинної інформації з мережі Інтернет, адаптованої до 
функціональних завдань Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації"

Назва роботи (англ)

"Development and introductions of system of the integrated access to the news information from the network the Internet 
adapted for functional tasks of the State department of communication and informatization"

Реферат (укр)

Зміст розробки полягає у створенні та впровадженні системи забезпечення користувачам корпоративної мережі 
Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації можливості доступу до оперативних та ретроспективних баз 
даних з загальних інформаційних ресурсів Інтернет з метою їх подальшої аналітичної обробки

Реферат (англ)

The maintenance of development consists in creation and introduction of system of maintenance to users of a corporate 
network of the State department concerning communication and information of an opportunity of access communication 
technologies. The created tool means to operative and retrospective databases of the common information resources the 
Internet with the purpose of their further analytical processing

Індекс УДК: 025.4.03; 002.53:004.65, 681.518; 681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.21

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт приймання науково-дослідної роботи складений 21 грудня 2007 р. за договором № 47 від 19 жовтня 2007 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 49

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Заборонено

Умови передачі іншим країнам: Заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості



Керівник організації: 

Григор'єв Олександр Миколайович

Керівники роботи: 

1. Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


