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Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT včetně služeb JIP/KAAS
Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo vnitra plánuje mimořádnou
vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT od 25. října 2019 od
20:00 hod do 29. října 2019 do 06:00 hod. Po tuto dobu nebude možné
s informačním

systémem

Czech

POINT

pracovat,

a

to

jak

v prostředí

CzechPOINT@office, tak na kontaktních místech veřejné správy. Zároveň nebude
možné se přihlásit do žádného agendového informačního systému pomocí služeb
JIP/KAAS.

Odstávka

je

nezbytná

pro

obnovu

technologické

infrastruktury

a související migrace dat po 12 letech provozu.
Dále upozorňujeme, pokud využíváte pro připojení na servery projektu Czech
POINT služeb překladu jmen na IP adresy – Domain Name Systém „DNS“ (buď DNS
servery své vlastní, svého poskytovatele připojení k Internetu nebo DNS servery
CMS2), že tyto DNS překlady budou v době odstávky změněny (změna veřejných
internetových i KIVS IP adres projektu). Pokud Váš informační systém resp. Vaši
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uživatelé systému DNS plně využívají, nebudou odstávkou systému Czech POINT
jakkoli dotčeni. Pokud však používáte jinou metodu přístupu k projektu Czech POINT
(host případně jiné formy), může se stát, že bude nutné Vaši konfiguraci po odstávce
prověřit a nově nastavit.
Nové IP adresy projektu Czech POINT budou nejpozději 5 dní před začátkem
plánované odstávky zveřejněny na webovém serveru projektu Czech POINT
(https://www.czechpoint.cz/public/novinky/) případně je na vyžádání sdělí Helpdesk
projektu Czech POINT, kontaktní údaje: 222 13 13 13, helpdesk@czechpoint.cz.
Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu
systému Czech POINT se tímto omlouváme.
Děkujeme za pochopení

Ing. Roman Vrba
ředitel
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