Pripomienky Slovensko.Digital k ŠÚ Centrálna API Manažment Platforma

Pripomienka č. 1
strana 9 - Obrázok 1

Požaduje sa upraviť obrázok, alebo zaviesť pojmy a tie vysvetliť, aby bolo jasné, že publikovanie API v rámci platformy je pre účely v rámci verejnej správy a aj pre účely mimo verejnej správy, t.j. pre subjekty mimo prostredia verejnej správy. Pod pojmom tretie strany chápeme len subjekty z prostredia mimo verejnej správy.

Pripomienka č. 2
strana 11, strana 19, atď.

Požaduje sa doplniť ucelený text a analýzu závislostí tejto ŠÚ a jej častí voči iným plánovaným projektom/ŠÚ. Požaduje sa pre každý takýto projekt/ŠÚ identifikovať služby/funkcionality, ktoré budú v rámci tejto ŠÚ prepoužité alebo na jej základe budú musieť byť modifikované. Požaduje sa aj identifikovať ktorý projekt/ŠÚ pokryje výdavky potrebné na takúto modifikáciu a pod. Takto sa získa prehľad logických, časových závislostí medzi touto ŚÚ a inými realizovanými/plánovanými projektmi/ŠÚ a identifikujú sa riziká a minimalizuje sa riziko neúspechu zo strany nevhodnej koordinácie.

Pripomienka č. 3
strana 13 - Obrázok 2

Obrázok je možné chápať tak, že sa má vybudovať samostatná interná zbernica na publikovanie API pre subjekty v rámci verejnej správy a potom samostatný gateway pre publikovanie API pre subjekty mimo verejnej správy. Sme názoru, že oba tieto prístupy zastreší jedno riešenie, t.j. v rámci ŠÚ plánovaný API gateway. Ak áno, odporúčame obrázok modifikovať/vysvetliť, aby nevznikali takéto závery.

Pripomienka č. 4
strana 20

Požadujeme z pilotného riešenia vypustiť služby týkajúce sa ITMS2014+ a to z viacerých dôvodov:
	pre niektoré uvedené služby už existuje OpenAPI a je využívané. Vybrané OpenAPI sú využívané pomerne masívne, ale sú využívané nízkym počtom subjektov, nakoľko takéto API má význam iba pre subjekty implementujúce špecifické EŠIF projekty, 
	pre niektoré uvedené služby OpenAPI v podobe, ktorá by zodpovedala možnostiam služby dostupnej cez GUI www.itms2014.sk neexistujú,
	pre niektoré uvedené služby/scenáre nie je potrebné publikovať API vo forme OpenAPI, nakoľko už teraz sú dostupné dáta vo forme OpenData cez API https://opendata.itms2014.sk/swagger/?url=/v2/swagger.json
	pridaná hodnota týchto služieb pre pilot je teda veľmi nízka.


Pripomienka č. 5
strana 20

Požadujeme do pilotného riešenia doplniť službu autentifikácie v rámci ÚPVS prostredníctvom eID/IAM. Ide o jednu z najdôležitejších služieb a bude určite využívaná v rámci riešení orchestrujúcich viacero služieb.

Pripomienka č. 6
strana 20

Požadujeme do pilotného riešenia doplniť službu/služby, ktoré musí realizovať veľká skupina subjektov (FO alebo PO) a vo vysokej frekvencii. Slovensko.Digital absolvovalo stretnutia s viacerými OVM a identifikovalo služby, ich početnosti a frekvenciu podaní. Zároveň určité OVM majú k dispozícii finančné prostriedky na potrebné úpravy API v rámci svojcih agendových IS. V prípade, že nemajú tak nemusia čakať na nové dopytové výzvy, ale už v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy https://www.itms2014.sk/vyzva?id=519772b6-a118-4b29-903f-5bf91dc696cb môžu získať potrebné finančné zdroje. Niektoré OVM už koncept OpenAPI používajú, napr. zdravotná poisťovňa Dôvera. Takýmito službami sa demonštruje pilot a prínos a možnosti API GW a aj konceptu OpenAPI.

Pripomienka č. 7
strana 28

Požadujeme pre jednotlivé KPI doplniť:
	chýbajúce počiatočné hodnoty (napr. Počet podaní realizovaných elektronicky cez multikanálové prostredie),
	popísať spôsob, metodiku ako boli stanovené plánované cieľové hodnoty (napr. KPI Zníženie finančnej náročnosti riadenia API…)

Pripomienka č. 8
strana 28

Požadujeme pre KPI Publikovať 50 elektronických služieb cez otvorené API do roku 2022 uviesť ako bol stanovený počet 50. Zároveň požadujeme doplniť, že ÚPVII by mal riadiť proces publikovania API, t.j. robiť prieskumy najžiadanejších API alebo životných situácií, prioritizovať ich a riadiť ich následnú publikáciu, aby boli prioritne publikované žiadané API. 

Domnievame sa, že v rámci rozpočtu ŠÚ sú započítané aj náklady na publikáciu 50 API, keďže ide o KPI tejto ŠÚ. Ak to tak nie je, ako sa má chápať vzťah daného KPI k ŠÚ?

Pripomienka č. 9
strana 29

Požadujeme vypustiť KPI Vytvorenie 1 centrálnej aplikácie do roku 2022, nakoľko ten KPI je irelevantný z viacerých dôvodov:
	nie je možné ho sledovať priebežne,
	je možné ho odpočtovať až na konci realizácie projektu,
	ak sa bude postupovať realizáciou čiastkových samostatne funkčných plnení (viď pripravovaný zákon o ITVS), tak nemusí byť ani naplnený,
	ide o výsledkový ukazovateľov a nie dopadový. KPI by mali sledovať dopady projektu/investície.

Pripomienka č. 10
strana 28

Požadujeme doplniť ďalšie dopadové KPI, ktoré budú riešiť tieto oblasti/scenáre/predpoklady:
	úspora na strane OVM pri prevádzke agendových IS, keďže hlavným rozhraním pre jednotlivé kanály bude API,
	úspora celkovo, keďže bude centrálne riešenie a jednotlivé OVM si nebudú musieť budovať vlastné API GW,
	úspora vyvolaná zjednodušením procesov integrácie oproti súčasnému stavu + poskytnutím oprávnení pre prístup k API,
	úspora vyvolaná zjednodušením poskytnutia splnomocnenia,
	atď. 

Pripomienka č. 11
strana 29

Požadujeme vysvetliť aký je rozdiel medzi KPI Počet dostupných elek. služieb prostredníctvom API rozhrania: 20 od roku 2020 a KPI Publikovať 50 elek. služieb cez otvorené API do roku 2022?

Pripomienka č. 12
strana 42

Požadujeme v rámci alternatívy B z Must have kritérií odstrániť monetizáciu.

Pripomienka č. 13
strana 44

Alternatíva D v aktuálnom návrhu nie je reálna. Z OPII nie je možné financovať SaaS. Požadujeme alternatívu D zmeniť na nákup existujúceho on-premise krabicového riešenia dostupného na trhu, napr. Kong https://konghq.com/ 

Pripomienka č. 14  
strana 45

V rámci multikriteriálnej analýzy (MKA) požadujeme odstrániť kritérium Hospodárenie a nakladanie s verejnými zdrojmi. Týmto kritériom je vlastne CBA, t.j. CBA a porovnanie vhodných alternatív povie, ktorá alternatíva efektívnejšie hospodári a nakladá s verejnými zdrojmi. Sme názoru, že ak v rámci CBA vyjde lepšie alternatíva, ktorá nevyužíva MUK-P, tak takáto alternatíva by mala byť vybratá.

Pripomienka č. 15
strana 44 a 45

Požadujeme pre každé kritérium uviesť aká parametre musia byť splnené, aby porovnanie hodnotená alternatíva úspešne prešla daným kritériom. Napr. pri kritériách posudzujúcich súlad s NKIVS, SP, referenčnou architektúrou si predstavujeme zoznam požiadaviek, ktoré z daných dokumentov vyplývajú.

Pripomienka č. 16
strana 47 a 48

Alternatíva D vybrané kritériá nesplnila alebo iba čiastočne. Požadujeme detailne vysvetliť dôvody pri tých kritériách, ktoré daná alternatíva nesplnila, splnila čiastočne, aby sme lepšie pochopili uvažovanie autora ŠÚ. Niektoré závery považujeme za nesprávne, napr. kritérium Zvýšenie dostupnosti elektronických služieb v rámci vysvetlenia hovorí, že: 
	elektronické služby nebudú dostupné väčšiemu spektru používateľov prostredníctvom tretích strán, nakoľko by sme nevedeli zabezpečiť platformovú nezávislosť riešenia -> prečo? na základe čoho bol urobený daný záver? hodnotí sa platformová nezávislosť? ak áno, tak ako?

Táto pripomienka súvisí s pripomienkou č. 15.

Pripomienka č. 17
strana 48

Aktuálna alternatíva D nesplnila kritérium Lacnejšie integračné väzby medzi jednotlivými OVM (KO) z dôvodu, že by výsledne riešenie nemohlo byť použité ako PaaS. V prípade, že sa alternatíva D zmení v zmysle pripomienky č. 13, tak takéto kritérium bude splnené. 

Ale požadujeme požiadavku možnosti poskytovania výsledného riešenia ako PaaS na pracovnej skupine prezentovať reálne scenáre a tie obhájiť. Aktuálne nie sme presvedčený o opodstatnenosti tejto požiadavky a jej reálneho použitia.

Pripomienka č. 18
strana 52

Alternatíva D bola zamietnutá, lebo nespĺňa špecifiká poskytovania verejných služieb. Požadujeme konkrétne uviesť o aké špecifiká sa jedná.





Pripomienka č. 19
koncepčne k návrhu alternatív

19.1 Požadujeme doplnenie alternatívy, ktorá vzniká nie nad MUK-P, ale nad existujúcimi riešeniami dostupnými na trhu, ktoré je možné použiť on-premise. MUK-P je aktuálne implementovaný a nie sú známe informácie o:
	spôsobe vývoja - custom vývoj vs. budovanie nad existujúcim krabicovým riešením,
	použitých technológiách,
	rozsahu funkcionalít,
	harmonograme,
	cene za vývoj a následnú prevádzku,
	atď.

Takto bude možné lepšie posúdiť nákladovú efektívnosť jednotlivých alternatív.

19.2 Požadujeme pre každý modul identifikovaný v rámci ŠÚ posúdiť alternatívy:
	custom vývoj
vs
	existujúce riešenie dostupné na trhu + prípadná customizácia.

Takto bude možné pre každý modul identifikovať vhodný spôsob implementácie.

19.3 Požadujeme pre každý modul identifikovaný v rámci ŠÚ stanoviť Must a Nice to have požiadavky/funkcionality.

19.4 Požadujeme pre každý modul identifikovaný v rámci ŠÚ stanoviť minimalistickú verziu. 

Pripomienka č. 20
koncepčne k CBA
 
20.1 Identifikovali sme viacero vhodných existujúcich riešení dostupných na trhu. Oslovili výrobcov a do cca 24 hodín od oslovenia získali základný prehľad cien. Pre ďalšie cenové ponuky (zľavy, …) je potrebné, aby s výrobcami komunikoval už priamo štát/relevantný subjekt.

20.2 Zároveň sme začali s mapovaním funkcionalít jednotlivých produktov voči modulom riešenia identifikovaných v rámci ŠÚ. Aby sa predišlo nedorozumeniam v mapovaní, pomohol by hlbší detail požiadaviek modulov identifikovaných v rámci ŠÚ, nakoľko štruktúra modulov nezodpovedá 1:1 funkcionalite uvedených riešení.        
      

Produkt
Cena
API GW
Bezpečnosť
Manažment tretích strán
Administrácia API
Api Manažment
Monetizácia
Testovanie
Kong Community Edition (on premise, open source)
0
x






Kong Enterprise Edition (on premise)
Kong Enterprise business edition: 5X8 support, 10 users, 20Billion API calls per year: 97.200,00 USD subscription per year

Platinum edition: 24X7 support, 10 users, 50Billion API calls, 130.200,00 USD subscription per year

On average you can calculate 2500 usd per user. 
x

x
x
x


Tyk.io (on premise)
Pro Unlimited 67.200 USD / rok

x

x
x
x


ApiGee (on premise)

x

x
x
x
x


20.3 Požadujeme, aby štruktúra rozpočtu nákladov na vytvorenie riešenia a prevádzku bola pre jednotlivé moduly a pilotné riešenie.

Takto bude možné lepšie posúdiť nákladovú efektívnosť (vývoj, prevádzka) jednotlivých modulov a aj pilotných riešení.  

20.4 Požadujeme, aby do alternatívy budovania riešenia nad MUK-P boli v rámci TCO započítané aj náklady na vývoj a prevádzku MUK-P. Aj keď je MUK-P financovaný zo štátneho rozpočtu, sme názoru, že pre správne posúdenie celkovej nákladovej efektívnosti tejto alternatívy, je potrebné tieto náklady započítať.

Takto bude možné lepšie posúdiť celkovú nákladovú efektívnosť (vývoj, prevádzka) jednotlivých alternatív.

20.5 Požadujeme, aby v rámci procesných máp CBA boli rozpracované optimalizácie a úspory vznikajúce na základe navrhovaného riešenia ŠÚ oproti aktuálnemu stavu:
	pri integráciách IS VS medzi sebou,
	pri integráciách tretích strán na verejne publikované API,
	pri udeľovaní splnomocnenia koncovým používateľom,
	atď. 
  
Pripomienka č. 21
strana 60

V rámci služieb modulu API GW je uvedené overovanie volaní cez SAML2 token. Požadujeme upraviť na JWT tokeny, viď pravidlá publikovania do multikanálu.

Pripomienka č. 22
strana 60

V rámci služieb modulu API GW je uvedená podpora pre prekladanie volaní medzi rôznymi technologickými formátmi a protokolmi. Požadujeme konkrétne špecifikovať o aké protokoly, nakoľko súčasná textácia môže znamenať všetky možné kombinácie.

Pripomienka č. 23
strana 62

Požadujeme vysvetliť službu pre podporu debugovania API počas behu aplikácie. Sme názoru, že toto by mali byť schopní zvládnuť vývojári vo vlastnej réžii.

Pripomienka č. 24
strana 62

Požadujeme vysvetliť služby podpory rozšírení biznis logiky vytváraním nových kompozitných služieb a orchestrácie služieb. Sme názoru, že toto nie je predmetom tejto ŠÚ, t.j. centrálnej API manažment platformy.

Pripomienka č. 25
strana 64

Požadujeme vysvetliť čo konkrétne sa chápe pod vysokými nákladmi na poskytovanie API na strane štátu?   

Pripomienka č. 26 
koncepčne k harmonogramu

26.1 Požadujeme, aby vybraná alternatíva bola najprv realizovaná v podobe pilotu, ten sa posúdil a až následne sa realizovali ďalšie investície.

26.2 Požadujeme, aby harmonogram/plán implementácie riešenia bol v súlade s návrhom zákona o ITVS, časť o samostatne funkčných čiastkových plneniach. Navrhujeme nasledujúcu stratégiu, ktorá by mala byť v súlade s minimalistickými požiadavkami na jednotlive moduly (viď pripomienky 19.3 a 19.4):
	krok - implementovať minimálny set-up API GW funkcionality potrebnej pre end-to-end scenár - napr. prideľovanie oprávnení, publikovanie API, rate-limiting,
	krok - implementovať manažment tretích strán, logovanie, developer portál, testovanie,
	krok - rozšírenie predošlých krokov 1 a 2 o funkcionality/požiadavky, ktoré sa identifikujú na základe reálneho používania,
	krok - monetizáciu a PaaS realizovať až po debate v rámci pracovných skupín, vypracovaní metodík a identifikácii reálnych scenárov potreby.

Pripomienka č. 27
strana 79

Požadujeme bližšie špecifikovať typy volaní a ich početnosti v rámci RIS (30 000 000 volaní/mesačne) a ÚPVS (23 000 000/mesačne).

Pripomienka č. 28
strana 81

Požadujeme bližšie špecifikovať proces budovania a požiadavky na testovací modul, aby sa dali lepšie posúdiť náklady. V prípade, že by išlo o mockovanie služieb publikovaných API, sme názoru, že to postačuje, tak takéto mockovanie podporuje priamo OpenAPI štandard a voľne dostupné služby.

Pripomienka č. 29
strana 82

Požadujeme bližšie špecifikovať aké služby v oblasti bude modul bezpečnosti poskytovať. Sme názoru, že obdobnú ochranu by mal poskytovať už vládny cloud na nižších úrovniach. Zároveň APIgee alebo iné riešenia majú takéto prvky bezpečnosti už natívne zahrnuté. Z týchto dôvodov sa nám deklarované úspory javia ako duplicitné započítanie prínosov.

Pripomienka č. 30
strana 84

Úspory deklarované pre modul PaaS API považujeme za hypotetické vo vzťahu k nejednoznačnosti reálnosti tejto požiadavky.



 
 

 

