Otvorená verejná správa OpenData.sk
Team
Potrebné know-how poskytnú odborníci z Open Source komunity
pracujúci v rôznych organizáciách. Projekt dnes prebieha pod
záštitou organizácií - Aliancia Fair Play, Spoločnosť pre otvorené
informačné technológie , OZ Utopia . Pracovná skupina OpenData
priebežne hľadá ďalších odborníkov. V prípade záujmu nás prosím
kontaktujte na adrese opendata(zavináč)opendata.sk . Pracovná
skupina spolupracuje podľa princípov Wikinomics.

Stretávka komunity: 26.9.2018 o 18:00 v Bratislave, viď O
penData.sk Meetup #13

Riešenie
Riešenie projektu Open Data by malo byť distribuované a
umiestnené u každého poskytovateľa informácií. Pre malých
poskytovateľov bude zriadená služba hostovania riešenia.
Vzhľadom na to, že riešenie je určené jednak pre veľké organizácie
ako ministerstvá a zároveň pre malé organizácie ako obce je
nevyhnutné nastaviť licenčné podmienky na nulu. Riešenie by malo
byť postavené na Open Source (OSS) technológiách a využívať
medzinárodne definované štandardy pre výmenu informácií o
poskytovaných dátach a zároveň využiť veľký potenciál silnej
slovenskej Open Source komunity, ktorá touto cestou ponúka svoju
pomocnú ruku v čase krízy.

Ciele projektu

Naposledy zdieľané linky
Page:Oznamy mesta Prešov
Page:Open Council Data of more than 100 Dutch municipalities
reused in app WhereGovernment
Page:Practical guide to building future proof Open Data Portals European <strong>Data Portal</strong> - European Data Portal
Page:Sunlight Foundation: Government APIs Aren't A Backup Plan
Page:Standard VF XML DTM DMVS
Page:Zoznam datasetov_2017-08-15.xls
Page:Livemap24

Sú:

Page:European Data Portal - Factsheets and Reports
zadefinovať formáty a Open Source technológiu pomocou
ktorej by inštitúcie mohli efektívne poskytovať dáta vytvoriť pilotnú implementáciu,
propagácia myšlienky zdieľania verených informácií medzi
občanmi a štátnymi inštitúciami a inštitúciami medzi sebou
podpora tretieho sektoru v budovaní riešení nad týmto
riešením,
vytvoriť prototyp súborného katalógu,
vytvoriť prototyp dátového skladu (DWH) určeného na zber,
spracovanie a ukladanie metadát o dátach poskytovaných
inštitúciami,
vybudovať reportovaciu vrstvu nad dátami pre komfortné
vytváranie reportov a modelovanie dát pomocou webového
grafického rozhrania,
legislatívne dosiahnuť publikovanie dát generovaných
verejným sektorom pod licenciou Creative Commons
spropagovať myšlienku využívania Open Source riešení v
štátnej správe
spustiť "supportné centrum" pomáhajúce budúcim
používateľom systému integrovať ho s ich systémami

Page:Opening up government through open data standards
Page:Swiss Transport API
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Blogy sú aj na portáli
Niektoré blogy nájdete na portáli OpenData.sk .
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Porovnania s inymi (jun 2017)
Hanečák Peter posted on Jun 15, 2017
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V nadväznosti na ostatný blog post zo série "Porovnania s inými"
(za jún 2015) dnes ponúkam po dvoch rokoch aktualizáciu
porovnania Slovenska s niekoľkými ďalšími krajinami pokiaľ ide o
počet zverejnených datasetov. Počty datasetov nie je úplne presná
či všeobjímajúca metrika, ale ako čiastkový indikátor poslúži (nie je
dataset ako dataset, niektoré sa dajú použiť viac a na dôležitejšie
veci, iné menej, ale to sa tiež ťažko meria - ale ak datasetov
pribúda, zvyčajne je to dobre).…
Open Data Node (ODN) 1.6.0
Hanečák Peter posted on Nov 16, 2016
15.11.2016 sme vypustili novú verziu Open Data Node
http://opendatanode.org/ (ODN) 1.6.0 . Tzv. Release Notes sú
dostupné na adrese: https://github.com/OpenDataNode/open-datanode/releases/tag/ODN_v1.6.0 https://github.com/OpenDataNode
/open-data-node/releases/tag/ODN_v1.6.0 Release obsahuje
drobné nové funkcie (tzv. DPU pre ETL časť: e-t-excelToCSV na
extrakciu údajov z XLS súborov a q-sparqlAsk na validáciu Linked
Data) a niekoľko bugfixov (v takmer všetkých častiach ODN,…
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Open Data Node - novinky k októbru 2016
Hanečák Peter posted on Oct 13, 2016
Naposledy som o Open Data Node (ODN) v tejto Wiki písal
1.3.2016 o verzii 1.2.4 . Odvtedy sme vypustili aj ďalšie nové verzie:
1.4.2016: ODN 1.2.5 http://opendatanode.org/open-data-nodeversion-1-2-5/ 24.5.2016: ODN 1.3.0 http://opendatanode.org/opendata-node-version-1-3-0/ 1.6.2016: ODN 1.4.0 http://opendatanode.
org/open-data-node-version-1-4-0/ 1.8.2016: ODN 1.5.0
http://opendatanode.org/open-data-node-version-1-5-0/ Použitie
ODN a ďalších výstupov projektu COMSODE vrámci data.gov.…
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Wishlist slovenských datasetov
Hanečák Peter posted on Oct 13, 2016
Aby sme mali pokope zoznam datasetov, ktorých zverejnenie
považujeme za dôležité, zriadil som tzv. "wish list": https://github.
com/OpenDataSk/SK-Dataset-WishList/issues https://github.com
/OpenDataSk/SK-Dataset-WishList/issues Toť aby bol operatívne k
nahliadnutiu zoznam a k jednotlivým položkám aj nejaké
zdôvodnenie. Zíde sa v prípade stretávania sa s úradníkmi či
politikmi alebo na inšpiráciu. A tiež aby sme nezabudli, že už sme
niekoho niekedy niečo pýtali. Na začiatok som tam popridával napr.
…
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