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1.2. Fejleszt ő 

Neve: Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.  
Címe: 1022, Budapest, Fillér u. 60.  
Webcíme: www.ecity.hu 

2. RENDSZERJELLEMZŐK 

2.1. Működési környezet 

2.1.1. Szerver és Kliens egyaránt 

2.1.1.1. Operációs rendszer 

Támogatott szerver operációs rendszerek: 

• Windows 2003 és 2008 32- és 64-bites verzió 

• Unix 

• Linux 

• AS400 

A MATRIX a szoftver megfelelőségét csak Microsoft Windows terméken tesztelte.  

Támogatott kliens operációs rendszerek: 

• Windows XP 

• Windows Vista 

• Windows 7 

2.1.1.2. Szoftver környezet 

A Program futtatásához a Magic eDevelopment Tools telepítése szükséges. 

2.1.1.3. Hardver környezet 

Minimum hardver környezet: 

• A Windows XP futtatásához előírt minimális hardver környezet 

2.1.1.4. Browser 

Magic UniPaas környezeten keresztül tetszőleges böngészővel távolról is használható 
a szoftver.  

2.1.2. Hálózati m űködés 

A POLISZ System Integrált Önkormányzati Rendszer Iktatási és ügyiratkezelési modul 
v2.2 szerver-kliens architektúrában működik, a MATRIX sikeresen tesztelte a hálózati 
működést. 

2.2. Szoftver jellemz ők 
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2.2.1. Alkalmazott adatbázis kezel ő 

• MySQL 

• Microsoft SQL 

• Oracle 

• DB2 

• PostgreSQL 

2.2.2. Elektronikus iratkezelés 

A POLISZ System Integrált Önkormányzati Rendszer Iktatási és ügyiratkezelési modul 
v2.2 az elektronikus iratkezelésre alkalmas, erről a MATRIX a tesztek során 
meggyőződött. 

2.2.3. Elektronikus aláírás 

A szoftver az elektronikus aláírási megoldásokat támogatja. 

Az alkalmazott elektronikus aláírás megoldás: Microsec eSzignó 

A program telepítésekor a megfelelő működéshez a Microsec eSzignó program 
feltelepítése is szükséges. 

3. A RENDSZER MEGFELELŐSÉGE 

3.1. Alkalmazott normatívák 

A szoftver tanúsítása során a MATRIX a következő normatíváknak történő 
megfelelőséget vizsgálta:  

• 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó 
szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről 

o valamint ezzel összefüggésben a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

Az értékelés és a tanúsítás a MATRIX IT termékek tanúsítására akkreditált és 
Közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének 
vizsgálatára és tanúsítására kijelölt szervezet módszertana alapján történt.  

3.2. Megfelel őségi szint 

Az értékelés során az értékelő környezetben elért eredmények konzisztensek voltak a 
szoftverfejlesztő által beterjesztett megfelelőségi bizonyítékokkal. 

A szoftver a fenti normatívák által alkotott követelményrendszer követelményeinek  

kibővítetten megfelel. 

A bővített megfelelés indoklása: a szoftver közigazgatási portál modult tartalmaz. 

Dokumentum vége 
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