ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, ეფექტიანი სახელმწიფო მართვა წარმოუდგენელია
ელექტრონული მმართველობის გარეშე, რომელიც, თავის მხრივ, გულისხმობს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებასა და განვითარებას.
საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში
ელექტრონულ მმართველობაში განხორციელებული მიღწევების, მათი დამკვიდრებისა და
განვითარების კუთხით, რაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ
საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს.
2010 წლის აპრილში შეიქმნა „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური“. დაარსებიდან დღემდე სამსახურის საქმიანობის
მიმართულებები და არეალი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. გაიზარდა სამსახურის
მნიშვნელობა ქვეყნის საფინანსო სისტემის მოდერნიზების, საჯარო ფინანსების მართვისა და
ელექტრონული მთავრობის სტაბილურად ფუნქციონირების საქმეში.
სამსახურს ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ბაზარზე. მის შემადგენლობაში შედის 6 დეპარტამენტი და დასაქმებულია
100-ზე მეტი თანამშრომელი.
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ფლობს და მართავს თანამედროვე მონაცემთა
შენახვა-დამუშავების და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას. შემუშავებული და დანერგილი
აქვს სრულიად ახალი პროდუქტები და სერვისები ელექტრონული მომსახურების სფეროში.
სამსახური უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებების
საინფორმაციო რესურსების განვითარებას, ბიზნეს პროცესების მართვის ავტომატიზაციას და
ინფორმაციულ უსაფრთხოებას.

მისია
ფინანსთა სამინისტროსა და
სხვა სახელმწიფო უწყებების
ბიზნესპროცესების
ავტომატიზაცია.
ავტომატიზებული
ელექტრონული სისტემების
ბიზნესუწყვეტობისა და
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა.
ელექტრონული
მმართველობის ხელშეწყობა.

სტრატეგიული
მიზნები
ფინანსთა სამინისტროს
საინფორმაციოსაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების, მათი
მდგრადი, უსაფრთხო და
საიმედო ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საჯარო
ფინანსების მართვის
სისტემის ელექტრონული
კომპონენტების შექმნა,
განვითარება, დანერგვა,
მხარდაჭერა,
მდგრადობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა;

მაღალი სტანდარტებისა და ხარისხის ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების
შექმნა, დანერგვა და შესაბამისი მომსახურება;
სახელმწიფო სექტორის ბიზნესპროცესების შესწავლა, ფორმალიზება, ოპტიმიზება და
ავტომატიზება;
ქვეყანაში ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის
შემუშავებისა და დამკვიდრების ხელშეწყობა

საქმიანობა
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ახორციელებს ფინანსთა სამინისტროს IT
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებას, ქმნის, ნერგავს და ავითარებს სხვადასხვა პროგრამული
უზრუნველყოფის სისტემებს და უწევს მომსახურებას როგორც ფინანსთა სამინისტროს
ცენტრალურ აპარატსა და მის სისტემაში შემავალ უწყებებს (სახაზინო სამსახური, შემოსავლების
სამსახური, მომსახურების სააგენტო, საგამოძიებო სამსახური, ფინანსთა სამინისტროს
აკადემია), ასევე, სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებს.
სამსახური საქმიანობას ახორციელებს შემდეგი მიმართულებებით:
ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება,
მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;
საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული ელექტრონული სისტემის (PFMS) შექმნა,
დანერგვა, მხარდაჭერა, განვითარება, მდგრადობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების შექმნა, დანერგვა, განვითარება და თანმდევი
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებების ბიზნეს პროცესების შესწავლა,
ფორმალიზება, ოპტიმიზება და ავტომატიზება;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული უსაფრთხოების ხელშეწყობა;
ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებგვერდების
შექმნა;

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
სივრცეში ინტეგრაცია;
ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების
განვითარება და სერვისების მიწოდება
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქვეყნის საფინანსო სისტემის
ავტომატიზება, მისი შეუფერხებელი ფუნქციონირებისა და მდგრადობის ხელშეწყობა, რაც
გამოიხატება საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული ელექტრონული სისტემის (PFMS) მუდმივ
განვითარებაში. სისტემა შეიქმნა სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგიის
ფარგლებში და შედგება 4 მნიშვნელოვანი ელექტრონული კომპონენტისგან: ბიუჯეტის მართვის
ელექტრონული სისტემა (eBudget), სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა
(eTreasury), სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა (eDMS),
ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა (eHRMS).
სისტემის ძირითადი დანიშნულებაა საჯარო ფინანსების მართვის ავტომატიზება ბიუჯეტის
დაგეგმვიდან დაწყებული, მისი აღსრულებით დასრულებული, ყველა მოვლენის ზუსტი, დროული,
სრულყოფილი, საიმედო, თანმიმდევრული და მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის აღრიცხვა,
ფინანსური ტრანზაქციების ღირებულების შემცირება, მენეჯმენტის დროული უზრუნველყოფა
შესაბამისი ანგარიშებით და სხვა. სისტემის გამოყენებით ხორციელდება გადასახადებისა და
მოსაკრებლების ელექტრონულად შეგროვება, ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელფასების,
პენსიებისა და სხვა ფულადი სახსრების ელექტრონულად გადარიცხვა, საბიუჯეტო ორგანიზაციების
ფინანსური მონაცემების, აგრეთვე სახელმწიფო სესხების, ვალისა და გრანტების მართვა.
სისტემა უზრუნველყოფს ასობით მომხმარებელი სახელმწიფო ორგანიზაციის დღიური 9,8 მილიონი
ტრანზაქციისა და დღიური 1,2 მილიონი ბუღალტრული გატარების ტექნიკურ მხარდაჭერას. PFMS
ემსახურება 4400 შიდა და ნახევარ მილიონამდე გარე მომხმარებელს.
ქვეყანაში ელექტრონული მმართველობის განვითარების მიზნით შექმნილია, სახელმწიფო უწყებებსა
და ორგანიზაციებში დანერგილია და წარმატებით ფუნქციონირებს სხვადასხვა ელექტრონული
პროდუქტები: საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა (eDocument), ელექტრონული აუქციონი
(eAuction), გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემა (EIMS), საერთაშორისო დახმარებების
მართვის სისტემა (eAIMS). შემუშავების პროცესშია სხვა საინფორმაციო სისტემები.
სამსახურის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება არის სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების
ვებგვერდების შემუშავება და ფინანსთა სამინისტროს სისტემის შიდაკორპორატიული ელექტრონული
სივრცის განვითარება.

eBudget - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა
ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის გამოყენებით ხორციელდება საქართველოს
ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების
ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი
გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების
მართვა.
სისტემის უპირატესობები:
სისტემის მარტივი და ინტუიტიური ინტერფეისი;
სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებული საკითხების შესრულების დროის მინიმიზაცია;
დახვეწილი კონტროლის მექანიზმები, რაც მინიმუმამდე ამცირებს მომხმარებლის
მხრიდან მექანიკური შეცდომის დაშვების ალბათობას;
სისტემის ძირითადი განზომილებების დინამიურობა, რაც ცვალებად მოთხოვნებზე ფეხის
აწყობის საშუალებას იძლევა;
ენების მხარდაჭერა
სისტემა შექმნილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის
თანამშრომლებთან კონსულტაციით, რომელთაც აქვთ ბიუჯეტის მართვის სფეროში მუშაობის
მრავალწლიანი გამოცდილება.
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eTreasury - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული
მომსახურების სისტემა
სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა წარმოადგენს დოკუმენტებისა
და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენისა და საბიუჯეტო სახსრების მართვის
პროგრამას ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციისთვის. მისი საშუალებით ხორციელდება
სახელმწიფო ფულადი სახსრების გადარიცხვა
.
სისტემა გაყოფილია ორ ნაწილად :
მხარჯველი მხარე - ბიუჯეტის დაფინანსების ქვეშ არსებული ყველა ორგანიზაციის
საკუთარი რესურსების მართვისა და ტრანზაქციების შესრულების მოდული;
ხაზინის მხარე - სახელმწიფო ხაზინისთვის სახელმწიფო სახსრებისა და ხარჯების
კონტროლის, მონიტორინგისა და ანალიზის განსახორციელებლად საჭირო
ინსტრუმენტების კრებული
სისტემის უპირატესობები:
სახელმწიფო ხაზინასა და მხარჯველ ორგანიზაციას შორის ინფორმაციის მიმოცვლის
პროცესის სიმარტივე;
ტრანზაქციების განხორციელების პროცესის სიმარტივე;
სახელმწიფო ხაზინისა და ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციული ხარჯების
შემცირება;
პროცესების ეფექტური მართვა
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eDMS - სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო
პროექტების მართვის სისტემა
სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა წარმოადგენს
სახელმწიფო საშინაო ვალისა და სესხის მართვის ავტომატიზაციისთვის საჭირო
ინსტრუმენტების კრებულს. მისი მიზანია ერთ ადგილას მოუყაროს თავი სახელმწიფო
სესხებზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემებს, რომლის ფარგლებშიც
შესაძლებელი იქნება სანდო და სრული ფინანსური ინფორმაციის მიღება.
სისტემის უპირატესობები:
მოხმარების სიმარტივე;
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისთვის დახარჯული დროის მნიშვნელოვანი ეკონომია;
მონაცემების არასწორად შეტანის მცირე ალბათობა;
სწორი გადაწყვეტილების დროულად მიღების ოპტიმიზაცია
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eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის
ავტომატიზებული სისტემა
ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა წარმოადგენს ქვეყნის
მასშტაბით საჯარო სექტორში დასაქმებული პერსონალის ერთიან მონაცემთა ბაზას. მისი
მიზანია ადამიანური რესურსების ელექტრონული მართვის უზრუნველყოფა შემუშავებული
პოლიტიკისა და სტანდარტების შესაბამისად. eHRMS არის სისტემა, რომელიც
უზრუნველყოფს სახელმწიფო სექტორის უწყებებისა და ორგანიზაციების პერსონალის
მართვის ფუნქციის ახალ საფეხურზე გადაყვანას.
სისტემის უპირატესობები:
სიმარტივე და მოქნილობა მოხმარებისას;
საკადრო საქმიანობის შესრულებაზე დახარჯული დროისა და რესურსების
მნიშვნელოვანი ეკონომია;
ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირება და მუშაობის ხარისხის ზრდა;
ხელით შრომით გამოწვეულ შეცდომებსა და მონაცემებს შორის შეუსაბამობის
რაოდენობის შემცირება;
მენეჯმენტის სწორი გადაწყვეტილებების დროული მიღების პროცესის ოპტიმიზაცია
სისტემა შექმნილია ადამიანური რესურსების მართვის წამყვან ექსპერტებთან
თანამშრომლობით, მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკის, ქვეყნის საკადრო კანონმდებლობისა
და მართვის მიღებული წესების გათვალისწინებით.
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eAuction - ელექტრონული აუქციონი
www.eauction.ge არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტოს
უნივერსალური პორტალი, რომელიც 2010 წლიდან მომხმარებელს სთავაზობს სახელმწიფო და კერძო
საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების შეძენისა და გაყიდვის ყველაზე მოხერხებულ სისტემას,
რომელიც ამიერკავკასიაში ინოვაციური პროექტია.
სისტემა წარმოადგენს საჯარო აუქციონების ალტერნატივას, რომელსაც მოსახლეობამ სწრაფად აუღო
ალღო. 2011 წლიდან პორტალს შეუერთდა ყველა სახელმწიფო უწყება. სააგენტო www.eauction.ge-ს
საშუალებით, ასევე განკარგავს დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონებას.
5 წლის განმავლობაში ვებ-გვერდის ვიზიტორთა რიცხვი სტაბილურად ზრდადია. ვებგვერდზე
დღევანდელი მდგომარეობით რეგისტრირებულია 54,823 მომხმარებელი, აქედან 49,520 ფიზიკური,
ხოლო 5,303 იურიდიული პირია. 2010 – 2015 (I კვარტალი) წლებში გაყიდული ლოტების რაოდენობამ
შეადგინა 55,435 ერთეული, ხოლო ღირებულებამ 822,403,674.00 ლარი, 31,654,083.00 აშშ დოლარი
და 18,000.00 ევრო.
სისტემის უპირატესობები:
უსაფრთხო და საიმედო პარტნიორობა;

ონლაინ-აუქციონში მონაწილეობის მიღება ოფისიდან ან სახლიდან გაუსვლელად;
ბიუროკრატიული პროცედურების არარსებობა;
ფასდაკლების მოქნილი სისტემა;

ორენოვანი ინტერფეისი (ქართული და ინგლისური);
QR კოდები;

ონლაინ კონსულტაცია;

სასურველი ნივთის ელექტრონული განვადებით შეძენის შესაძლებლობა;

უსაფრთხო გადახდის სისტემა (ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება, ელექტრონული
საბანკო გარანტია, eMoney);
ცხელი ხაზისა და სოციალური ქსელების მხარდაჭერა;

მომსახურების ცენტრები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
სისტემა შექმნილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტოსა და
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ერთობლივი
ძალისხმევით. პორტალს ყოველდღიურ ადმინისტრირებას უწევს მომსახურების სააგენტო.
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eDocument – საქმისწარმოების ავტომატიზებული
სისტემა
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა არის საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის
ერთი-ერთი ყველაზე ინოვაციური, სრულყოფილი, პროგრესული და მძლავრი პროდუქტი.
მისი მიზანია საქმისწარმოების პროცესების მაქსიმალური გამარტივება, ხელმისაწვდომობა
და კომპიუტერიზაცია.
სისტემა უზრუნველყოფს საოფისე დოკუმენტაციის ეფექტურ ელექტრონულ მართვასა და
საჭირო დოკუმენტებსა და დავალებებზე სწრაფ წვდომას. სისტემის საშუალებით მარტივად
ხორციელდება დავალებების, მათზე რეაგირებისა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების
მუდმივი მონიტორინგის პროცესი.
სისტემის უპირატესობები:
დროის დაზოგვა;
დავალებების ეფექტური მართვა;
მუდმივი ტექნიკური მხარდაჭერა;
დანერგვისა და განახლების მოქნილი სისტემა
eDocument-ით სარგებლობენ ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, სახაზინო
სამსახურის, შემოსავლების სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის,
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლები, ჯამში 4000-მდე მომხმარებელი.
სისტემა, აგრეთვე, დანერგილია 100-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში.
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EIMS

EIMS - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის დანიშნულებაა ქვეყანაში არსებული
ბუნებრივი რესურსების მოპოვების სწორი აღრიცხვა, გარემოზე ზემოქმედების მონაცემების
კონსოლიდაცია და ანალიზი, ბიზნეს პროცესების გამარტივება.
ორგანიზაციებს, ბუნებრივი რესურსებით დაინტერესებულ ან ვალდებულებების მქონე
პირებს, თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, საშუალება ეძლევათ ელექტრონული სახით
წარადგინონ შესაბამისი დოკუმენტები, განახორციელონ ოპერაციები, მიიღონ ინფორმაცია.
სისტემის უპირატესობები:
მოსახლეობისა და ორგანიზაციებისთვის ბუნებრივი რესურსების მიღების პროცედურების
სიმარტივე;
დროის დაზოგვა და ფინანსური ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება;
დოკუმენტების წარდგენის პროცესის სიმარტივე;
კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება
სისტემა შეიქმნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახურისა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად.
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eCloud - ღრუბლოვანი გამოთვლითი ტექნოლოგიები
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომსახურებაა eCloud –
ღრუბლოვანი გამოთვლითი ტექნოლოგიები, რომელსაც სამსახური სთავაზობს როგორც
სახელმწიფო უწყებებსა და ორგანიზაციებს, ისე კერძო კომპანიებს.
ვირტუალიზაციაზე დაფუძნებული ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა
ნებისმიერი ორგანიზაციის სერვერული ინფრასტრუქტურა განთავსდეს სამსახურის
„ღრუბელში“ და მოიხსნას ყველა ის პრობლემა და ხარჯი, რაც ამ ინფრასტრუქტურის
შენახვასა და მართვასთან არის დაკავშირებული.
დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, ასეთ სისტემაში შეუძლიათ მიიღონ ახალი სერვერი,
სერვერების ბლოკი, ქსელური მოწყობილობები, დინამიურად გაზარდონ ან შეამცირონ
სერვერული რესურსები - პროცესორები, ოპერატიული და დისკური მეხსიერება.
სამსახურის eCloud პლატფორმა მომხმარებელს სთავაზობს მაღალი დონის, დუბლირებულ,
აქტივ-აქტივ მონაცემთა ცენტრებში განთავსებულ მაღალი წარმადობის სერვერებს,
მონაცემთა შენახვა/დამუშავების სისტემებს, კვალიფიციურ ადმინისტრატორებს,
მოწყობილობებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფას მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლების
მხარდაჭერით.
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ვებრესურსების მართვა
ვებრესურსების მართვის დეპარტამენტმა არაერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტი
განახორციელა. ფინანსთა სამინისტროს გარდა, დეპარტამენტი თანამშრომლობს სხვა
სახელმწიფო უწყებებთან. შეიქმნა რამოდენიმე ათეული ვებგვერდი.
აქტიური საქმიანობა მიმდინარეობს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შიდა
კორპორატიული სივრცის განვითარებაზე. ინერგება ახალი, მოქნილი და ინოვაციური
სერვისები, რომლებიც თანამშრომლებს მათი სამუშაოს შესრულებასა და მართვას
უადვილებს.
შექმნილია სტაჟირების მსურველთა რეგისტრაციის, ტესტირების, სასწავლო კურსების
შეძენისა და ადმინისტრირების პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები.
ვებრესურსების მართვის დეპარტამენტი აქტიურად არის ჩართული (1) სპეციფიური
ვებპოლიტიკის შემუშავებაში, რომელიც ამცირებს ორგანიზაციის რისკებს და (2)
თანამედროვე მოთხოვნილებების შესაბამისი, ვებსტანდარტების ჩამოყალიბებაში, რომელიც
უზრუნველყოფს სამსახურის მიერ შექმნილი პროდუქტების ხარისხსა და
კონკურენტუნარიანობას ვებსივრცეში.

საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი - 1551,
რომლის დანიშნულებაა ტექნიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით
მოთხოვნების რეგისტრაცია, პირველადი ანალიზი და შესაბამისი სამუშაოების
უზრუნველყოფა, აგრეთვე, კონსულტაციების გაწევა სხვადასხვა პროგრამული
უზრუნველყოფის სისტემების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით.
ცხელი ხაზი წელიწადში 20000-მდე სატელეფონო ზარს ამუშავებს,
რომელთა 70% მოდის კონსულტაციების გაწევაზე.
ცხელი ხაზის მომხმარებლები არიან როგორც ფინანსთა სამინისტროს, ასევე
სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების თანამშრომლები.

ინფრასტრუქტურა
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის IT ინფრასტრუქტურა ერთ-ერთი
უმსხვილესი, რთული და განშტოებულია საქართველოში, რომელიც
მაღალი სიმძლავრის სერვერულ, ქსელურ და მონაცემთა შენახვის
სისტემებს მოიცავს. იგი ფარავს ქვეყნის ყველა რეგიონს, 100-ზე მეტ
ოფისს, საბაჟოს და მომსახურების წერტილს.
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური მართავს საქართველოს მასშტაბით
განთავსებული ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისა და
საგამოძიებო სამსახურის რეგიონული ცენტრების ქსელურ
ინფრასტრუქტურას (400-მდე მოწყობილობა) და კავშირს სათავო
ოფისთან. უწყება აღჭურვილია თანამედროვე ICT-ტექნიკით, ხოლო
სამსახურის მონაცემთა ცენტრები შეესაბამება Tier-3 საერთაშორისო
სტანდარტს. სერვერული და მონაცემთა შენახვის სისტემების
ინფრასტრუქტურა მთლიანად ვირტუალიზებულია და ღრუბლოვანი
გამოთვლითი სისტემების პრინციპებზეა აგებული, რაც ICT
ინფრასტრუქტურის მოქნილი მართვის საშუალებას იძლევა.
მთლიანობაში ხორციელდება 500-მდე სერვერის მართვა. სერვერული
ინფრასტრუქტურა დაფუძნებულია მაღალი წარმადობის მონაცემთა
შენახვისა და დამუშავების სისტემებზე, რომლებიც ყოველდღიურად
ამუშავებენ 100 ტერაბაიტამდე მოცულობის ინფორმაციას და
ახორციელებენ მილიონობით ტრანზაქციას.
2012 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა Tier-3 სტანდარტის სარეზერვო
(Disaster Recovery) მონაცემთა ცენტრი. იგი ორი დამოუკიდებელი
ოპტიკური ხაზით არის დაკავშირებული ძირითად მონაცემთა ცენტრთან
და ინტერნეტ-პროვაიდერებთან. სარეზერვო ცენტრი, ფაქტობრივად,
წარმოადგენს სარკულ საიტს მონაცემთა სინქრონული რეპლიკაციით,
რომელზეც კატასტროფის შემთხვევაში ყველა სერვისის სრულად
გადართვა შესაძლებელი იქნება 30 წუთის განმავლობაში.

კომპიუტერული სერვისები
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ფინანსთა
სამინისტროს უწევს ტექნიკურ მომსახურებას, რაც
გულისხმობს კომპიუტერული პარკის დაგეგმვას,
გამართვასა და მხარდაჭერას, ტექნიკური სამუშაოების
ორგანიზებასა და განხორციელებას, ტექნიკური
ინციდენტების ანალიზსა და ანგარიშგებას.
სამსახური, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი
ინფრასტრუქტურისა და რესურსების მქონე ორგანიზაცია,
ეხმარება სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებსაც და აწვდის
როგორც სერვერულ, მონაცემთა შენახვისა და
რეზერვირების სერვისებს, ასევე უწევს მათ
საკონსულტაციო მომსახურებას.
2012 წლიდან სამსახურმა დაიწყო ღრუბლოვანი
კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის განვითარება,
რომელიც გათვლილია სხვადასხვა სახის სერვისების
მიწოდებაზე - IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS
(Platform as a Service), SaaS (Software as a Service).
სერვისების მიწოდება ხდება vCloud პლატფორმის
საშუალებით და მოიცავს თვითმომსახურების პორტალს,
რესურსების დინამიურ გამოყოფასა და მოქნილ
გადახდის სისტემას.

ინფორმაციული და
კიბერუსაფრთხოება
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის კრიტიკული
მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურისა და ამოცანების
მართვისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება
ინფორმაციულ უსაფრთხოებას. 2012 წელს ერთ-ერთი
წამყვანი ამერიკული კომპიუტერული უსაფრთხოების
კომპანიის მიერ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა
დაამტკიცა, რომ ფინანსთა სამინისტროს ICT-სისტემები
კარგად არის დაცული უკანონო კიბერ-შეტევებისგან
ყველა თანამედროვე სტანდარტის გათვალისწინებით;
კომპანიამ ვერ შეძლო საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს IT სისტემებში შეღწევა. ამავე კომპანიის
დახმარებით განხორციელდა მასშტაბური პროექტი
უსაფრთხოების სისტემების შეფასებისა და
უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავების მიზნით, რომლის
შემაჯამებელი რეკომენდაციები უკვე დანერგვის
პროცესშია.
სამსახური ანვითარებს როგორც ინფორმაციული
უსაფრთხოების პროცედურულ მხარეს (პოლიტიკა,
სტანდარტები, სახელმძღვანელოები), ასევე ტექნიკურ
ინსტრუმენტებს, რომლებიც დაცვის მაღალ დონეს
უზრუნველყოფენ. ასეთ ტექნიკურ საშუალებებს
მიეკუთვნება: ქსელში შემოჭრისგან დაცვის,
უსაფრთხოების ინციდენტების ცენტალიზებული მართვისა
და კორელაციის, ინფორმაციის გაჟონვის საწინააღმდეგო
სისტემები.
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პერსონალი
საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურში მუშაობენ უმაღლესი კვალიფიკაციის ანალიტიკოსები,
პროგრამისტები, მონაცემთა ბაზის, ქსელისა და სისტემური ადმინისტრატორები,
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული მხარდაჭერის ჯგუფის
თანამშრომლები.
სამსახურის ხელმძღვანელობა მუდმივ ყურადღებას აქცევს ადამიანური რესურსების
განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას და თანამშრომელთა კარიერულ წინსვლას.
სამსახურისთვის პრიორიტეტულია ნიჭიერი და აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა,
მოზიდვა და მათი პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა.

სამსახურის როლი ქვეყნის ელექტრონული
მმართველობის განვითარების პროცესში
სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოში ელექტრონული მთავრობისა და
ელექტრონული მმართველობის განვითარებისადმი მიძღვნილ პრეზენტაციებში,
ტრენინგებში, სემინარებსა და სამუშაო შეხვედრებში, რომელთა ორგანიზატორები იყვნენ EU
Twinning Project “Strengthening e-Governance in Georgia”, ევროკავშირის პროგრამა
“ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში”, „ღია საზოგადოება საქართველო“ და მსოფლიო ბანკის ჯგუფი/ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია.
გამყარდა პროფესიული კავშირები და გაძლიერდა კოორდინირებული საქმიანობა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული მთავრობის
სფეროებში იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროებთან და მათ დანაყოფებთან.

დაგეგმილია სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის აქტიური მონაწილეობა
ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული მმართველობის დარგში საქართველოში
მიმდინარე ყველა რეფორმაში, ყველა ღონისძიებაში, ინოვაციური კომპონენტების,
სისტემებისა და სერვისების შემდგომ განვითარებაში. ეს გეგმა გულისხმობს eGovernment
და eGovernance სფეროში ახალი პოლიტიკის, კონცეფციების, პროცედურების,
კომპონენტების, ელექტრონული სერვისების განვითარებაში აქტიური მონაწილეობის
მიღებას.

