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PREHĽAD
V tejto príručke sú opísané kroky, podľa ktorých by mala spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi postupovať pri
zadávaní údajov do správy o inštalácii a pri jej predkladaní. Predložením tejto správy spoločnosť
inštalujúca sieť Wi-Fi vyhlasuje, že inštalácia bola dokončená v súlade s technickými požiadavkami
stanovenými v prílohe I k dohode o grante na WiFi4EU.
Správa o inštalácii obsahuje všetky technické informácie o sieti či sieťach WiFi4EU, ako aj o každom
prístupovom bode. Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi zadá údaje do správy na portáli WiFi4EU a následne
správu schváli obec/príjemca poukazu WiFi4EU. Predloženie a schválenie správy o inštalácii je jedným
z predpokladov vyplatenia poukazu.

PROCES
1. Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predloží správu o inštalácii na portáli WiFi4EU a obec je emailom informovaná o tom, že správa o inštalácii je pripravená na schválenie prostredníctvom
portálu WiFi4EU.
2. Obec správu o inštalácii na portáli osvedčí a potvrdí, že každý zapísaný prístupový bod skutočne
existuje a nachádza sa na mieste zodpovedajúcom uvedeným súradniciam GPS.
3. V nadväznosti na schválenie správy o inštalácii zo strany obce má agentúra INEA maximálne 60
dní na to, aby:
 zabezpečila, že inštalácia je v súlade s článkom 4.2 dohody o grante (t. j. že existuje funkčná
sieť, správne sa zobrazuje logo WiFi4EU atď.),
 realizovala platbu. V prípade nesúladu s požiadavkami uvedenými v dohode o grante sa
žiadosť o platbu pozastavuje dovtedy, kým sa nezabezpečí úplný súlad.
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ZADÁVANIE ÚDAJOV A PREDLOŽENIE SPRÁVY O INŠTALÁCII
ZADÁVANIE ÚDAJOV DO SPRÁVY O INŠTALÁCII
Správa o inštalácii obsahuje všetky technické informácie o sieti či sieťach WiFi4EU, ako aj o každom
prístupovom bode. Na jednej vykazovanej sieti sa môžu nachádzať všetky prístupové body bez ohľadu
na poskytovateľa internetových služieb alebo IP adresu prístupového bodu.
Hoci sa spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi môže rozhodnúť zaviesť viacero sietí, medzi ktoré rozdelí
minimálny počet prístupových bodov, dôrazne sa odporúča zaviesť čo možno najmenej sietí z týchto
dôvodov:
a)
Siete s malým počtom prístupových bodov zvyčajne zaznamenávajú len veľmi malý počet
pripojení za týždeň, v dôsledku čoho systém diaľkového monitorovania WiFi4EU spúšťa
automatické varovné oznámenia.
b)
Každá zavedená sieť WiFi4EU musí byť pripojená na iný vstupný prihlasovací portál, čím
sa zvyšujú celkové náklady na prevádzku a údržbu.
Pre obec však môže mať zmysel zavedenie niekoľkých sietí (t. j. rozdeliť minimálny počet prístupových
bodov medzi viaceré siete), ak je podľa nej nevyhnutné, aby sa digitálne služby na danom území
propagovali na samostatných „stránkach prvého kontaktu“ (vstupných prihlasovacích portáloch). Obec
môže mať napríklad jednu sieť s prístupovými bodmi na mestskom či obecnom úrade alebo v iných
verejných budovách s ponukou služieb elektronickej verejnej správy miestnym občanom, ako aj ďalšiu sieť
s prístupovými bodmi v turistickej informačnej kancelárii či iných kultúrnych lokalitách v obci určenú pre
cezpoľných návštevníkov.

POSTUP
Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi zadáva údaje o sieti na portáli WiFi4EU na karte Moja inštalácia.
Po priradení čísla IBAN k obci sa objaví tlačidlo Správa o inštalácii. Kliknite na tlačidlo Správa o inštalácii
a vytvorte novú sieť:
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Zvoľte štandardnú možnosť Konfigurácia podľa dohody o grante. Možnosť Konfigurácia podľa
administratívnej dohody s # ITALIA zvoľte len vtedy, keď už je sieť v prevádzke s SSID wifi.italia.it, na ktorý
sa vzťahuje samostatná dohoda:

Ak vyberiete možnosť Konfigurácia podľa administratívnej dohody s # ITALIA, môžete na portáli vytvoriť
a zadať len jednu sieť Wi-Fi a všetky prístupové body musia byť pripojené na túto sieť:

Kliknite na tlačidlo Pridať sieť WiFi4EU:
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Vyplňte povinné informácie:

Do poľa URL vstupného prihlasovacieho portálu zadajte adresu URL úvodnej stránky („splash page“) siete
WiFi4EU. Upozorňujeme, že ide o webové sídlo, na ktorom sa nachádza vstupný prihlasovací portál, NIE
o webové sídlo, na ktoré bude používateľ presmerovaný po prihlásení:

Adresa URL vstupného prihlasovacieho portálu umožňuje štandardné názvy domén (nie IDN), ktoré môžu
obsahovať iba tieto znaky:
– písmená a – z,
– číslice od 0 do 9,
– spojovník (-),
– dvojbodku (:),
– bodku (.),
– lomku (/).
Adresa URL sa nesmie začínať ani končiť spojovníkom, dvojbodkou, bodkou ani lomkou. Maximálny počet
znakov v adrese URL je 255.
Do poľa IP adresa/rozsah IP adries zadajte IP adresu alebo rozsah IP adries vstupného prihlasovacieho
portálu na inštalačnej lokalite. Pokiaľ ide o rozsah IP adries, neexistujú žiadne obmedzenia. Rozsah IP
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adries sa na portáli WiFi4EU zadáva v zápise CIDR (Classless Inter-Domain Routing).
Po pridaní novej siete WiFi4EU má spoločnosť inštalujúca sieť WiFi možnosť zobraziť podrobnosti o sieti
(kliknutím na tlačidlo Zobraziť) alebo pridať príslušné prístupové body kliknutím na tlačidlo Prejsť
na zoznam:

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť nájdete univerzálny jedinečný identifikátor (UUID) siete. Identifikátor siete
UUID použite pri zadávaní parametrov kódu JavaScript (útržku) vstupného prihlasovacieho portálu:
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Kliknite na tlačidlo Prejsť na zoznam:

Na stránke Zoznam prístupových bodov sa zobrazujú všetky prístupové body vytvorené v rámci siete
WiFi4EU:
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Kliknite na tlačidlo Pridať prístupový bod a zapíšte jednotlivé prístupové body:

Keď je do siete WiFi4EUNetwork pridaný nový prístupový bod, treba zahrnúť tieto údaje o bode, ako sa
uvádza vyššie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

druh lokality;
názov lokality;
zemepisná šírka a dĺžka lokality;
typ zariadenia;
značka zariadenia;
model zariadenia;
sériové číslo zariadenia;
MAC adresa 2,4 GHz;
MAC adresa 5,0 GHz.

MAC adresa 2,4 GHz musí byť iná ako MAC adresa 5 GHz. Môže byť zobrazená len jedna MAC adresa
prístupového bodu (t. j. adresa primárneho rozhrania), ale v skutočnosti má prístupový bod viacero MAC
adries, ktoré zodpovedajú príslušným rozhraniam siete. Požiadajte svojho dodávateľa o tieto údaje:
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Zadajte všetky prístupové body siete:
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Minimálny počet prístupových bodov, ktorý je uvedený v oddiele 6.2.2 znenia výzvy a v bode I.2 prílohy
I k dohode o grante, je:
Minimálny
Minimálny
počet vonkajších prístupových bodov počet vnútorných prístupových bodov
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Ak počet a typ prístupových bodov nepostačuje, nainštalujte a zapíšte dodatočné prístupové body.
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PREDLOŽENIE SPRÁVY O INŠTALÁCII
Keď je zapísaný minimálny počet prístupových bodov, aktivuje sa tlačidlo Odoslať správu o inštalácii.
Kliknutím na tlačidlo Odoslať správu o inštalácii spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi potvrdzuje, že všetky
siete WiFi4EU pre danú obec sú pripravené a spĺňajú technické požiadavky špecifikované v dohode
o grante:

Po tom, čo si obec vyberie spoločnosť inštalujúcu sieť Wi-Fi, musí spoločnosť na portáli WiFi4EU zadať
údaje o bankovom účte, na ktorý sa má zaslať platba (v časti Bankový účet na stránke Moja registrácia).
Takisto treba nahrať príslušné podporné dokumenty.
Po zadaní bankových informácií a priložení podporných dokumentov ich útvary Komisie overia
prostredníctvom série kontrol. Po úspešnom ukončení všetkých kontrol bude spoločnosť inštalujúca sieť
Wi-Fi o úspešnom overení informovaná e-mailom.
Ak sú na dokončenie procesu overovania potrebné akékoľvek dodatočné informácie, spoločnosť
inštalujúca sieť Wi-Fi bude kontaktovaná e-mailom. Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi môže tento stav
sledovať aj prostredníctvom portálu na stránke Moja registrácia.
Ak informácie o bankovom účte nie sú overené (ako sa opisuje vyššie), spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi
nebude môcť predložiť správu o inštalácii. Pri predkladaní správy o inštalácii sa zobrazí upozornenie,
nebude možné pokračovať v postupe a správa sa neodošle obci:

Keď spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predloží správu o inštalácii, obec bude o tom automaticky
informovaná e-mailom generovaným z portálu WiFi4EU, v ktorom sa obec vyzve, aby overila informácie
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uvedené spoločnosťou inštalujúcou sieť Wi-Fi a potvrdila, že inštalácia bola dokončená v súlade
s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe I k dohode o grante.

SCHVÁLENIE SPRÁVY O INŠTALÁCII OBCOU – ŽIADOSŤ O REVÍZIU
SCHVÁLENIE SPRÁVY O INŠTALÁCII
Po osvedčení správy o inštalácii obcou už nie je možné túto správu editovať a meniť.
Osvedčená správa o inštalácii sa následne sprístupní tímu WiFi4EU, ktorý začne overovanie
prostredníctvom kontrol zhody. Ak je tento posledný krok úspešný, Komisia vyplatí poukaz do 60 dní. Ak
nie, obec dostane upozornenie poukazujúce na možné technické problémy so sieťou či sieťami WiFi4EU.
Tlačidlo Potvrdiť inštaláciu siete je dostupné až po tom, ako spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predloží
správu o inštalácii:
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Po schválení správy o inštalácii spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi dostane oznámenie o potvrdení inštalácie
a na profile obce sa aktualizuje stránka Môj poukaz:

ŽIADOSŤ O REVÍZIU
Obec môže správu o inštalácii zamietnuť a požiadať spoločnosť inštalujúcu sieť Wi-Fi o jej revíziu.
Spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi bude o tom automaticky informovaná e-mailom generovaným z portálu
WiFi4EU, v ktorom sa uvedie dôvod zamietnutia správy obcou. Ak obec zamietne správu o inštalácii,
spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi ju môže editovať a zmeniť a opätovne predložiť.
Ak spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi predložila správu o inštalácii omylom, mala by požiadať obec o jej
zamietnutie. Ak obec ešte nepotvrdila správu o inštalácii, po kliknutí na tlačidlo Požiadať o revíziu sa
správa vráti spoločnosti inštalujúcej sieť Wi-Fi na úpravu:

Ak obec zvolí tlačidlo Potvrdiť, spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi dostane e-mail s oznámením požiadavky
na revíziu zo strany obce:
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ZMENY V SPRÁVE O INŠTALÁCII
Počas životného cyklu programu sa môžu zmeniť niektoré technické parametre, ktoré boli pôvodne
vyplnené v správe o inštalácii. Po schválení správy obcou spoločnosť inštalujúca sieť Wi-Fi nemôže takéto
informácie meniť.
Prípadné žiadosti o zmenu schválenej správy o inštalácii treba ohlásiť tímu WiFi4EU e-mailom na adresu
INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu.
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