
Szolnok Városi Óvodák
5000 Szolnok, Szapáry u. 8
OM:201071
Telefon:56/421-618

A Szolnok Városi Óvodák rendszergazdai feladatok ellátására keres
referenciákkal rendelkező munkatársat.

Elvárások:

1. Általános rendszergazdai feladatok

 telepített szoftverek átvizsgálása
 rendszernaplók, víruskeresési naplók, ha van egyéb naplók vizsgálata
 portalanítás
 kábelek ellenőrzése
 az eszközök megfelelő működésének ellenőrzése

2. Szoftveres rendszergazdai feladatok

 szoftverek telepítése és beállítása
 biztonsági mentések készítése
 frissítések letöltése
 az általános átvizsgálás során észlelt hibák javítása
 megelőző lépések megtétele
 bejelentések során érkezett hibák javítása
 a munkatársak igényeinek figyelemmel kísérése
 javaslatok összeállítása a meglévő szoftverek felhasználására, új szoftverek beszerzésére
 biztonsági beállítások folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén korrigálásuk

3. Hardverekkel kapcsolatos feladatok

 az általános átvizsgálás során észlelt hardver hibák garanciális javíttatása
 hatáskörébe tartozó eszközök garanciális ügyeinek intézése
 megelőző lépések megtétele
 új eszközök vásárlásához javaslatok megtétele
 az eszközök megvásárlása
 a vásárolt eszközök üzembe helyezése, telepítése és kipróbálása
 hatáskörébe tartozó eszközök garanciális ügyeinek intézése
 Hálózattal kapcsolatos feladatok
 hálózat kiépítése,  üzemeltetése
 szerverek telepítése, üzemeltetése
 munkaállomások és más hálózatban részt vevő egységek telepítése és üzemeltetése
 hálózati szabályok kialakítása és betartatása
 a hálózat kiépítése a hálózat méretétől függően lehet külső megbízott, vagy alvállalkozó feladata 

is.
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4. Biztonsági rendszergazda feladatok

 A rendszergazda feladata a hálózat és a hálózatban részt vevő egységek biztonságának megoldása,
felügyelete, javaslatok megtétele a biztonsági hiányosságok pótlására. Különös tekintettel az 
alábbiakra:

 eszközök elektromos biztonsága, pl.: szünetmentes áramellátás, túlfeszültség védelem
 üzemképesség és állag megóvása, így külső és belső portalanítás, tisztítás
 adattárolás biztonsága, adatmentések megoldása
 vírusvédelem, kémprogram védelem
 hálózati biztonsági szabályok létrehozása, tűzfal üzemeltetése
 hálózati jogosultságok létrehozása
 Levelezés biztosítása, levélszemét szűrése
 Saját szerver esetén levélszemét-szűrés
 Nincs saját szervere a cégnek: a szolgáltatást biztosító cég feladatkörébe tartozik. A rendszergazda

feladata a kapcsolattartásra korlátozódik.
 A levélszemét-szűrés a fentieken túl több lépcsőben is megoldható feladat, így speciális szűrő 

szoftverek vásárlásával házon belül is kezelhető. Ez esetben a rendszergazda feladata.

5. Tájékoztatási rendszergazda feladatok

 A rendszergazda tájékoztatási feladatai közé az alábbiak tartoznak:
 biztonsági házirend megismertetése a felhasználókkal
 informatikai szabályzat – ha van – megismertetése a felhasználókkal
 szoftvernyilvántartás vezetése és időnként a cég vezetésének tájékoztatása
 licencek lejáratáról tájékoztatás előre
 tervezett karbantartásokról előre figyelmeztetés
 várható meghibásodásokról tájékoztatás
 általános feladatok elvégzéséről és eredményükről időnkénti beszámolás
 az informatikai szabályokban történt változásokról a felhasználók tájékoztatása

6. Rendszertervező feladatok:
 Átlássa az összetettebb IT rendszer teljes működését és ismerje a protokolt.


Előnyt jelent:

- web fejlesztő és programozó tapasztalat

Személyes képességek, készségek:

- rendszerszintű gondolkodás 
- kiváló problémamegoldó készség
- nagyfokú rugalmasság
- jó kommunikációs készség
- együttműködési képesség 


