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Lp.
1
2
3
4

Działanie
e_KLIENT_testy końcowe całościowej usługi (SEAP,
SZPROT, MCA, PDR, PKI, HELP-DESK)
e_KLIENT_migracja danych przedsiębiorców
e_KLIENT_udostępnienie
e_TRANZYT udostępnienie ostatecznego modelu
danych dla ARIADNA2

Udostępnienie CRKiD dla potrzeb NCTS2 w zakresie
składania dokumentów wpływających i wysyłanych oraz
5
w zakresie tworzenia spraw i dołączania do nich
dokumentów, edycję atrybutów, statusów.
6
7
8
9
10
11
12

e_WNIOSKI (SZPROT) transza I wnioski gwarancyjne
tranzyt
OSOZ2 przygotowanie do obsługi zabezpieczeń
tranzytowych (SEAP, SZPROT) udostępnienie
e_TRANZYT testy całościowej usługi (end-to-end) w
środowisku produkcyjnym
e_TRANZYT (NCTS2) udostępnienie do testów dla
przedsiębiorców
e_TRANZYT (NCTS2) udostępnienie pilotażowe (NCTS2 tranzyty międzynarodowe, NCTS – tranzyty krajowe) w
wybranych lokalizacjach
e_TRANZYT (NCTS2) udostępnienie
Udostępnienie CRKiD dla potrzeb AIS w zakresie
składania dokumentów wpływających i wysyłanych oraz
w zakresie tworzenia spraw i dołączania do nich
dokumentów, edycję atrybutów, statusów.

e-IMPORT_ICS (AIS) testy końcowe całościowej usługi
13 (PKI, MCA, SEAP, ZISAR, PDRPL/UE, AES/Walidator dla
EORI i PDR, fakultatywnie ARIADNA)
14
15
16
17
18
19

e-IMPORT_ICS (AIS) udostępnienie do testów dla
przedsiębiorców
e-IMPORT_ICS (AIS) udostępnienie ostatecznego
modelu danych dla ARIADNA2
e-IMPORT_ICS (AIS) testy międzynarodowe
e-IMPORT_ICS (AIS Migracja danych z ICS/ECS2)
e-IMPORT_ICS (AIS) udostępnienie
Jedno_Okno_Rozliczeniowe (ZEFIR2) IV iteracja
migracji

Data końcowa
2015-06-19
2015-06-28
2015-06-28
2015-06-01

2015-06-15

2015-06-20
2015-06-20
2015-07-03
2015-07-06
2015-07-27
2015-08-17
2015-06-19

2015-07-31

2015-08-01
2015-08-01
2015-08-21
2015-08-31
2015-09-01
2015-06-12

20 Jedno_Okno_Rozliczeniowe (ZEFIR2) V iteracja migracji
Jedno_Okno_Rozliczeniowe (ZEFIR2) końcowe testy
akceptacyjne z systemami zewnętrznymi (SEAP,
21
SZPROT, PDR, OSOZ 2, ESKS, HERMES2, ISZTAR 4,
PKI, TREZOR, E-REJESTRACJA)
Jedno_Okno_Rozliczeniowe (ZEFIR2) akceptacyjne 22
retesty

2015-06-19

2015-06-03

2015-06-19

Czarna skrzynka - przetestowany i w pełni funkcjonalny
23 moduł pośredniczący w komunikacji CELINA<-->ZEFIR2
(potwierdzone przez CELINA, MCA, ZEFIR2)

2015-06-15

24

Jedno_Okno_Rozliczeniowe (ZEFIR2) udostępnienie
ostatecznego modelu danych dla ARIADNA2

2015-07-01

25

e_WNIOSKI (SZPROT) transza I wnioski - decyzje ZEFIR2

2015-07-28

26 Jedno_Okno_Rozliczeniowe (ZEFIR2) udostępnienie
Udostępnienie CRKiD dla potrzeb AES w zakresie
składania dokumentów wpływających i wysyłanych oraz
27
w zakresie tworzenia spraw i dołączania do nich
dokumentów, edycję atrybutów, statusów.
e-EKSPORT (AES) udostępnienie ostatecznego modelu
28
danych dla ARIADNA2
e-EKSPORT (AES) testy końcowe całościowej usługi
29 (PKI, MCA, SEAP, ZISAR, PDR PL/UE, ISZTAR4,
ARIADNA2, EMCSPL2, AIS TQS, NCTS2, ARR)

2015-10-01

2015-06-19

2015-09-01

2015-09-30

30

e-EKSPORT (AES) udostępnienie do testów dla
przedsiębiorców

2015-10-05

31

e-EKSPORT (AES) zaimplementowany model danych
AES w ARI@DNA2 (statystyka handlu zagranicznego)

2015-10-15

e-EKSPORT (AES) testy międzynarodowe
e-EKSPORT (AES) dostosowanie aplikacji KRET
e-EKSPORT (AES) migracja danych z ECS2
e-EKSPORT (AES) udostępnienie
e_WNIOSKI (SZPROT) transza I akcyza
OSOZ2 przygotowanie do obsługi zabezpieczeń
37
akcyzowych (SEAP, SZPROT)
Udostępnienie CRKiD dla potrzeb EMCS w zakresie
składania dokumentów wpływających i wysyłanych oraz
38
w zakresie tworzenia spraw i dołączania do nich
dokumentów, edycję atrybutów, statusów.
32
33
34
35
36

2015-10-19
2015-11-04
2015-11-04
2015-11-05
2015-10-05
2015-06-20

2015-06-19

39
40
41
42
43

e-AKCYZA_(EMCSPL2) udostępnienie do testów dla
przedsiębiorców
e-AKCYZA (EMCSPL2) testy końcowe całościowej usługi
(EMCSPL2, SZPROT, SEAP, OSOZ2, ZISAR, PDR,
ISZTAR4, MCA)
e-AKCYZA (EMCSPL2) migracja danych z EMCSPL do
EMCSPL2
e-AKCYZA (EMCSPL2) udostępnienie
e-IMPORT (AIS) udostępnienie ostatecznego modelu
danych dla ARI@DNA2

2015-10-16
2015-10-16
2015-11-04
2015-11-05
2015-10-01

44

e-IMPORT (AIS) testy końcowe całościowej usługi (jak w
e-IMPORT_ICS oraz OSOZ2, ZEFIR2, NCTS2, EMCSPL2)

2015-10-01

45

e-IMPORT (AIS) udostępnienie do testów dla
przedsiębiorców

2015-10-02

46 e-IMPORT (AIS) udostępnienie do testów równoległych
e-IMPORT (AIS) zaimplementowany model danych
47 AIS/IMPORT w ARI@DNA2 (statystyka handlu
zagranicznego)
48 e-IMPORT (AIS) dostosowanie aplikacji KRIT
49 e-IMPORT (AIS) udostępnienie
e-INTRASTAT (AIS) udostępnienie ostatecznego modelu
50
danych dla ARI@DNA2
e-INTRASTAT (AIS) testy końcowe całościowej usługi, w
51 tym modułu RWW (Rekordy Wymagające Weryfikacji) z
ARI@DNA2
e-INTRASTAT (AIS) udostępnienie do testów dla
52
przedsiębiorców
e-INTRASTAT (AIS) zaimplementowany model danych
53 AIS/INTRASTAT w ARI@DNA2 (statystyka handlu
zagranicznego)
54 e-INTRASTAT (AIS) udostępnienie

2015-11-01
2015-12-01
2015-12-30
2016-01-01
2015-10-01
2015-10-01
2015-10-01
2015-12-01
2016-01-01

