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Wniosek 2014/EL/6827

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa przełączników szkieletowych i brzegowych z wyposażeniem, serwerów kasetowych, zasilaczy awaryjnych UPS, oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-114/2014, oferujemy nw. oprogramowanie spełniające następujące wymagania:  

Oprogramowanie do zarządzania projektami –p2ware -  1 licencja na rok
lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania 
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne 
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
2
	Pełne wsparcie dla planowania i wykonania projektu.

Wyczerpujące diagramy włączając to diagram Gantta.
Zawiera rejestry ryzyka, jakości i problemów.
Narzędzia do zarządzania zasobami.
Kontrola i planowanie kosztów.
Integracja z aplikacjami serwerowymi.
Możliwość dodawania własnych pól, formuł, form.
	pełne wsparcie dla metodyki Prince 2 2009







wymagane


.............................
Tak/Nie
6
Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 bit), Server 2003 i 2008 (32 i 64 bit)

.............................
Tak/Nie



Oprogramowanie do audytu oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w sieci – Total Network Inventory lub równoważne – 1 licencja bez ograniczeń liczby węzłów
lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Możliwość inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w sieci lokalnej
	Możliwość tworzenia raportów ekranowych, drukowanych lub tabelarycznych

Księgowanie i katalogowanie oprogramowania
Przeglądarka instalacji oprogramowania
Możliwość tworzenia nowych licencji wraz z dodatkowymi informacjami oraz przechowywania kluczy licencyjnych
Obliczanie na bieżąco szczegółowego stanu licencji
Możliwość skanowania komputerów z systemami Windows / Linux/ Apple MacOS
Możliwość skanowania wszystkich urządzeń obsługujących protokół SNMP
	Automatyczne wykrywanie i oznaczanie systemów wirtualnych

Możliwość wyszukiwania danej aplikacji wszystkich komputerach
Możliwość wykrywania niezarejestrowanych kluczy licencyjnych oprogramowania oraz zliczania aktywacji danego klucza
Możliwość przypisywania wymaganego oprogramowania dla zdefiniowanych grup komputerów










wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne: 
	Windows XP

Windows Vista (x32, x64)
	Windows 7 (x32, x64)


.............................
Tak/Nie

Oprogramowanie do synchronizacji danych Super Flexible File Synchronizer FivePack – 2 sztuki, rozszerzenie licencji posiadanej przez Zamawiającego
lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Możliwość synchronizacji danych w czasie rzeczywistym, ręcznie lub według harmonogramów
	Synchronizacja może dobywać się do lokalizacji sieciowych lub lokalnych
	Tworzenie kopii przyrostowych
	Możliwość ustawienia różnych akcji dla różnych folderów
	Możliwość ustawienia dwustronnej synchronizacji aby dane były aktualne w każdej lokalizacji
	Możliwość tworzenia dokładnej kopii z funkcją kasowania plików, które już nie są dostępne w lokalizacji źródłowej oraz nadpisywania nowych plików starymi

Możliwość kopiowania zabezpieczonych plików










wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne: 
	Windows XP

Windows Vista (x32, x64)
	Windows 7 (x32, x64)

.............................
Tak/Nie









Oprogramowanie zdalnego zarządzania komputerami MAC w sieci 
– 2 licencje  lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Możliwość zarządzania komputerami MAC w sieci

Możliwość zdalnego dostępu do komputerów
Możliwość zdalnej instalacji paczek aktualizacji na komputerach z systemem MacOS
Możliwość prowadzenie czynności administracyjnych bez wiedzy i udziału użytkownika lokalnego
Kopiowanie klików między komputerami za pomocą funkcji ,,przeciągnij i upuść”






wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS

.............................
Tak/Nie



Oprogramowanie obsługi wirtualnych maszyn w systemie MAC - Academic VMware Fusion Professional Edition 6  – aktualizacja 4 szt. licencji posiadanej przez Zamawiającego do wersji 6.0 oraz zakup 4 szt. nowych licencji 
lub równoważne spełniające niżej wymienione wymagania
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4
1.
	Możliwość uruchamiania aplikacji systemu Microsoft Windows oraz samego systemu Windows w środowisku Apple MAC bez konieczności restartowania komputera
	Możliwość dostosowania skrótów klawiszowych systemu OSX do potrzeb aplikacji Windows
	Możliwość kontroli aplikacji Windows za pośrednictwem nowych urządzeń iPhone i iPad







wymagane


.............................
Tak/Nie
2.
Obsługiwane systemy operacyjne:  Mac OS

.............................
Tak/Nie

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                          


……………..……………………………..
           Data, miejscowość 	
                     ………………………………………………….… 
			          (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            

