ZAŁĄCZNIK NR 9 	NR SPR. AZ/231/2/14
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
37 | Strona







………………………………………………….
(Nazwa i adres wykonawcy)

         ZAŁĄCZNIK NR 9	NR SPR. AZ/231/2/14



OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


W miejscach wykropkowanych należy określić producenta i model/typ oferowanego sprzętu, materiałów instalacyjnych lub oprogramowania. 

W kolumnie trzeciej należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem „x” stosownie do oferty. Zaznaczenie pola „TAK” oznacza, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wymagane funkcjonalności. W przypadku gdy, Wykonawca dopisze dodatkowe informacje w kolumnie trzeciej „Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność?” lub nic nie zaznaczy, Zamawiający uzna, że wymagana funkcjonalności nie jest spełniona dla zaoferowanego rozwiązania. 


Sprzęt i materiały instalacyjne

Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ....................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność?
(Należy odpowiednio zaznaczyć )
Rodzaj
Kamera obrotowa
wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Przetwornik
CCD lub CMOS, co najmniej 1/3”
Tak□/Nie□
Funkcja automatycznego ustawiania ostrości
TAK,
z poziomu oprogramowania kamery
Tak□/Nie□
Funkcja Dzień/Noc
TAK,
kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone
Tak□/Nie□
Czułość
Nie gorsza niż dla 30 IRE, F=1,4:
w trybie dziennym (Kolor): 0,2 Lux,
w trybie nocnym (B/W): 0,04 Lux
Tak□/Nie□
Zoom optyczny
Co najmniej 30x
Tak□/Nie□
Zoom cyfrowy
Co najmniej 12x
Tak□/Nie□
Stabilizacja obrazu
TAK, cyfrowa stabilizacja obrazu
Tak□/Nie□
Kąt widzenia
w poziomie
Co najmniej 60°
Tak□/Nie□
Kodowanie obrazu
H.264, MJPEG
Tak□/Nie□
Rozdzielczość obrazu
Co najmniej HDTV 720p (1280x720)
Tak□/Nie□
Poklatkowość
Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.264 w rozdzielczości HDTV 720p (1280x720)
Tak□/Nie□
Strumienie wizyjne
Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji
Tak□/Nie□
Pozycje preset
Co najmniej 99 pozycji preset
Tak□/Nie□
Kąty obrotu
360° PAN (bez punktu końcowego), co najmniej 220° TILT
Tak□/Nie□
Szybkość obrotu
Co najmniej 350°/sek
Tak□/Nie□
Elektroniczna migawka
TAK
Tak□/Nie□
Balans bieli
Z ręczną i automatyczną regulacją
Tak□/Nie□
Sloty pamięci
Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC
lub microSD/microSDHC/microSDXC
Tak□/Nie□
Złącza
Ethernet 10/100Base-TX
Tak□/Nie□
Dostęp do wideo
Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Dostęp do konfiguracji
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, ONVIF Profile S
Tak□/Nie□
Sposób transmisji
Obsługa Unicast oraz Multicast
Tak□/Nie□
Sterowanie transmisją
Constant Bit Rate (CBR)
oraz Variable Bit Rate (VBR)
Tak□/Nie□
Detekcja ruchu
TAK
Tak□/Nie□
Automatyczna analiza obrazu
Otwarte API
Tak□/Nie□
Strefy prywatności
Co najmniej 6
Tak□/Nie□
Filtrowanie adresów IP
TAK
Tak□/Nie□
Alarmy
Co najmniej przesyłanie obrazów
na serwer FTP, na adres email
Tak□/Nie□
Obudowa
Metalowa
Tak□/Nie□
Poziom szczelności
Co najmniej IP66
Tak□/Nie□
Praca w zakresie temperatur
Co najmniej -40°C do +50°C
Tak□/Nie□
Waga
Nie więcej niż 5kg (z obudową)
Tak□/Nie□
Inne
Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości tego samego producenta co kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości,
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Zasilacz kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ....................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Zasilacz kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Typ
Ultra PoE
Tak□/Nie□
Moc
Co najmniej 60W
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ....................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Przetwornik
CCD lub CMOS, co najmniej 1/2,8”
Tak□/Nie□
Funkcja automatycznego ustawiania ostrości
TAK,
z poziomu oprogramowania kamery
Tak□/Nie□
Funkcja Dzień/Noc
TAK,
kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone
Tak□/Nie□
Czułość
Nie gorsza niż dla F=1,2:
w trybie dziennym (Kolor): 0,2 Lux,
w trybie nocnym (B/W): 0,04 Lux
Tak□/Nie□
Kąt widzenia
w poziomie
Co najmniej 100°
Tak□/Nie□
Kodowanie obrazu
H.264, MJPEG
Tak□/Nie□
Rozdzielczość obrazu
Co najmniej HDTV 1080p (1920×1080)
Tak□/Nie□
Poklatkowość
Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.264
w rozdzielczości HDTV 1080p (1920×1080)
Tak□/Nie□
Strumienie wizyjne
Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji
Tak□/Nie□
Elektroniczna migawka
TAK
Tak□/Nie□
Balans bieli
Z ręczną i automatyczną regulacją
Tak□/Nie□
Sloty pamięci
Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC
lub microSD/microSDHC/microSDXC
Tak□/Nie□
Złącza
Ethernet 10/100Base-TX
Tak□/Nie□
Dostęp do wideo
Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Dostęp do konfiguracji
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, ONVIF Profile S
Tak□/Nie□
Sposób transmisji
Obsługa Unicast oraz Multicast
Tak□/Nie□
Sterowanie transmisją
Constant Bit Rate (CBR)
oraz Variable Bit Rate (VBR)
Tak□/Nie□
Detekcja ruchu
TAK
Tak□/Nie□
Automatyczna analiza obrazu
Możliwość instalacji oprogramowania do automatycznej analizy obrazu (jako elementu systemu automatycznej analizy obrazu) działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o obiekcie do systemu
Otwarte API
Tak□/Nie□
Strefy prywatności
Co najmniej 3
Tak□/Nie□
Filtrowanie adresów IP
TAK
Tak□/Nie□
Historia ostatnich połączeń
Co najmniej 50 ostatnich połączeń
Tak□/Nie□
Alarmy
Co najmniej przesyłanie obrazów
na serwer FTP, na adres email
Tak□/Nie□
Inne
Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości tego samego producenta co kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości,
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Obudowa kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ....................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Obudowa kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Typ
Obudowa uchylna
Tak□/Nie□
Wyposażenie
Daszek przeciwsłoneczny, wentylator i grzałka
Tak□/Nie□
Poziom szczelności
Co najmniej IP66
Tak□/Nie□
Wytrzymałość na uderzenia
Co najmniej IK10
Tak□/Nie□
Praca w zakresie temperatur
Co najmniej -20°C do +50°C
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 110 x 135 x 400mm (obudowa)
Tak□/Nie□
Waga
Nie więcej niż 1,5kg
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Zasilacz kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ....................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Zasilacz kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Typ
High PoE
Tak□/Nie□
Moc
Co najmniej 25W
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□



Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Przetwornik
CCD lub CMOS, co najmniej 1/3”
Tak□/Nie□
Funkcja Dzień/Noc
TAK,
kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr
odcinający promieniowanie podczerwone
Tak□/Nie□
Czułość
Nie gorsza niż dla F=1,2:
w trybie dziennym (Kolor): 0,1 Lux,
w trybie nocnym (B/W): 0,02 Lux
Tak□/Nie□
Kąt widzenia
w poziomie
Co najmniej 105°
Tak□/Nie□
Kodowanie obrazu
H.264, MJPEG
Tak□/Nie□
Rozdzielczość obrazu
Co najmniej HDTV 720p (1280x720)
Tak□/Nie□
Poklatkowość
Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.264
w rozdzielczości HDTV 720p (1280x720)
Tak□/Nie□
Strumienie wizyjne
Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji
Tak□/Nie□
Elektroniczna migawka
TAK
Tak□/Nie□
Balans bieli
Z ręczną i automatyczną regulacją
Tak□/Nie□
Sloty pamięci
Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC
lub microSD/microSDHC/microSDXC
Tak□/Nie□
Złącza
Ethernet 10/100Base-TX
Tak□/Nie□
Dostęp do wideo
Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Dostęp do konfiguracji
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, ONVIF Profile S
Tak□/Nie□
Sposób transmisji
Obsługa Unicast oraz Multicast
Tak□/Nie□
Sterowanie transmisją
Constant Bit Rate (CBR) oraz Variable Bit Rate (VBR)
Tak□/Nie□
Detekcja ruchu
TAK
Tak□/Nie□
Strefy prywatności
Co najmniej 3
Tak□/Nie□
Filtrowanie adresów IP
TAK
Tak□/Nie□
Historia ostatnich połączeń
Co najmniej 50 ostatnich połączeń
Tak□/Nie□
Alarmy
Co najmniej przesyłanie obrazów
na serwer FTP, na adres email
Tak□/Nie□
Inne
Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości tego samego producenta co kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości,
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Zasilacz kamery kopułkowej wysokiej rozdzielczości
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Zasilacz kamery kopułkowej wysokiej rozdzielczości
Tak□/Nie□
Typ
PoE
Tak□/Nie□
Moc
Co najmniej 15W
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Moduł wejść / wyjść alarmowych
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Moduł wejść / wyjść alarmowych
Tak□/Nie□
Wejścia / wyjścia
Możliwość podłączenia co najmniej
8 wejść alarmowych i/lub 8 wyjść alarmowych
Tak□/Nie□
Porty wejściowe
-40V do +40V DC
Tak□/Nie□
Porty wyjściowe - obciążenie
Co najmniej 80mA
Tak□/Nie□
Porty wyjściowe - napięcie
40V DC
Tak□/Nie□
Wejście audio
Mikrofonowe / liniowe
Tak□/Nie□
Wyjście audio
Liniowe
Tak□/Nie□
Funkcje audio
Detekcja audio, odtwarzanie plików WAV (np. nagranych komunikatów)
Tak□/Nie□
Złącza
Ethernet 10/100Base-TX
Tak□/Nie□
Dostęp do konfiguracji
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu  dedykowanego oprogramowania
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Tak□/Nie□
Zasilanie
PoE
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Macierz Dyskowa
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Macierz Dyskowa
Tak□/Nie□
Obudowa
Macierz dyskowa ma możliwość zainstalowania w szafie stelażowej 19”(dołączony zestaw montażowy).
Macierz wyposażona we wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i logiczne).
Długości kabli : światłowodowe minimum 10m, skrętka miedziana RJ45 minimum 2m, zasilające minimum 1,5m. Kable zasilające zakończone wtyczkami C13 lub C19.
Tak□/Nie□
Pojemność
Użyteczna przestrzeń dyskowa o pojemności:
minimum 130TiB (IEC) zbudowanej za pomocą dysków NLSAS o prędkości obrotowej minimum 7200 RPM, przy nadmiarowości przestrzeni dyskowej minimum 33%.
oraz minimum 58TiB (IEC) zbudowanej za pomocą dysków nie większych niż 1,2TB SAS i prędkości obrotowej minimum 10000 RPM, przy nadmiarowości przestrzeni dyskowej minimum 33%.
Tak□/Nie□
Rozbudowa
Możliwość rozbudowy macierzy (bez wymiany kontrolerów macierzy) do minimum 240 dysków w tym minimum 50 dysków typu EFD/SSD
Tak□/Nie□
Obsługa dysków
Obsługa dysków EFD/SSD, FC/SAS i MDL SAS/SATA. 
Możliwość mieszania napędów dyskowych EFD/SSD, FC/SAS 
i MDL SAS/SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej. 
Możliwość obsługi dysków 2,5” jak również 3,5” w ramach jednej macierzy.
Tak□/Nie□
Sposób zabezpieczenia danych
Macierz obsługuje mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID0+1, RAID1, RAID5 i RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich obsługiwanych typów dysków twardych, w tym SSD.
Możliwość definiowania globalnych dysków spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.
Podwójne niezależne przyłącza wewnętrznych napędów dyskowych.
Tak□/Nie□
Tryb pracy kontrolerów macierzowych
Co najmniej dwa kontrolery pracujące w trybie active/active.
Równoczesny, aktywny dostęp (odczyt/zapis) do każdego dysku logicznego (LUN) ze wszystkich kontrolerów macierzy dla lepszego rozłożenia obciążenia.
Tak□/Nie□
Pamięć cache
Oferowane kontrolery macierzowe muszą być wyposażone 
w maksymalną dostępną dla oferowanego modelu ilość pamięci cache.
Wszystkie operacje zapisu realizowane do pamięci cache muszą być mirrorowane.
W przypadku awarii zasilania macierz posiada zabezpieczenia danych znajdujących się w pamięci cache.
Tak□/Nie□
Interfejsy zewnętrzne
Co najmniej 8 zewnętrznych interfejsów FC o prędkości minimum 8Gb/s do podłączenia do sieci SAN. 
Tak□/Nie□
Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi
Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych.
Możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.
Tak□/Nie□
Ochrona danych w środowiskach heterogenicznych
Możliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN – maskowanie LUN. 
Jeżeli dla zapewnienia izolacji LUNów dla różnych serwerów lub różnych grup serwerów potrzebne są dodatkowe komponenty (np.licencje) wymagane jest dostarczenie tych komponentów dla minimum 20 separowanych maszyn.
Tak□/Nie□
Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych
Możliwość jednoczesnego podłączenia, co najmniej 50 niezależnych serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). 
Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: VMware ESX 5, MS Windows 2008/2012, RedHat Linux 5
Wsparcie dla podanej liczby serwerów oraz systemów operacyjnych jest dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.
Wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.
Tak□/Nie□
Obsługa kanałów I/O
Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing). 
Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. 
Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz. 
Tak□/Nie□
Serwisowalność i redundancja

Wymiana elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, a w szczególności takich, jak: kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory.
Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.
Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Pełna redundancja macierzy, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów.
Możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania –odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.
Tak□/Nie□
Zarządzanie
Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. 
Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. 
Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów.
Wymagana możliwość historycznej kolekcji danych wydajnościowych.
Tak□/Nie□
Wewnętrzne migawkowe kopie danych

Możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. 
Wykonanie kopii migawkowej nie może wymagać alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuję w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii.
Macierz wspiera minimum 128 kopii migawkowych per wolumen logiczny.
Tak□/Nie□
Wewnętrzne pełne kopie danych

Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. 
Wykonana kopia danych ma możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID. Możliwość wykonania kopii w innej grupie dyskowej RAID niż dane oryginalne.
Tak□/Nie□
Możliwość zmiany typu zabezpieczenia danych w obrębie macierzy.
Macierz umożliwia migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: EFD/SSD, FC/SAS, MDL SAS/SATA oraz różnych poziomów RAID na poziomie całych woluminów logicznych. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy.
Tak□/Nie□
Możliwość migracji danych w obrębie macierzy.
Macierz umożliwia migrację danych, na poziomie części woluminów logicznych. 
Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie wolumenu logicznego, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz (EFD/SSD, FC/SAS, MDL SAS/SATA), a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów.
Tak□/Nie□
Mechanizm typu Thin Provisioning
Macierz ma możliwość udostępniania zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.
Macierz ma możliwość odzyskiwania przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych jest automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych.
Tak□/Nie□
QoS
Macierz posiada funkcjonalność pozwalającą na określenie maksymalnej wydajności konkretnego woluminu logicznego lub grup woluminów, co najmniej jako ilość IO na sekundę oraz przepustowość na sekundę.
Tak□/Nie□
Licencje
Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji dla wymienionych wcześniej funkcjonalności o ile są one wymagane chyba, że opis szczegółowy stanowi inaczej.
Tak□/Nie□

Serwer rejestracji i zarządzania
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Obudowa
Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U. 
Wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych i organizatorem kabli.
Serwer wyposażony we wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i logiczne).
Długości kabli : światłowodowe minimum 10m, skrętka miedziana RJ45 minimum 2m, zasilające minimum 1,5m. Kable zasilające zakończone wtyczkami C13.
Tak□/Nie□
Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów ośmio lub dziesięciordzeniowych. Płyta główna jest zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Tak□/Nie□
Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Tak□/Nie□
Procesor
Dwa procesory dziesięciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 827 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org. Powyższe wyniki testów otrzymane przy zainstalowanych dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie www.spec.org w momencie składania oferty.
Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z serwerem referencyjnym z modelem na stronie www.spec.org wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. 
Tak□/Nie□
Pamięć operacyjna
Pojemność minimum 192 GB, Typu RDIMM o częstotliwości pracy minimum 1600MHz, przy zachowaniu, co najmniej 8 slotów wolnych do rozbudowy pamięci.
Tak□/Nie□
Gniazda PCI
Minimum 4 sloty PCI-Express trzeciej generacji.
Tak□/Nie□
Interfejsy sieciowe
Minimum 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ (wraz z modułami SFP+ SR) oraz 2 porty 1GbE BaseT. 
Dodatkowa zainstalowana minimum jedna dwuportowa karta sieciowa konwergentna 10 Gb (wraz z modułami SFP+ SR), zapewniająca poprawną obsługę protokołu FCoE (Lan + FC).
Dodatkowo zainstalowana jedna dwuportowa karta typu HBA FC8Gb/s
Powyższe karty muszą być wspierane przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 5.5.
Dodatkowo 4 szt. kompatybilnych modułów SFP+ SR do przełącznika Cisco Nexus 5010 i extendera N2K-C2232PP-10GE, zapewniające poprawną komunikację pomiędzy dostarczonym serwerem a przełącznikiem sieciowym oraz poprawną pracę przełącznika tak jak z modułami SFP+ producenta.
Tak□/Nie□
Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd DVD-ROM
Tak□/Nie□
Dyski twarde
Zainstalowane 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 2.0 minimum 10 tys. rpm. skonfigurowane jako RAID 1.
Zainstalowane 4 dyski 4TB typu HotPlug SATA lub NLSAS minimum 7200 rpm. skonfigurowane jako RAID 5.
Tak□/Nie□
Kontroler dysków
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe minimalne konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 posiadający własna pamięć cache o pojemności minimum 512MB
Tak□/Nie□
Wbudowane porty
Minimum 4 x USB 2.0
Minimum 2 x RJ-45
Minimum 1 x VGA
Tak□/Nie□
Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość minimum 1280x1024
Tak□/Nie□
Elementy redundantne HotPlug
Minimum dwa zasilacze typu Hot-plug o mocy maksymalnie 900 W każdy, wentylatory, dyski twarde
Tak□/Nie□
Zarządzanie
Serwer jest wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISOP i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależnie od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 
Tak□/Nie□
Certyfikaty
Serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer posiada deklaracja CE.
Tak□/Nie□
Instalacja, oznaczenia
Zamawiający wymaga fizycznej instalacji serwera w standardowej szafie rack 19’’ wraz z podłączeniem do infrastruktury sieci LAN i SAN oraz wykonania testów uruchomieniowych.
Tak□/Nie□
Dokumentacja 
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Tak□/Nie□
Listwa zasilająca
Gniazda wyjściowe: minimum 16 szt. typu IEC320 C13 i minimum 4 szt. typu IEC320 C19
Złącze wejściowe: typu IEC309 32A 
Porty: minimum 1 szt. RJ45, minimum 1 szt. RS232
Możliwość zdalnego zarządzania przy pomocy protokołu: ssh, http, https, snmp.
Możliwość włączenia/wyłączenia każdego gniazda wyjściowego osobno.
Pomiar napięcia i natężenia prądu oraz mocy na każdym gnieździe wyjściowym.
Możliwość montażu pionowo wzdłuż obudowy, wewnątrz szafy.
Tak□/Nie□

Stacja kliencka.
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Obudowa
Mini Tower
Tak□/Nie□
Procesor
Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 9450 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/.
Tak□/Nie□
Liczba procesorów
Co najmniej 1
Tak□/Nie□
Pamięć
Co najmniej 8GB DDR-3 SDRAM
Co najmniej 1600MHz
Tak□/Nie□
Sloty PCI
Co najmniej 2 x PCI-Express 3.0 x 16 pełna długość i wysokość
Co najmniej 1 x PCI-Express 3.0 x 8 pełna długość i wysokość
Tak□/Nie□
Karta graficzna
PCI-Express 3.0 x 16,
Co najmniej 4GB GDDR5
Umożliwiająca podłączenie co najmniej 4 monitorów,
Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej 4096 x 2160 
na 4 monitorach jednocześnie
Wsparcie dla Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit lub Windows 7 Professional 64-bit Edition
Tak□/Nie□
Dyski HDD
Co najmniej 1 x 1TB, 7.200 obrotów na minutę
Tak□/Nie□
Kontroler pamięci masowej
Co najmniej 1 x SATA 6Gb/s
Co najmniej 1 x RAID (RAID 0, 1, 5, 10)
Tak□/Nie□
Interfejs sieciowy
Co najmniej Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Tak□/Nie□
Karta dźwiękowa
Zintegrowana
Tak□/Nie□
Napęd optyczny
DVD RW SATA
Tak□/Nie□
Klawiatura
Klawiatura USB w układzie polski programisty -
- w kolorze zbliżonym do koloru obudowy
Tak□/Nie□
Mysz
Mysz USB z min. trzema klawiszami oraz rolką –
- w kolorze zbliżonym do koloru obudowy
Tak□/Nie□
Porty
Co najmniej 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
4 x DisplayPort
1 x wejście liniowe audio, 1 x wejście mikrofonowe
1 x wyjście liniowe audio, 1 x wyjście słuchawkowe
Tak□/Nie□
Zasilanie
Co najmniej 1 zasilacz 600W
Tak□/Nie□
Inne
System operacyjny:
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit (W przypadku gdy zaoferowane oprogramowanie do obsługi monitoringu nie wspiera tej wersji systemu, dopuszczalne jest dostarczenie ww. systemu z możliwością downgrade do Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition)
Deklaracja CE
Tak□/Nie□

Monitor stacji klienckiej
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Monitor stacji klienckiej
Tak□/Nie□
Przekątna ekranu
Co najmniej 23,5"
Tak□/Nie□
Rozdzielczość
Co najmniej 1920x1080
Tak□/Nie□
Proporcje obrazu
16:9
Tak□/Nie□
Kąt obserwacji
Co najmniej
170 o poziomo
170 o pionowo
Tak□/Nie□
Czas reakcji
Maksymalnie 5 ms
Tak□/Nie□
Kontrast
Co najmniej 1000:1
Tak□/Nie□
Jasność
Co najmniej 300 cd/m2
Tak□/Nie□
Konfiguracja
OSD, Plug&Play
Tak□/Nie□
Złącza Video
Co najmniej:
1 x D-Sub 15 pin, 1 x DVI
Tak□/Nie□
Szerokość ramki obrazu
Nie więcej niż 30mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół)
Tak□/Nie□
Mocowanie
VESA
Tak□/Nie□
Normy
Co najmniej Energy Star 5.0, TCO 5.0
Tak□/Nie□
Inne
Monitor stacji klienckiej tego samego producenta co monitor ściany graficznej typ 1 oraz monitor ściany graficznej typ 2
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 3 lata
(w tym na podświetlanie ekranu)
Tak□/Nie□

Pulpit PTZ stacji klienckiej
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Pulpit PTZ stacji klienckiej
Tak□/Nie□
Joystick PTZ
TAK
Tak□/Nie□
Pokrętło JOG
TAK
Tak□/Nie□
Przyciski
Co najmniej 35, programowalne, podświetlone
Tak□/Nie□
Sygnalizacja
Wbudowany dzwonek
Tak□/Nie□
Złącza
USB 2.0
Tak□/Nie□
Praca w zakresie temperatur
Co najmniej 0°C do +40°C
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 2 lata
Tak□/Nie□

Serwer intercomów IP
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Serwer interkomów IP
Tak□/Nie□
Kodeki audio
Co najmniej G.722
Tak□/Nie□
Pasmo przenoszenia
Co najmniej 16 kHz
Tak□/Nie□
Obsługa
Co najmniej 40 abonentów interkom
Obsługa urządzeń typu: „Interkom IP”
Obsługa urządzeń interkom IP typu „help point”, „sos”, „punkt informacyjny”
Obsługa urządzeń interkom IP „do zabudowy”
Tak□/Nie□
Funkcje
Co najmniej:
Funkcja zajętości
Przywołanie priorytetowe
Przekierowanie przywołania
Przejmowanie przywołania
Przekierowanie przywołania po czasie
Przekierowanie przywołania w zaprogramowanych godzinach (np. przekierowanie w godz. 16-8)
Monitoring audio 
(do automatycznego inicjowania przywołania, np. dla urządzeń typu „help point”, „sos”, „punkt informacyjny”)
Zestawianie połączeń z grupą
Zestawianie połączeń ze wszystkimi
Zestawianie połączeń w trybie pełnego dupleksu
Automatyczne ponowienie połączenia w przypadku zajętości
Automatyczne rozłączanie połączenia po zakończeniu rozmowy
Dźwiękowe powiadanie abonenta o połączeniu oczekującym
Tak□/Nie□
Integracja
Możliwość integracji:
- z telefonią analogową,
- z telefonią VoIP,
- z radiotelefonami
Możliwość rozbudowy o nowe centrale
Możliwość rozbudowy o nowych abonentów interkom
Tak□/Nie□
Złącza
Ethernet 10/100Base-TX
Tak□/Nie□
Konfiguracja
Co najmniej
przez dedykowane oprogramowanie
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej QoS, SNMP
Tak□/Nie□
Możliwości
rozbudowy
Możliwość rozbudowy o funkcjonalność zestawiania połączeń z abonentami istniejącego systemu VoIP 
Możliwość rozbudowy  o funkcjonalność
rejestracji połączeń audio poprzez instalację dedykowanego serwera audio
Możliwość rozbudowy o system rozgłoszeniowy
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Interkom IP
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Interkom IP
Tak□/Nie□
Kodeki audio
Co najmniej G.722
Tak□/Nie□
Pasmo przenoszenia
Co najmniej 16 kHz
Tak□/Nie□
Wyświetlacz
Co najmniej 8 linii x 14 znaków, podświetlany
Historia połączeń z podziałem na
Wybierane, odbierane, nieodebrane, 
Książka adresowa
Możliwość wyświetlenia komunikatu
dla wybranych zdarzeń w systemie
Tak□/Nie□
Wskaźniki
Co najmniej jeden wskaźnik optyczny 
programowalna dioda LED
(co najmniej 3 kolory)
Możliwość przypisania dowolnej akcji (kolor i rodzaj świecenia) dla wybranych zdarzeń w systemie
Tak□/Nie□
Klawisze
Klawiatura numeryczna,
Co najmniej 3 programowalne przyciski funkcyjne 
Tak□/Nie□
Mikrofon
Wbudowane co najmniej
dwa mikrofony:
- mikrofon dookólny, dystans mówienia co najmniej 5m,
- mikrofon typu gęsia szyja, dyst. mówienia nie więcej niż 0,5m,
Tak□/Nie□
Głośnik
Wbudowany głośnik,
co najmniej 1,5W
Wbudowany wzmacniacz do podłączenia zewnętrznego głośnika, co najmniej 2,5W
Tak□/Nie□
Funkcje
Obsługa programowanych kodów klawiszowych, np.
wywoływanie grupy,
sterowanie urządzeniami wejść / wejść alarmowych
Wbudowany sensor położenia 3D do obsługi funkcji zmiany dostępności (przekierowanie) po położeniu urządzenia
Tak□/Nie□
Złącza
Ethernet 10/100Base-TX,
gniazdo do podłączenia
zestawu słuchawkowego
Tak□/Nie□
Konfiguracja
Co najmniej
przez dedykowane oprogramowanie
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej QoS, SNMP, DHCP
Tak□/Nie□
Możliwości
rozbudowy
Możliwość rozbudowy o funkcjonalność zestawiania połączeń z abonentami istniejącego systemu VoIP
Tak□/Nie□
Zasilanie
PoE
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Kontroler ściany graficznej
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Kontroler ściany graficznej
Tak□/Nie□
Obudowa
Wymiary nie więcej niż
20 x 50 x 50 cm
Waga nie więcej niż 15kg
Tak□/Nie□
Procesor
Procesor sześciordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 12428 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/
Tak□/Nie□
Liczba procesorów
Co najmniej 1
Tak□/Nie□
Pamięć
Co najmniej 8GB DDR-3 SDRAM
Co najmniej 1600MHz
Możliwość rozbudowy do co najmniej 32GB
Tak□/Nie□
Sloty PCI
Co najmniej 2 x PCI-Express 3.0 x 16 pełna długość i wysokość
Co najmniej 1 x PCI-Express 3.0 x 8 pełna długość i wysokość
Tak□/Nie□
Karta graficzna
PCI-Express 3.0 x 16,
Co najmniej 4GB GDDR5
Umożliwiająca podłączenie co najmniej 4 monitorów,
Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej 4096 x 2160 na 4 monitorach jednocześnie
Wsparcie dla Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Tak□/Nie□
Dyski HDD
Co najmniej 1 x 1TB,
7.200 obrotów na minutę
Tak□/Nie□
Kontroler pamięci masowej
Co najmniej 1 x SATA 6Gb/s
Co najmniej 1 x RAID (RAID 0, 1, 5, 10)
Tak□/Nie□
Interfejs sieciowy
Co najmniej Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Tak□/Nie□
Karta dźwiękowa
Zintegrowana
Tak□/Nie□
Napęd optyczny
DVD RW SATA
Tak□/Nie□
Klawiatura
Klawiatura USB w układzie polski programisty - w kolorze zbliżonym do koloru obudowy
Tak□/Nie□
Mysz
Mysz USB z min. trzema klawiszami oraz rolką - w kolorze zbliżonym do koloru obudowy
Tak□/Nie□
Porty
Co najmniej 4 x USB 3.0
Co najmniej 4 x USB 2.0
1 x wejście liniowe audio,
1 x wejście mikrofonowe
1 x wyjście liniowe audio,
1 x wyjście słuchawkowe
Co najmniej 2 x FireWire
Tak□/Nie□
Zasilanie
Co najmniej 1 zasilacz 600W
Tak□/Nie□
Inne
System operacyjny
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Deklaracja CE
Tak□/Nie□

Karta graficzna kontrolera ściany graficznej
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Karta graficzna kontrolera ściany graficznej
Tak□/Nie□
Typ magistrali
PCI-Express 3.0 x 16
Tak□/Nie□
Pamięć
Co najmniej 4GB GDDR5
Tak□/Nie□
Szerokość pasma
Co najmniej 150 GBps
Tak□/Nie□
Ilość wyjść wideo
Co najmniej 4
Tak□/Nie□
Rozdzielczość
Co najmniej 4096 x 2160 
na 4 monitorach jednocześnie
Tak□/Nie□
Złącza Video
Co najmniej 4 x DisplayPort
Tak□/Nie□
Grupowanie ekranów
TAK
Tak□/Nie□
Inne
Wsparcie dla Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Monitor ściany graficznej typ 1
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Monitor ściany graficznej
Tak□/Nie□
Przekątna ekranu
Co najmniej 54"
Tak□/Nie□
Rozdzielczość
Co najmniej 1920x1080
Tak□/Nie□
Proporcje obrazu
16:9
Tak□/Nie□
Kąt obserwacji
Co najmniej
176 o poziomo
176 o pionowo
Tak□/Nie□
Czas reakcji
Maksymalnie 8 ms
Tak□/Nie□
Kontrast
Co najmniej 4000:1
Tak□/Nie□
Jasność
Co najmniej 400 cd/m2
Tak□/Nie□
Konfiguracja
OSD, Plug&Play
Tak□/Nie□
Głośniki
Zintegrowane co najmniej 10W + 10W
Tak□/Nie□
Zastosowanie
Do pracy 16/7/365
Tak□/Nie□
Czujniki
Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia otoczenia
Tak□/Nie□
Złącza Wideo
Co najmniej:
1 x D-Sub 15 pin,
1 x Composite (BNC),
1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort,
Tak□/Nie□
Złącza Audio
Co najmniej:
1 x Jack 3,5mm,
1 x HDMI, 1 x DisplayPort
Tak□/Nie□
Szerokość ramki obrazu
Nie więcej niż 20mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół)
Tak□/Nie□
Konstrukcja
VESA, w komplecie zestaw
do montażu na ścianie
Tak□/Nie□
Normy
Co najmniej Energy Star 5.0
Tak□/Nie□
Inne
Monitor ściany graficznej typ 1 tego samego producenta co monitor ściany graficznej typ 2
oraz monitor stacji klienckiej
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 3 lata
(w tym na podświetlanie ekranu)
Tak□/Nie□

Monitor ściany graficznej typ 2
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Monitor ściany graficznej
Tak□/Nie□
Przekątna ekranu
Co najmniej 42"
Tak□/Nie□
Rozdzielczość
Co najmniej 1920x1080
Tak□/Nie□
Proporcje obrazu
16:9
Tak□/Nie□
Kąt obserwacji
Co najmniej
176 o poziomo
176 o pionowo
Tak□/Nie□
Czas reakcji
Maksymalnie 12 ms
Tak□/Nie□
Kontrast
Co najmniej 1200:1
Tak□/Nie□
Jasność
Co najmniej 400 cd/m2
Tak□/Nie□
Konfiguracja
OSD, Plug&Play
Tak□/Nie□
Głośniki
Zintegrowane co najmniej 10W + 10W
Tak□/Nie□
Zastosowanie
Do pracy 16/7/365
Tak□/Nie□
Czujniki
Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia otoczenia
Tak□/Nie□
Złącza Wideo
Co najmniej:
1 x D-Sub 15 pin,
1 x Composite (BNC),
1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort,
Tak□/Nie□
Złącza Audio
Co najmniej:
1 x Jack 3,5mm,
1 x HDMI, 1 x DisplayPort
Tak□/Nie□
Szerokość ramki obrazu
Nie więcej niż 20mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół)
Tak□/Nie□
Mocowanie
VESA, w komplecie zestaw do montażu na ścianie
Tak□/Nie□
Normy
Co najmniej Energy Star 5.0
Tak□/Nie□
Inne
Monitor ściany graficznej typ 2 tego samego producenta co monitor ściany graficznej typ 1
oraz monitor stacji klienckiej
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 3 lata
(w tym na podświetlanie ekranu)
Tak□/Nie□

Przełącznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr, Funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Przełącznik sieciowy zarządzalny
Tak□/Nie□
Złącza
Co najmniej 8 x Ethernet 10/100/1000Base-T(X),
Co najmniej 2 x 100/1000BaseSFP,
Co najmniej 1 x USB port (do konfiguracji)
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
Co najmniej HTTP, HTTPS, SSH, QoS,
SNMP oraz NTP klient, LACP
Tak□/Nie□
Tablica MAC
Co najmniej 8000
Tak□/Nie□
Tablica VLAN
Co najmniej 4000 (802.1Q), obsługa protokołu MSTP
Tak□/Nie□
Zarządzanie
Co najmniej przez WEB, Console, SSH
Tak□/Nie□
Konfiguracja
Co najmniej przez HTTPS serwer oraz przez port USB
Tak□/Nie□
Diagnostyka
SNMPv1/v2c/v3
Tak□/Nie□
Zasilanie
DC co najmniej (jeden ze wskazanych) 12V, 24V, 48V,
Zasilanie redundantne
Tak□/Nie□
Obudowa
Metalowa
Tak□/Nie□
Poziom szczelności
Co najmniej IP30
Tak□/Nie□
Praca w zakresie temperatur
Co najmniej -40°C do +70°C
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 91 x 140 x 140mm
Tak□/Nie□
Montaż
Na szynie DIN
Tak□/Nie□

Przełącznik sieciowy w punkcie oglądowym
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Przełącznik sieciowy zarządzalny
Tak□/Nie□
Złącza
24 port 10/100/1000 Base-T
4 porty 1/10Gbase umożliwiające obsadzenie modułami SFP/SFP+ typu:10 Gbase-LR, SR, ER oraz 1000Base T, LX, SX ,EX
Port konsoli,
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
NTP, SNMPv2c, SNMPv3
Tak□/Nie□
Obsługa 
mechanizmów
Zapewnienie ciągłości pracy sieci, obsługa co najmniej:
- 802.1w RapidSpanningTree,
- 802.1s Multi-InstanceSpanningTree
Tak□/Nie□
Przepustowość
120Gb/s (full duplex)
Tak□/Nie□
Szybkość przełączania
90Mpps
Tak□/Nie□
Tablica MAC
10000
Tak□/Nie□
Tablica VLAN
4000
Tak□/Nie□
Wbudowana pamięć
Pamięć nieulotna co najmniej 512MB
Tak□/Nie□
Obsługa ramek Jumbo
9216 bajtów
Tak□/Nie□
Uwierzytelnianie
Przy pomocy serwerów RADIUS i TACACS+
Tak□/Nie□
Konfiguracja
Dostęp do konfiguracji przełącznika przez SSHv2.
Plik konfiguracyjny przełącznika jest możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie przełącznika z nową konfiguracją.
Tak□/Nie□
Dziennik zdarzeń
Logowanie na zewnętrzny serwer syslog
Tak□/Nie□
Zgodność z normami
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP),  IEEE 802.3ae
Tak□/Nie□
Obudowa
Obudowa metalowa przystosowana do montażu w szafie RACK 19” (zestaw montażowy dostarczony z urządzeniem). Wysokość nie większa niż 1RU
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□

Przełącznik rdzeniowy
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy podać
oferowany parametr
Rodzaj
Przełącznik sieciowy zarządzalny
Tak□/Nie□
Złącza
Minimum 32 porty 1/10Gbase umożliwiające obsadzenie modułami SFP/SFP+ co najmniej typu: 10 Gbase-LR, SR, ER oraz 1000Base T, LX, SX ,EX
Dodatkowo przełącznik zapewnia jego przyszłą rozbudowę o porty 1/10GBase SFP/SFP+ montowane w ramach obudowy przełącznika. 
Złącze (port) konsoli
Tak□/Nie□
Routing
Przełącznik umożliwia przełączanie w warstwie 2 i 3 z możliwością definiowania routingu dla protokołu RIP, OSPF. Wymagane jest wsparcie dla min. routingu statycznego. Przełącznik umożliwia rozszerzenie funkcjonalności (poprzez upgrade oprogramowania lub zakup odpowiedniej licencji) o zaawansowane protokoły routingu warstwy 3 dla ruchu IPv4 i IPv6 (min. BGP lub IS-IS lub oba razem) lub posiadać taką funkcjonalność.
Tak□/Nie□
Obsługa protokołów
NTP, SNMPv2c, SNMPv3
Tak□/Nie□
Obsługa 
Mechanizmów
Zapewnienie ciągłości pracy sieci, obsługa co najmniej:
- 802.1w RapidSpanningTree,
- 802.1s Multi-InstanceSpanningTree
„port mirroring”
QoS
ACL
Tak□/Nie□
Przepustowość
460Gb/s (full duplex)
Tak□/Nie□
Szybkość przełączania
340Mpps dla IPv4
Tak□/Nie□
Tablica MAC
18000
Tak□/Nie□
Tablica VLAN
4000
Tak□/Nie□
Tablica ARP
8000
Tak□/Nie□
Wbudowana pamięć
Pamięć nieulotna 2GB
Tak□/Nie□
Obsługa ramek Jumbo
9216 bajtów
Tak□/Nie□
Uwierzytelnianie
Przy pomocy serwerów RADIUS i TACACS+
Tak□/Nie□
Statystyki ruchu
Tworzenie statystyk ruchu w oparciu o NetFlow lub JFlow lub w oparciu o inny, podobny mechanizm. Licencja na obsługę funkcjonalności routingu nie jest wymagana, ale jest możliwość jej dokupienia bez konieczności wymiany urządzenia
Tak□/Nie□
Konfiguracja
Dostęp do konfiguracji przełącznika przez SSHv2.
Plik konfiguracyjny przełącznika jest możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie przełącznika z nową konfiguracją.
Tak□/Nie□
Dziennik zdarzeń
Logowanie na zewnętrzny serwer syslog
Tak□/Nie□
Zgodność z normami
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP),  IEEE 802.3ae
Tak□/Nie□
Zasilanie
Redundantne zasilacze (co najmniej 2)
Możliwość wymiany podczas pracy przełącznika
Tak□/Nie□
Chłodzenie
Redundantne moduły wentylatorów (co najmniej 2)
Możliwość wymiany podczas pracy przełącznika
Tak□/Nie□
Obudowa
Przystosowana do montażu w szafie rack 19” (zestaw montażowy dostarczony z urządzeniem). Wysokość nie większa niż 1RU
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□

Łącze radiowe
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Łącze radiowe punkt-punkt
Tak□/Nie□
Przepustowość
Co najmniej 100Mbit Full Duplex
Tak□/Nie□
Praca w paśmie
57 - 64GHz
Tak□/Nie□
Moc EIRP
Co najmniej 46dBm
Tak□/Nie□
Antena
Zintegrowana
Co najmniej 38dBi
Tak□/Nie□
Zasięg
Co najmniej 1000m
Tak□/Nie□
Dostępność
Co najmniej
na poziomie 99,99% w skali roku
Tak□/Nie□
Obsługa
Co najmniej VLAN IEEE 802,1Q, 802.1p, QoS, DiffServ
Tak□/Nie□
Zarządzanie
Co najmniej SNMP V1, V2C, V3, HTTP
Tak□/Nie□
Złącza
Co najmniej
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
Tak□/Nie□
Praca w zakresie temperatur
Co najmniej -40°C do +50°C
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 20 x 20 x 8 cm
Tak□/Nie□
Waga
Nie więcej niż 3kg (z obudową)
Tak□/Nie□
Inne
Określony przez producenta parametr MTBF
co najmniej 25lat
Deklaracja CE
Tak□/Nie□

Zasilacz UPS typ 1 w punkcie kamerowym
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Zasilacz UPS
Tak□/Nie□
Moc wyjściowa pozorna
Co najmniej 700VA
Tak□/Nie□
Moc wyjściowa czynna
Co najmniej 420W
Tak□/Nie□
Czas przełączania
na UPS
Nie więcej niż 3ms
Tak□/Nie□
Przełączanie na sieć
Samoczynne po pojawieniu się napięcia sieciowego
Tak□/Nie□
Zabezpieczenia
Co najmniej przeciążeniowe, przeciwzwarciowe
Tak□/Nie□
Filtry
Co najmniej filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI
Tak□/Nie□
Czas podtrzymania
Podtrzymanie napięcia punktu kamerowego
co najmniej 8 minut
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 100 x 150 x 350mm
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy,
Co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Zasilacz UPS typ 2 w centrum oglądowym
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Zasilacz UPS
Tak□/Nie□
Obudowa
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do montażu w szafie rack 19"
Tak□/Nie□
Moc wyjściowa pozorna
Co najmniej 3000VA
Tak□/Nie□
Moc wyjściowa czynna
Co najmniej 2700W
Tak□/Nie□
Czas przełączania
na UPS
Nie więcej niż 3ms
Tak□/Nie□
Przełączanie na sieć
Samoczynne po pojawieniu się napięcia sieciowego
Tak□/Nie□
Zabezpieczenia
Co najmniej
przeciążeniowe, przeciwzwarciowe
Tak□/Nie□
Zakres
napięcia wejściowego
Co najmniej
w zakresie 120 - 260VAC
Tak□/Nie□
Zakres
częstotliwości wejściowej
Co najmniej
w zakresie 45 - 65Hz
Tak□/Nie□
Baterie
Możliwość dołączenia co najmniej 2 dodatkowych zestawów (modułów) baterii typu: „Moduł bateryjny
do zasilacza UPS typ 2” każdy moduł baterii co najmniej 28Ah
Tak□/Nie□
Czas podtrzymania
bez dodatkowej
baterii akumulatorów
Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 75 %
bez dodatkowej baterii akumulatorów
co najmniej 5 minut
Tak□/Nie□
Czas podtrzymania
z dodatkową
baterią akumulatorów
Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 75 %
z dodatkową 1 baterią akumulatorów typu: „Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2”
co najmniej 60 minut
Tak□/Nie□
Sprawność układu
Co najmniej 95%
Tak□/Nie□
Układ obejściowy
Co najmniej automatyczny i ręczny bypass elektroniczny
Tak□/Nie□
Wyświetlacz
Co najmniej Informacje o trybie pracy,
o napięciu wejściowym i wyjściowym,
o obciążeniu
Tak□/Nie□
Zarządzanie
Co najmniej z poziomu
UPS, www, telnet (LAN), RS232
Tak□/Nie□
Diagnostyka
Pomiar temperatury otoczenia
Pomiar wilgotności otoczenia dedykowanym czujnikiem
wskazania widoczne w z poziomu modułów zarządzania
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 2U / moduł UPS
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□

Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 1
Tak□/Nie□
Obudowa
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U,
dedykowana do montażu w szafie rack 19"
Tak□/Nie□
Baterie
Co najmniej 28Ah
Tak□/Nie□
Napięcie akumulatorów
Co najmniej 70V
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 2U
Tak□/Nie□
Inne
Deklaracja CE
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, Co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Szafka kamerowa
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Szafka kamerowa
Tak□/Nie□
Konstrukcja
Konstrukcja monolityczna + drzwi na zawiasach
Tak□/Nie□
Materiał
Wykonanie z kompozytu poliestrowego
Tak□/Nie□
Warstwa ochronna
Żywica ochronna
Tak□/Nie□
Odporność
Odporność na działanie czynników atmosferycznych,
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV),
Odporność na działanie agresywnych czynników chemicznych
Tak□/Nie□
Poziom szczelności
Co najmniej IP34
Tak□/Nie□
Wytrzymałość
na uderzenia
Co najmniej IK10
Tak□/Nie□
Wymiary
Nie więcej niż 650 x 650 x 300mm
Tak□/Nie□
Przestrzeń użytkowa
Co najmniej 550 x 550 x 200mm
Tak□/Nie□
Montaż
Na fundamencie prefabrykowanym lub na ścianie
Tak□/Nie□
Wyposażenie
Płyta montażowa, komplet zabezpieczeń obwodu zasilania: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe
Tak□/Nie□
Zabezpieczenia
Czujnik otwarcia szafki
Zabezpieczenia obwodu zasilania,
co najmniej: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe
Tak□/Nie□
Inne
Możliwość montażu urządzeń przystosowanych do montażu w szafie Rack 19"
Tak□/Nie□
Gwarancja
Producenta, co najmniej 5 lat
Tak□/Nie□


Oprogramowanie

Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo
Tak□/Nie□
Architektura
Klient-serwer
Obsługa:
- serwery rejestracji
- serwery zarządzania
- serwery rejestracji zapasowe
- serwery zarządzania zapasowe
Architektura otwarta
Współpraca z urządzeniami różnych producentów / typów
Architektura rozproszona
Oprogramowanie na wielu serwerach
Zarządzanie wieloma niezależnymi systemami rejestracji z poziomu jednego, nadrzędnego, wirtualnego środowiska 
Oprogramowanie serwerów ma działać jako usługa Windows
Tak□/Nie□
Serwery rejestracji
Serwer / serwery rejestracji mają przechowywać wszystkie zarejestrowane dane wideo, dane audio oraz inne zarejestrowane dane z innych modułów systemu
Możliwość zastosowania wielu serwerów rejestracji
Tak□/Nie□
Serwery zarządzania
Serwer / serwery zarządzania mają przechowywać wszystkie dane dotyczące konfiguracji modułów systemu, dane dotyczące konfiguracji urządzeń w systemie oraz dane użytkowników i ich praw dostępu
Możliwość zastosowania wielu serwerów zarządzania
Tak□/Nie□
Integracja
Integracja z oprogramowaniem do automatycznej analizy obrazu
Integracja z Microsoft Active Directory do weryfikacji (uwierzytelniania) użytkowników oraz w celu synchronizacji kont użytkowników
Integracja urządzeń / modułów oprogramowania:
- poprzez SDK (ang. Software Development Kit),
- poprzez DDK (ang. Driver Development Kit)
Integracja z modułem automatycznej analizy obrazu pochodzącym od zewnętrznych dostawców (wsparcie dla modułu od co najmniej 5 różnych dostawców)
Integracja z zewnętrznymi systemami BMS i bazami danych 
poprzez wtyczki (plug-ins)
Tak□/Nie□
Licencja na obsługę urządzeń  (w przypadku jeśli jest wymagana). 
Dostarczona dla:
100 kamer (kamer stacjonarnych lub obrotowych)
30 modułów wejść / wyjść alarmowych
10 klawiatur PTZ
Tak□/Nie□
Licencja na obsługę urządzeń - 
możliwości rozbudowy  (w przypadku jeśli jest wymagana).
Możliwa rozbudowa licencji dla
500 kamer (kamer stacjonarnych lub obrotowych)
300 modułów wejść / wyjść alarmowych 
100 serwerów rejestracji i zarządzania
100 stacji klienckich
100 klawiatur PTZ
500 różnych urządzeń, w tym urządzeń wejść / wyjść alarmowych, czujników, innych
Tak□/Nie□
Obsługa
Kamery analogowe, kamery IP,
Kamery stacjonarne, kamery obrotowe,
Kamery megapikselowe (co najmniej 5Mpix),
Kamery automatycznej analizy obrazu
Obsługa co najmniej następujących kamer:
- Acti (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- ArecontVision (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- Axis (co najmniej 40 różnych typów kamer),
- Bosch (co najmniej 40 różnych typów kamer),
- Ganz (co najmniej 10 różnych typów kamer),
- HikVision (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- IQinvision (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- JVC (co najmniej 10 różnych typów kamer),
- Mobotix (co najmniej 5 różnych typów kamer),
- Panasonic (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- Pelco (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- Samsung (co najmniej 10 różnych typów kamer),
- Sanyo (co najmniej 5 różnych typów kamer),
- Sony (co najmniej 40 różnych typów kamer),
- UDP (co najmniej 5 różnych typów kamer),
- Verint (co najmniej 20 różnych typów kamer),
- Vivotek (co najmniej 10 różnych typów kamer)
Obsługa co najmniej następujących klawiatur PTZ:
- dowolna klawiatura PTZ USB,
- klawiatura Bosch Autodome,
- klawiatura Bosch Intuikey,
- klawiatura Pelco D-
- klawiatura Pelco P,
Możliwość rozbudowy oprogramowania klienckiego do obsługi z poziomu aplikacji na smartfony i tablety oraz z poziomu aplikacji działającej na stronie www
Obsługa analityki wideo pochodzącej od zewnętrznych dostawców (co najmniej 5 różnych dostawców)
Tak□/Nie□
Praca w trybie
czasu rzeczywistego
TAK
Tak□/Nie□
Praca w trybie
archiwum
TAK
Tak□/Nie□
Zarządzanie użytkownikami
Tworzenie kont użytkowników
Edycja praw użytkowników
Usuwania kont użytkowników
Zarządzanie prawami dostępu do systemu dla użytkowników lokalnych i zdalnych
Zarządzanie prawami dostępu do materiałów wideo dla użytkowników lokalnych i zdalnych
Zarządzanie priorytetami dostępu i sterowania w oparciu o priorytety kont użytkowników
Ww. dostępne z poziomu każdej stacji klienckiej dla użytkowników z prawami administratora systemu oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo
Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup użytkowników) do wybranych materiałów wideo (na żywo oraz z archiwum)
Tak□/Nie□
Wyświetlanie
strumieni wideo
Wyświetlanie strumieni wideo na żywo
Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum
Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer jednocześnie (na żywo oraz z archiwum)
Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer na wielu stacjach oglądowych jednocześnie
Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie:
- kamer z mozaiki obrazów z kamer,
- kamer z drzew logicznych urządzeń,
- kamer z map, - aktywnych części obrazów z kamer
Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum z kamery (np. karta pamięci)
Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup użytkowników) do wybranych obrazów z kamer
Tak□/Nie□
Obsługa PTZ
Sterowanie kamerami PTZ z wielu stacji oglądowych 
Zarządzanie priorytetami dostępu i sterowania w tym sterowania kamerami PTZ w oparciu o priorytety kont użytkowników (dla użytkowników, dla grup użytkowników)
Sterowanie kamerami obrotowymi co najmniej z poziomu klawiatury PTZ oraz z użyciem myszki komputerowej
Sterowanie kamerami obrotowymi (obrót) poprzez kliknięcie myszą na obrazie
Tak□/Nie□
Przesyłanie
strumieni wideo
Praca w oparciu o różne protokoły przesyłu:
co najmniej unicast, , multicast,
Obsługa IGMP w celu ustalania przynależności grup multicastowych,
Odbieranie wideo z kamer w postaci strumieni unicast oraz multicast
Obsługa konwersji multicast na unicast 
Obsługa konwersji unicast na multicast 
Obsługa przesyłania strumieni wideo multicast do aktywnych, oglądających je klientów
Obsługa przesyłania strumieni wideo unicast do aktywnych, oglądających je klientów
Przesyłanie strumieni wideo do zewnętrznych systemów
Tak□/Nie□
Rejestracja
strumieni wideo
Rejestracja ciągła
Rejestracja zgodnie z harmonogramem
Rejestracja wskutek wystąpienia alarmu z systemu, z modułów wejść / wyjść alarmowych oraz z modułu automatycznej analizy obrazu
Rejestracja wskutek wystąpienia makra, lub uruchomienia skryptu
Rejestracja przed oraz po alarmie (konfigurowana w zakresie co najmniej 1 s - 1 min.)
Rejestracja z zadaną przepływnością, poklatkowością, jakością obrazu (definiowaną dla każdej kamery)
Rejestracja z mniejszą poklatkowością (mniejszą niż poklatkowość oryginalnego strumienia wideo)
Obsługa rejestracji wideo w kamerach IP (na kartach SD)
Kopiowanie zapisów strumieni wideo z archiwum kamery do archiwum systemu
Rejestracja strumieni wideo co najmniej
MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264
Rejestracja na żądanie (po naciśnięciu przycisku)
Definiowanie kasowania archiwum niezależnie dla każdej kamery w systemie
Ochrona sekwencji wideo przed usunięciem. Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup użytkowników) do wybranych materiałów wideo
Zabezpieczenie materiału wideo przed kasowaniem do wyznaczonej daty lub bezterminowo - z możliwością późniejszego usunięcia zapisu (uprawniony administrator).
Możliwość dodawania zakładek z adnotacją do danego miejsca w nagraniu wideo
Przeszukiwanie archiwum wideo:
- po zakładkach z adnotacją,
- po zdarzeniach z systemu,
- po zdarzeniach z modułów wejść / wyjść alarmowych,
- po zdarzeniach z modułu automatycznej analizy
Tak□/Nie□
Moduł mapy
Praca z wykorzystaniem aktywnej mapy obszaru objętego działaniem systemu, co najmniej:
- warstwa mapy GIS OpenStreetMap oraz GoogleMap,
- warstwa mapy w postaci bitmapy,
- warstwa lokalizacji kamer: aktywne ikony urządzeń, aktywne obszary obserwacji kamer (wskazanie aktualnego kierunku obserwacji kamery obrotowej)
- warstwa stanów urządzeń, stanów kamer,
- warstwa z danymi z modułu automatycznej analizy obrazu
Zarządzanie wieloma lokalizacjami / wieloma mapami
Centralne zarządzanie modułem mapy
Tak□/Nie□
Automatyczna analiza obrazu
Po stronie kamer oraz po stronie serwerów
Zgodnie z wymaganiami na oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu
Obsługa analityki wideo pochodzącej od zewnętrznych dostawców (co najmniej 5 różnych dostawców)
Możliwość rozbudowy o moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Tak□/Nie□
Wizualizacja analityki
Nanoszenie wyszukanych obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i zachowań na środowisko pracy operatorów, co najmniej:
- na obrazy z kamer,
- na aktywną mapę obszaru objętego działaniem systemu
Tak□/Nie□
Monitorowanie
stanu systemu
Monitorowanie funkcjonowania systemu
Monitorowanie funkcjonowania systemów zdalnych
Monitorowanie poprzez funkcję tzw. watchdog
Monitorowanie stanu oprogramowania (watchdog)
Monitorowanie stanu urządzeń (watchdog)
Rejestracja zdarzeń związanych ze stanem systemu
Monitorowanie dostępności
dla serwerów, klientów, źródeł wideo
Raportowanie o nowych urządzeniach w systemie
Tak□/Nie□
Alarmy
Definiowanie alarmów
Modyfikowanie alarmów
Wywoływanie alarmów
Potwierdzanie / zamykanie alarmów
Definiowanie zdarzeń po wystąpieniu alarmu, co najmniej:
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie danego monitora,
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie na ścianie wideo,
- skierowanie danej kamery obrotowej w określonym kierunku,
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt,
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt + śledzenie obiektu,
- uruchomienie określonego kanału komunikacyjnego poprzez tzw. interkom,
- przesłanie informacji o zaistnieniu alarmu na aplikację urządzenia mobilnego,
- przesłanie informacji o zaistnieniu alarmu - mail oraz SMTP,
- przesłanie informacji o zaistnieniu alarmu do zewnętrznej bazy danych,
do zewnętrznego oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS
- wyświetlanie instrukcji działania użytkownika w wyniku wystąpienia danego alarmu
Obsługa nieograniczonej liczby alarmów definiowanych przez użytkownika
Obsługa priorytetów dla alarmów i definiowanie warunków, które muszą być spełnione w celu ich ponownej aktywacji. Definiowanie list odbiorców dla każdego alarmu
Globalne zarządzanie alarmami (dla wielu lokalizacji, dla wielu serwerów rejestracji i zarządzania)
Tak□/Nie□
Raportowanie
Raportowanie alarmów
Raportowanie dla wideo – dotyczy dowolnej funkcjonalności systemu
Raportowanie z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji
Łączenie raportów z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji
Raportowanie przy użyciu:
- dostępnych raportów ogólnych,
istniejących oraz nowych szablonów raportów
Tworzenie szablonów raportów
Raportowanie poprzez:
- automatyczne generowanie list zdarzeń i alarmów,
- automatyczne generowanie kompleksowych statystyk,
- zdefiniowany harmonogram automatycznego wysyłania raportów
Raportowanie poprzez email
Definiowanie uprawnień dla raportów
Tak□/Nie□
Eksport danych
Co najmniej:
- do plików PDF, do plików programu Excel,
- do zewnętrznego oprogramowania zarządczego
Tak□/Nie□
Eksport nagrań wideo
Eksport nagrań wideo 
jako niezależnych plików wideo
Tak□/Nie□
Bezpieczeństwo
Redundancja oraz backup bazy danych
Zapewnienie co najmniej jednego serwera rejestracji typu zapasowy
Zapewnienie co najmniej jednego serwera zarządzania typu zapasowy
Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami rejestracji
Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami zarządzania
Zapewnienie wirtualnych maszyn serwerowych pracujących w trybie redundantnym, z mechanizmem automatycznego przełączania awaryjnego pomiędzy maszynami
Zabezpieczenie komunikacji pomiędzy systemem a kamerą IP za pomocą 128 bitowego kodowania SSL i/lub za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS
Tak□/Nie□
Inne
Oprogramowanie stacji klienckich dostępne w języku polskim
Tak□/Nie□
Wsparcie
Wykonawcy - w zakresie
konfiguracji i  aktualizacji oprogramowania - co najmniej 3 lata 
Tak□/Nie□

Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu
Tak□/Nie□
Architektura
Klient-serwer
Architektura rozproszona
Oprogramowanie po stronie serwerów oraz po stronie kamer
Tak□/Nie□
Instalacja oprogramowania
po stronie serwerów
TAK
Tak□/Nie□
Instalacja oprogramowania
po stronie kamer
TAK
Tak□/Nie□
Integracja
Integracja z oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo
Integracja urządzeń / modułów oprogramowania:
- poprzez SDK (ang. Software Development Kit),
- poprzez DDK (ang. Driver Development Kit)
Tak□/Nie□
Licencja na obsługę urządzeń (w przypadku jeśli jest wymagana). 
Dostarczona dla 69 urządzeń (kamer stacjonarnych)
Tak□/Nie□
Obsługa
Kamery analogowe, kamery IP,
Kamery stacjonarne, kamery obrotowe,
Kamery megapikselowe,
Kamery automatycznej analizy obrazu
Tak□/Nie□
Praca w trybie
czasu rzeczywistego
TAK
Tak□/Nie□
Praca w trybie
Archiwum
TAK
Tak□/Nie□
Detekcja
Detekcja rodzaju obiektu:
co najmniej zwierzę, osoba, grupa osób, pojazd,
Detekcja rozmiaru (wielkości) obiektu ,
Detekcja kierunku poruszania się obiektu (z dokładnością co najmniej 20o),
Detekcja prędkości poruszania się obiektu (z dokładnością co najmniej 10 km/h),
Detekcja koloru poruszającego się obiektu
Tak□/Nie□
Zliczanie
Zliczanie osób i pojazdów w strefie i podstrefach z rozróżnieniem rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości przemieszczania się osób i pojazdów,
Zliczanie pojazdów na wielu pasach jednocześnie
Możliwość zdefiniowania co najmniej 500 linii zliczania
Tak□/Nie□
Strefy wirtualnych
miejsc parkingowych
Możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 stref wirtualnych miejsc parkingowych
Wykrywanie i zapisywanie stanu każdego miejsca parkingowego (wolne / zajęte / czas ile wolne lub ile zajęte)
Tak□/Nie□
Wykrywanie
zdarzeń
Co najmniej:
- poruszanie się w obszarze,
- przekroczenie linii,
- wejście / wjazd do strefy zamkniętej,
- wejście / wjazd do strefy rejestrowanej po osobie / pojeździe poprzedzającym,
Możliwość zdefiniowania co najmniej
1000 stref zamkniętych oraz rejestrowanych
- przemieszczanie się w kierunku niedozwolonym,
Możliwość zdefiniowania co najmniej
100 obszarów z ruchem jednokierunkowym
- zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym,
Możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 obszarów z zakazem parkowania
- tworzenie się zagęszczenia w ruchu,
- tworzenie się zatłoczenia w ruchu,
- tworzenie się korka,
- gromadzenie się,
- tworzenie się zgrupowania,
- wałęsanie się
Tak□/Nie□
Wykrywanie
zachowań
Co najmniej:
- zatrzymanie się,
- wielokrotne zatrzymania się,
- bieg,
- rozpoczęcie biegu,
- zmiana prędkości,
- zmiana kierunku poruszania się,(co najmniej o 90 stopni)
- wałęsanie się,
- pozostawienie przedmiotu,
- pojawienie się,
- zniknięcie
Tak□/Nie□
Łączenie reguł
Łącznie reguł typu „detekcja”, „zliczanie”, „wykrywanie zdarzeń” oraz „wykrywanie zachowań” w zestawy reguł
Tak□/Nie□
Obsługa PTZ
Możliwość rozbudowy oprogramowania o funkcjonalności:  sterowanie obrotem, powiększeniem i pomniejszeniem widoku z kamery obrotowej z poziomu oprogramowania do automatycznej analizy obrazu,
Obsługa automatycznej analizy obrazu dla pozycji preset
dla kamer pracujących w trybie trasy po pozycjach preset
Tak□/Nie□
Wskazywanie
Wskazywanie:
- dróg przemieszczania się osób,
- dróg przemieszczania się pojazdów
Tak□/Nie□
Moduł mapy
Praca z wykorzystaniem aktywnej mapy obszaru objętego działaniem systemu, co najmniej:
- warstwa lokalizacji i stanów kamer,
- warstwa z danymi z modułu automatycznej analizy obrazu,
Wyświetlanie na obrazach z kamer ścieżek ruchu wszystkich osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze,
Wyświetlanie na podkładzie mapowym ścieżek ruchu wszystkich osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze,
Wyświetlanie na obrazach z kamer tzw. obszarów zainteresowania (kolorowe zaznaczenia) przedstawiających tendencje zachodzenia danego zdarzenia, zachowania dotyczącego osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze,
Wyświetlanie na podkładzie mapowym tzw. obszarów zainteresowania (kolorowe zaznaczenia) przedstawiających tendencje zachodzenia danego zdarzenia, zachowania dotyczącego osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze.
Tak□/Nie□
Wizualizacja analityki
Nanoszenie wyszukanych obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i zachowań na środowisko pracy operatorów, co najmniej:
- na obrazy z kamer,
- na aktywną mapę obszaru objętego działaniem systemu
Tak□/Nie□
Obsługa archiwum
Przeszukiwanie zarejestrowanej bazy danych:
- w zakresie co najmniej 30 dni,
- z co najmniej 300 kamer jednocześnie,
Przeszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo
pod kątem wyszukania:
- typu zdarzenia,
- typu zachowania,
- obiektu o danym rozmiarze,
- obiektu o danym kolorze (np. kolor ubrania),
- obiektu poruszającego się w zadanym kierunku,
- obiektu poruszającego się z zadaną prędkością
Tak□/Nie□
Alarmy
Definiowanie alarmów
Modyfikowanie alarmów
Wywoływanie alarmów
Potwierdzanie / zamykanie alarmów
Definiowanie zdarzeń po wystąpieniu alarmu, co najmniej:
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie danego monitora
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie na ścianie wideo
- skierowanie danej kamery obrotowej w określonym kierunku,
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt,
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt + śledzenie obiektu,
- uruchomienie określonego kanału komunikacyjnego poprzez tzw. interkom,
- przesłanie informacji o zaistnieniu reguły na aplikację urządzenia mobilnego,
-przesłanie informacji o zaistnieniu reguły w postaci raportu (mail),
-przesłanie informacji o zaistnieniu reguły do zewnętrznej bazy danych,
-do zewnętrznego oprogramowania zarządczego np. do aplikacji systemu ITS
Tak□/Nie□
Raportowanie
Co najmniej:
- raporty z wybranego zakresu analizy,
- dla pojedynczych reguł,
- dla zestawów reguł,
- raporty z wybranego okresu czasu (godziny, wybrany dzień, dni, tygodnie),
- raportowanie manualne,
- raportowanie automatyczne (stałe odstępy czasu, określone godziny, dni),
- raportowanie z zastosowaniem filtrów zdarzeń, zachowań, rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości,
- raporty w postaci tekstowej,
- raporty w postaci graficznej
Tak□/Nie□
Eksport danych
Co najmniej:
- do plików PDF, do plików programu Excel,
- do zewnętrznego oprogramowania zarządczego
Tak□/Nie□
Eksport nagrań wideo
Eksport nagrań wideo
i danych z modułu analityki archiwum w tym raportów,
jako niezależnych plików wideo i plików danych
Tak□/Nie□
Wsparcie
Wykonawcy - w zakresie
konfiguracji i  aktualizacji oprogramowania - co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Moduł automatycznej analizy obrazu (w kamerze)
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Moduł automatycznej analizy obrazu
Tak□/Nie□
Detekcja
Detekcja rodzaju obiektu,
Tak□/Nie□
Klasyfikacja obiektów
Co najmniej w zakresie
zwierzę, osoba, grupa osób, pojazd
Dokładność wszystkich ww.
co najmniej 90%
Tak□/Nie□
Zliczanie obiektów
Zliczanie osób i pojazdów w strefie i podstrefach z rozróżnieniem rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości
przemieszczania się osób i pojazdów,
Zliczanie pojazdów na wielu pasach jednocześnie 
Zliczanie osób i pojazdów przekraczających linię
w zadanym kierunku, przemieszczających się po zdefiniowanym obszarze
Dokładność wszystkich ww.
co najmniej 90%
Tak□/Nie□
Wykrywanie kierunku
Wykrywanie kierunku przemieszczania się obiektów,
Alarmowanie o niewłaściwym kierunku dla danego obszaru,
dla danego typu obiektu,
Dokładność wszystkich ww.
co najmniej 20o ,90%
Tak□/Nie□
Wykrywanie prędkości
Wykrywanie prędkości przemieszczania się obiektów,
Alarmowanie o zbyt dużej, zbyt małej prędkości
dla danego typu obiektu dla danego obszaru,
Dokładność wszystkich ww.
co najmniej 10km/h, ,90%
Tak□/Nie□
Wykrywanie zdarzeń
Poruszanie się w obszarze
Dokładność ww. co najmniej 90%
Przekroczenie linii Dokładność ww.
co najmniej 90%
Wejście / wjazd do strefy zamkniętej / rejestrowanej
Dokładność ww. co najmniej 90%
Zatrzymanie się
Dokładność ww. co najmniej 90%
Tak□/Nie□

Oprogramowanie stacji klienckiej
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Wyświetlanie
Wyświetlanie strumieni wideo na żywo
Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum
Wyświetlanie strumieni wideo na żywo/z archiwum w podziałach co najmniej 1x1, 2x2, 4x4
Wyświetlanie zdarzeń systemowych
Wyświetlanie zdarzeń z modułu automatycznej analizy obrazu
Tak□/Nie□
Sterowanie
Sterowanie kamerami obrotowymi co najmniej z poziomu klawiatury PTZ
Sterowanie kamerami obrotowymi co najmniej z użyciem myszki komputerowej
Sterowanie kamerami obrotowymi (obrót) poprzez kliknięcie myszą na obrazie
Tak□/Nie□
Przełączanie pomiędzy kamerami
Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z układu ekranów obrazów z kamer
Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z drzew logicznych urządzeń
Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z map
Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie aktywnych części obrazów
Tak□/Nie□
Przeszukiwanie archiwum
Możliwość dodawania zakładek z adnotacją do danego miejsca w nagraniu wideo
Przeszukiwanie archiwum wideo po zakładkach z adnotacją
Przeszukiwanie archiwum wideo po zakładkach z adnotacją
Przeszukiwanie archiwum wideo po zdarzeniach z modułów wejść/wyjść alarmowych
Przeszukiwanie archiwum wideo po zdarzeniach z modułu automatycznej analizy obrazu
Tak□/Nie□
Rejestracja i zarządzanie
Rejestracja strumieni wideo na żądanie (po naciśnięciu przycisku)
Rejestracja zdjęć ze strumieni wideo na żądanie (po naciśnięciu przycisku)
Tak□/Nie□
Zdarzenia
Definiowanie zdarzeń istotnych dla danego użytkownika/dla grupy użytkowników
Definiowanie reakcji na zaistnienie danego zdarzenia
Tak□/Nie□
Zabezpieczenia/Uprawnienia
Możliwość zabezpieczenia eksportowanych strumieni wideo (szyfrowanie lub „znak wodny”)
Wbudowany mechanizm autoryzacyjny do weryfikacji użytkownika
Zabezpieczenie danych systemu przed użytkownikami bez prawa dostępu
Zabezpieczenie materiału wideo i audio przed użytkownikami bez prawa dostępu
Wyłączanie dostępu do wybranego zakresu danych dla wybranych użytkowników/grup użytkowników
Wyłączanie dostępu do wybranego zakresu materiału wideo dla wybranych użytkowników/grup użytkowników
Tak□/Nie□
Mapy
Wyświetlanie wielu map dla jednego oraz dla wielu obszarów
Wyświetlanie map jako warstw
Wyświetlanie podkładów mapowych w postaci serwisów WMS (Mapy Tła Miasta).
Wyświetlanie podkładów mapowych w postaci map GIS co najmniej OpenStreetMap oraz GoogleMap.
Wyświetlanie podkładów mapowych w postaci bitmap
Przełączanie się pomiędzy mapami: poprzez wybór warstwy, poprzez aktywne przyciski
Wyświetlanie na mapie aktywnych ikon urządzeń w systemie
Wyświetlanie na mapie aktywnych obszarów obserwacji kamer stacjonarnych w systemie
Wyświetlanie na mapie aktywnych obszarów obserwacji kamer obrotowych w systemie (poprzez wskazanie aktualnego kierunku obserwacji kamery obrotowej - wyświetlenie płynnie zmieniającego się pola widzenia kamery obrotowej - pokazanie rzeczywistego kierunku i zakresu obserwacji z kamery)
Wyświetlanie na mapie aktywnych ikon urządzeń powiązanych z alarmami
Centralne zarządzanie mapami
Tak□/Nie□
Inne
Oprogramowanie dostępne w języku polskim
Oprogramowanie stacji klienckiej umożliwi adaptację interfejsu użytkownika do potrzeb danego użytkownika, co najmniej w zakresie wielu układów ekranów obrazów z kamer, drzew logicznych urządzeń i funkcjonalności (kamer, czujników, stref), układów paneli użytkownika/ sterowania, list zdarzeń i alarmów.
Oprogramowanie stacji klienckiej umożliwi zastosowanie modułu konfiguratora do zarządzania, konfiguracji oprogramowania do nadzoru oraz do automatycznego i ręcznego raportowania stanu systemu oraz stanu urządzeń peryferyjnych
Oprogramowanie stacji klienckiej ma być kompatybilne co najmniej z Windows 7 lub Windows 8.1.
Tak□/Nie□
Gwarancja
Wykonawcy, Co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□

Oprogramowanie do backupu
Producent/Model - ................................................................... (należy wpisać odpowiednie dane)
Parametr - funkcja
Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry techniczne
Należy zaznaczyć odpowiednio
Rodzaj
Oprogramowanie do backupu
Tak□/Nie□
Architektura
Klient-serwer
Brak komponentów oprogramowania do backupu w archiwizowanych maszynach wirtualnych (możliwy do realizacji scenariusz kopii zapasowej)
Tak□/Nie□
Współpraca
Współpraca z infrastrukturą wirtualizacji opartą na Hyper-V 2008 R2 i Hyper-V 2012 (w tym obsługa dysków *.vhdx)
Współpraca z hostami niezarządzanymi (standalone)
Współpraca z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager
Instalacja na co najmniej następujących sys. operacyjnych:
- Microsoft Windows Server 2008 SP2 (x64),
- Microsoft Windows Server 2008 R2,
- Windows Server 2012
Tak□/Nie□
Integracja
Integracja z oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo
Tak□/Nie□
Licencja na obsługę systemów (w przypadku jeśli jest wymagana)
Dostarczona co najmniej do obsługi wszystkich serwerów
Tak□/Nie□
Obsługa
Obsługa backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych maszynach
Obsługa wszystkich wykorzystanych i potrzebnych systemów plików w tym co najmniej:
- Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS)
Tak□/Nie□
Inne
Indeksowanie plików zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z sys. operacyjnym Windows w celu szybkiego ich przeszukiwania,
Równoczesne przetwarzanie wielu maszyn wirtualnych,
Wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum,
Możliwość kopiowania archiwum na napędy taśmowe,
Możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Hyper-V w tym możliwość replikacji ciągłej,
W przypadku awarii serwera podstawowego ma być możliwa automatyczna zmiana numeracji IP maszyny backupowej przywracanej ze środowiska zapasowego do środowiska podstawowego,
Możliwość zapisania konfiguracji całej instalacji w celu przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu,
Możliwość skopiowania punktów przywracania do innej lok.
Tak□/Nie□
Zarządzanie
Możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą ilością serwerów archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V (dostęp do konsoli realizowany przez przeglądarkę www)
Tak□/Nie□
Raportowanie
Wbudowany mechanizm informowania o zakończeniu procesu archiwizacji - informowanie poprzez email, zapis do Event Log’u Windows lub wysłanie komunikatu SNMP
Tak□/Nie□
Rozbudowa
Możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o skrypty:
- skrypty tworzone przez administratora,
- skrypty dołączane do zadań archiwizacyjnych
Tak□/Nie□
Wsparcie
Wykonawcy - w zakresie konfiguracji i  aktualizacji oprogramowania - co najmniej 3 lata
Tak□/Nie□
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