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Dział  II SIWZ 

DA.ER.232.24.2020 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu, w tym serwera 

oraz sprzętu sieciowego, a także oprogramowania na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ust.2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dowolne 

lub wszystkie części zamówienia. W związku z tym każdą wyspecyfikowaną część należy 

traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy 

znajdujące się w SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.  

Zamówienie zostało podzielone na pięć części. 

 

Część 1 

 
GWARANCJA na wszystkie produkty co najmniej 12 miesięcy, przy czym gwarancja nie może 

być krótsza niż ta producenta. 

Na Część 1 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

 
1. UPS RACK – 4 sztuki 

 

Moc pozorna 3000 VA 

Mos skuteczna 2700 W 

Napięcie wejściowe 208-230V 

Gniazda wejściowe   IEC 320 C13 - 8 szt. 

 IEC 320 C19 - 1 szt. 

 IEC Jumpers - 2 szt. 

 RJ-11 

 RJ-45 

 USB 

 RS-232 

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 6,3min 

Interfejs komunikacyjny   RS232 

 USB 

 RJ-45 

Zabezpieczenia  Przeciwzwarciowe 

 Przeciążeniowe 

 Przeciwprzepięciowe 

 Zabezpieczenie przed przeładowaniem 

Tryb obudowy Rack 

Dodatkowe informacje  Automatyczna regulacja napięcia (AVR) 

 Powiadomienie o rozłączeniu 
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akumulatora 

 Alarmy dźwiękowe 

 Automatyczny test 

 Możliwośd pracy w pozycji pionowej lub 
poziomej 

 Wbudowany wyświetlacz LCD 

 Inteligentny Slot 

 Wysoka sprawnośd 98,5% 

 Wyłącznik automatyczny 

 

 

Część 2 

 
GWARANCJA na wszystkie produkty co najmniej 12 miesięcy, przy czym gwarancja nie może 

być krótsza niż ta producenta. 

Na Część 2 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

 

1. Macierz rack dyskowa na 12 dysków – 2 sztuki 

 

System operacyjny Wbudowany 

Procesor CPU 4 rdzeniowy procesor, 2.1 GHz 

Pamięd RAM 16 GB DDR4 

Flash 512MB 

Maksymalna liczba dysków 12 x 2,5” lub 3,5” SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 
 

Kieszeo na dysk twardy wymieniany 
podczas pracy 

TAK 

Porty gigabitowej sieci LAN 4 

10GbE 2x SFP+ 

USB Port 2.0 4 

USB Port 3.0 2 

Format 2U do montażu stelażowego 

Zasilanie 350W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3.5A 

Port Trunking TAK 

Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i 
Bonjour) 

TAK 

Wirtualne sieci LAN (VLAN) 
 

TAK 

RAID  0,1,5,5+,6,6+,10,10+ TAK 
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Część 3 

 
GWARANCJA na wszystkie produkty co najmniej 12 miesięcy, przy czym gwarancja nie może 

być krótsza niż ta producenta. 

Na Część 3 zamówienia składa się 1 następująca pozycja: 

 
1. Serwer Backup – 1 sztuka 

 

Procesor:  Ilośd procesorów:  2  

 Taktowanie 3.00 GHz  

 Taktowanie Turbo 3.70 GHz  

 Szyna Pamięci (MHz) 2667 MHz 

 Pamięd cache 24.75 MB QPI 
10.40 GT/s 3UPI Pobór mocy (W) 
200 W 

 Ilośd rdzeni / wątków 18 / 36 
Wydajnośd 35804 

Pamięd RAM:  2x 64GB 

 2933 MHz 

Kontroler RAID:  Typ kontrolera Sprzętowy 

 Poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60 

 Rodzaje dysków SATA, SAS, SSD, 
SED 

 Pamięd cache 2GB NV 

 Max. transfer 12Gb/s 

Dyski i Napędy: 
 

 Ilośd : 4 

 Pojemnośd dysku 960GB 

 Wymiary 2,5" 

 Typ dysku SSD Mix Use 

 Interfejs SATA 6Gb/s 

 Prędkośd obrotowa n/d 

 Typ obudowy Hot-Plug 

Zintegrowana karta sieciowa:  Porty RJ-45 brak 

 Porty 4 x SFP+, 10GbE 

 Typ karty NDC (nie zajmuje slotu 
PCIe) 

Karty rozszerzeo:  Ilosd: 2 

 Porty RJ-45 4 

 Porty SFP+ brak 

 Porty 4 x RJ-45, 10GbE 

 Typ karty PCIe 

Zdalne Zarządzanie: iDRAC9 Express (1 x RJ-45) 

Ramka zabezpieczająca Ramka z LCD 

Zasilanie 2 x 2000W (Hot-Plug) 

Szyny Montażowe: Szyny ruchome 
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Część 4 

 
GWARANCJA na wszystkie produkty co najmniej 12 miesięcy, przy czym gwarancja nie może 

być krótsza niż ta producenta. 

Na Część 4 zamówienia składa się 14 następujących pozycji: 

 

1. Dysk SSD– 24 sztuki 

Pojemnośd 2 TB 

Format Obudowy 2.5 in 

Interfejs SATA III 

Prędkośd Odczytu Sekwencyjnego 560MB/s 

Prędkośd Zapisu Sekwencyjnego 530MB/s 

TBW (Total Bytes Written) 1300 TB 

Dedykowane NAS, serwer 

Odczyt Losowy 95000 IOPS 

Zapis Losowy 85000 IOPS 

 

2.  Switch zarządzany - 3 sztuki 

 

Rodzaj obudowy  Rack 210x44x160 

Architektura portów:  10 Gigabit Ethernet 

Zarządzany Tak 

Prędkośd magistrali  160Gb/s 

Bufor pamięci 16 MB 

Przepustowośd   119 Mb/s 

Całkowita ilośd portów 8 

Ilośd złącz 100/1000/10000 8 

Złącza PoE/PoE+ Nie 

 

3. Kabel Kategorii 6 – 10 sztuk 

Typ: U/UTP kat.6 

Wysoka jakośd wykonania (miedź) miedź 

Pasmo częstotliwości:  150MHz 

Średnica żyły CU:  25AWG(0,540)mm 

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0mm 

Waga krążka 305m:  22,0kg 

Długośd  305m 

  

 

 

 

https://www.morele.net/dysk-ssd-western-digital-red-sa500-2-tb-2-5-sata-iii-wds200t1r0a-6409064/
https://www.morele.net/dysk-ssd-western-digital-red-sa500-2-tb-2-5-sata-iii-wds200t1r0a-6409064/
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4. Paczka wtyków sieciowych RJ45 – 10 sztuk 

 

Ilośd 100 sztuk 

Typ Kat.6 

Materiał obudowy Poliwęglan 

Materiał styków Fosforobrąz, platerowanie złotem 

Maksymnalne napięcie 150V 

Opornośd styków  20Ω 

Temperatura pracy -40°C ~ +70°C 

 

5. Miernik sieci - 1  sztuka 

 

Częstotliwośd sygnału nadajnika 130 KHz 

Sposób pomiaru Metoda pojemnościowa 

Maksymalna odległośd testu 2000m 

Max długośd testowanego przewodu LAN 2000m 

Rozdzielczośd pomiaru 0.1m 

Minimalna odległośd testu 1m 

Dokładnośd pomiaru ±3.0% (±0.5m) 

Funkcja  „znajdź port” Szybkie wyszukiwanie portu w urządzeniach 
sieciowych 

Zabezpieczenie napięciowe nadajnika 60Vac/48Vdc 

 Auto wyłączanie przy bezczynności - czas 
wyłączenia ustawiany przez użytkownika 

 Wskaźnik rozładowania baterii 

 Zapis wyników pomiarów w pamięci 
urządzenia 

TAK 

 

6. moduł SFP  – 36 sztuk 

Wspierany typ  Kabel Miedziany 

Typ złącza RJ45 

Prędkośd transmisji 1/10 Gbps 

Maksymalna długośd kabla 100m 

Technologia okablowania  10GBASE  

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 70  °C 
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7. Szafa rack – 1 sztuka 

 

Drzwi Przednie przeszklone z wentylowanymi 
bokami 
Tylne stalowe wentylowe 
Boczne stalowe demontowane na 
zatrzaskach 

Regulacja wysokości 4 stopki z regulacją wysokości 

Ilośd kół 4 

Wymiary 600mmx1000mmx2055mm 

Szyny  Poziome: 1,5mm 
Pionowe: 2,0mm 

Stopieo ochrony IP20 

Wysokośd wnętrza  42U 

 

8. Półki do szafy – 3 sztuki 

 

Głębokośd 750mm 

Zastosowanie Szafy stojące 

Mocowanie  czteropunktowe 

 

9. Wentylator do szafy – 1 sztuka 

  

Ilośd wentylatorów  4 

Montaż  Płyta górna szaf stojących 

Dedykowane do szaf o głębokości  800 i 1000mm 

 

10. Termometr do serwerowni – 2 sztuki 

 

Termometr internetowy tak 

Osłona przewodu silikonowa (-60°C do +200°C) 

Klasa ochrony czujnika IP68 (zanurzenie ciągłe do 1 m) 

Obudowa głównego modułu: aluminium anodowane 

Mocowanie Uchwyt szynowy DIN 35mm 

Zasilanie Zasilacz 5V DC 

Obsługiwane protokoły TCP (ASCII bez konwersji), SNMP, SMTP 
(e-mail), WEB, MODBUS TCP i XML 
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11.  kieszeo 2,5 cala na dysk serwerowy  – 2 sztuki 

Rozmiar kieszeni 2.5 cala na dyski SSD 2.5 cala 

Kompatybilnośd Kompatybilna z serwerem Fujitsu RX2530 M4 
10x2.5 cala 

 

12.  Laptop – 1 sztuka 

 

Wyświetlacz Przekątna ekranu: 14" 
rozdzielczośd: 1920x1080 
Tryb matrycy: IPS 
Częstotliwośd odświeżania *Hz+ : 60hz 

Procesor Taktowanie procesora : 1.8 / 4.6 GHZ 
Liczba rdzeni: 4/8 

Pamięd RAM 16GB DDR4 2666 MHZ 

Dysk 512 GB SSD 

Napęd optyczny BRAK 

Łącznośd Karta sieciowa : 10/100/1000mb’s 
Modem internetowy : 4G 
Łącznośd bezprzewodowa: Bluetooth, WIfi 
802.11  

Bateria Akumulator:   3 komórkowy Litowo-jonowy 
Pojemnośd akumulatora: 45Wh 
Maksymalny czas pracy: 12 godzin 
 

Oprogramowanie Windows 10 Pro 

Multimedia  Kamera, wbudowany mikrofon, głosniki 
stereo, 

Bezpieczeostwo Czytnik linni papilarnych, Hasło użytkownika, 
Moduł TPM 

Gabaryty: Wysokośd *cm+ 2.25 
Szerokośd *cm+ 33.5 
Głębokośd *cm+ 23.5 
Waga [kg] 1.69 
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13.   Switch 48 port – 14 sztuk 

Przełącznik wielowarstwowy   L2/L3   

Typ przełącznika   Zarządzany   

Obsługa jakośd serwisu (QoS) Tak   

Zarządzanie przez stronę www   Tak   

Raport zdarzeo systemowych Tak   

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów 
Ethernet   

50   

Ilośd portów Gigabit Ethernet 48   

Ilośd slotów Modułu SFP+ 2   

Liczba portów USB 2.0   1   

Standardy komunikacyjne   IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 
802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3z   

Obsługa 10G   Tak   

Technologia okablowania Copper Ethernet 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T   

Przepustowośd rutowania/przełączania   176   

Prędkośd przekazywania 130,94   

Funkcje DHCP DHCP server,DHCP relay   

Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) Tak   

Funkcje IPv4 i IPv6 Dual stack IPv4/IPv6   

ożliwości montowania w stelażu   Tak   

Rozmiar układu   1U   

Przycisk reset Tak   

Diody LED Tak   

Certyfikaty UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC 
Part 15 (CFR 47) Class A 

Pamięci bufora pakietów 24   

 

14.  Switch 24 port– 1 sztuka 

 

Typ switcha: Zarządzany 

Obsługa jakośd serwisu (QoS) Tak 

Zarządzanie przez stronę WWW Tak 

Raport zdarzeo systemowych Tak 

Liczba portów Gigabit Ethernet 24 

Ilośd slotów Modułu SFP+ 2 

Obsługa 10g Tak 

Obsługa sieci VLAN Tak 

Liczba Vlans 256 

Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 
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802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 
802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 
802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z   

Funkcje DHCP DHCP Server, DHCP relay 

Szyfrowanie/bezpieczeostwo 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS   

Funkcje IPv4 i IPv6 Dual stack IPv4/IPv6   

Wygląd: Możliwości montowania w stelażu: Tak   
Rozmiar układu: 1U   
Kolor produktu: Czarny   
Przycisk reset Tak   
Diody LED Tak   
Liczba wentylatorów  1   

Procesor: Wbudowany procesor 
Taktowanie procesora:  800Mhz 
Pojemnośd pamięci wewnętrznej: 512 
Wielkośd pamięci flash: 256 
Aktualizacje oprogramowania urządzenia : 
TAK 

Zasilacz Dołączony: Tak 
Napięcie wejściowe AC:  120-230 
Częstotliwośd wejściowa AC: 50-60 
Maksymalne zużycie mocy: 29,1 

Obsługa PoE Nie 

 

 

Część 5 

 
Na Część 5 zamówienia składają się 2 następujące pozycje: 

 

1. Oprogramowanie do backupu i przywracania danych – na maszyny wirtualne,  
Ilość – 10 sztuk. 

 

● Deduplikacja danych na źródle, 

● Backup przyrostowy Delta, 

● Backup różnicowy Delta, 

● Bare Metal Recovery, 

● Wersjonowanie plików – możliwośd zdefiniowania dowolnej ilości wersji, 

● Retencja danych  

● Kreator projektów backupów - polityka backupu, 

● Projekty backupów, 

● Backup danych lokalnych - plikowy, 

● Backup baz danych, 

● Backup dysków sieciowych, 

● Backup wirtualizacji, 

● Backup z wykorzystaniem skryptów pre i post, 
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● Backup obrazu dysku - Obraz HDD, 

● Harmonogramy backupów, 

● Backup otwartych plików (VSS), 

● Filtr plików oraz folderów, 

● Domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.),  

● Wyłączanie komputera po wykonaniu backupu, 

● Backup na prawach użytkownika systemu, 

● Backup na prawach użytkownika AD, 

● Przywracanie danych do wskazanego katalogu, 

● Przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji, 

● Przywracanie wybranej wersji pliku, 

● Możliwośd backup-u z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, 

● Możliwośd przywracania z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, 

● Przywracanie plików z określonego hosta, 

● Przywracanie plików z określonego projektu, 

● Przywracanie całych systemów operacyjnych, 

● Przywracanie wirtualek bezpośrednio do hosta maszyn,  

● Usuwanie plików przesłanych jako backup, 

● Usuwanie wybranej wersji pliku, 

● Wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika, 

● Nadpisywanie plików podczas ich przywracania. 

 

Możliwośd konfiguracji w następującym zakresie: 

● Zmiana języka aplikacji, 

● Automatyczne logowanie, 

● Zapamiętywanie danych logowania, 

● Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu, 

● Eksport oraz import konfiguracji do pliku, 

● Eksport oraz import konfiguracji na serwer, 

● Ograniczenie ilości przechowywanych wersji, 

● Ustawianie priorytetu dla procesu backupu, 

● Zmiana klucza szyfrującego, 

● Ustawienia proxy, 

● Ustawienia przepustowości/zajętości pasma, 

● Konfiguracja wydajności procesu backupu,  

● Możliwośd ograniczenia obciążenia dysku twardego,  

● Możliwośd wyłączenia zdalnego zarządzania. 

Bezpieczeostwo 
● Zastępowanie nazwy pliku GUID-em, 

● Kompresja danych, 

● Transmisja po bezpiecznym protokole SSL, 

● Deklaracja domyślnego klucza szyfrującego, 

● Deklaracja klucza szyfrującego użytkownika, 
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● Zmiana klucza szyfrującego, 

● Szczegółowy dziennik zdarzeo dostępny z poziomu aplikacji,  

● Obliczanie sumy kontrolnej SHA-1, 

 

Obsługiwane języki 
 polski 

 angielski 

Pozostałe 
● Kreator pierwszego uruchomienia, 

● Rozbudowanie logi aplikacji kliencie oraz usługi,  

● Możliwośd instalacji samej usługi ,  

● Automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci,  

● Komunikaty z tray,  

● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem, 

● Mechanizm łatwego raportowania błędów.  

 

● Magazyn danych jako jednostka logiczna,  

● Automatyzacja procesów związanych z uszkodzeniem magazynów  

● System sprawdzania integralności i spójności danych, 

● Narzędzie do cyklicznego oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików,  

● Skalowalnośd oraz niezawodnośd, 

● Współpraca z API serwera NAS 

ZARZĄDZANIE  
● Zdalne zarządzanie aplikacjami klienckimi, 

● Tworzenie i edycja użytkowników, 

● Możliwośd tworzenia grup i przypisywania użytkowników do wybranej grupy, 

● Zdalne tworzenie, na urządzeniach koocowych, projektów backupów podstawowych 

oraz zaawansowanych, 

● Automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci , 

● Wyzwalanie backupów na aplikacjach klienckich, 

● Edycja projektów backupów zapisanych na urządzeniach koocowych, 

● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na dowolne urządzenie, 

● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na komputer 

administratora, 

● Zdalna konfiguracja utylizacji zasobów komputera klienckiego przez aplikacje podczas 

wykonywania backupu, 

● Przypisywanie urządzeo do kont użytkowników, 

● Usuwanie urządzeo przypisanych do użytkowników, 

● Wgląd do dziennika zdarzeo poszczególnych użytkowników platformy, 

● Zarządzanie magazynami danych, 

● Grupowanie projektów w szablony, 

● Zarządzanie szablonami backupów, 
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● Przesyłanie zdefiniowanych szablonów do aplikacji klienckich, 

● Zarządzanie sesjami backupu, 

● Zdalna i cicha instalacja, 

● Pobieranie informacji na temat urządzeo użytkowników aplikacji klienckich, 

● Pobieranie aplikacji klienckich, 

● Wgląd do logów wszystkich usług platformy, 

● Możliwośd raportowania błędów, 

● Generowanie raportów oraz wykresów, 

● Możliwośd uruchomienia obrazu na dowolnym sprzęcie, jako maszynę wirtualną za 

pośrednictwem pendrive’a, 

● Zarządzanie szablonami backupu, 

● Monitorowanie sesji, 

● Wykresy oraz statystyki,  

● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem,  

● Możliwośd definiowania wielu ścieżek jednoczesnego zapisu dla jednego magazynu – 

redundancja, 

● Możliwośd ręcznego uruchomienia oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików,  

● Archiwizacja danych - możliwośd eksportu danych do wersji natywnej i ich zapisów w 

dowolnej lokalizacji - funkcja realizowana w całości przez serwer, 

● Możliwośd zarządzania magazynami danych, 

● Kreator pierwszej konfiguracji systemu 

 

Licencje 
 Obliczane na podstawie ilości urządzeo: stacji roboczych, serwerów lub hostów maszyn 

wirtualnych, 

 Ilośd rdzeni, wątków i procesorów oraz pojemnośd macierzy nie jest w żaden sposób 

ograniczana przez licencje, 
 Licencja wieczysta z minimum rocznym okresem wsparcia technicznego oraz dostępem do 

aktualizacji.  
 Wsparcie techniczne, świadczone jest bezpośrednio od producenta, w języku polskim.  
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2. Oprogramowanie do backupu i przywracania danych – na serwery fizyczne,                   

Ilośd – 10 sztuk. 

 

● Deduplikacja danych na źródle, 

● Backup przyrostowy Delta, 

● Backup różnicowy Delta, 

● Bare Metal Recovery, 

● Wersjonowanie plików – możliwośd zdefiniowania dowolnej ilości wersji, 

● Retencja danych  

● Kreator projektów backupów - polityka backupu, 

● Projekty backupów, 

● Backup danych lokalnych - plikowy, 

● Backup baz danych, 

● Backup dysków sieciowych, 

● Backup wirtualizacji, 

● Backup z wykorzystaniem skryptów pre i post, 

● Backup obrazu dysku - Obraz HDD, 

● Harmonogramy backupów, 

● Backup otwartych plików (VSS), 

● Filtr plików oraz folderów, 

● Domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.),  

● Wyłączanie komputera po wykonaniu backupu, 

● Backup na prawach użytkownika systemu, 

● Backup na prawach użytkownika AD, 

● Przywracanie danych do wskazanego katalogu, 

● Przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji, 

● Przywracanie wybranej wersji pliku, 

● Możliwośd backup-u z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, 

● Możliwośd przywracania z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, 

● Przywracanie plików z określonego hosta, 

● Przywracanie plików z określonego projektu, 

● Przywracanie całych systemów operacyjnych, 

● Przywracanie wirtualek bezpośrednio do hosta maszyn,  

● Usuwanie plików przesłanych jako backup, 

● Usuwanie wybranej wersji pliku, 

● Wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika, 

● Nadpisywanie plików podczas ich przywracania. 

 

Możliwośd konfiguracji w następującym zakresie: 

● Zmiana języka aplikacji, 

● Automatyczne logowanie, 

● Zapamiętywanie danych logowania, 
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● Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu, 

● Eksport oraz import konfiguracji do pliku, 

● Eksport oraz import konfiguracji na serwer, 

● Ograniczenie ilości przechowywanych wersji, 

● Ustawianie priorytetu dla procesu backupu, 

● Zmiana klucza szyfrującego, 

● Ustawienia proxy, 

● Ustawienia przepustowości/zajętości pasma, 

● Konfiguracja wydajności procesu backupu,  

● Możliwośd ograniczenia obciążenia dysku twardego,  

● Możliwośd wyłączenia zdalnego zarządzania. 

Bezpieczeostwo 
● Zastępowanie nazwy pliku GUID-em, 

● Kompresja danych, 

● Transmisja po bezpiecznym protokole SSL, 

● Deklaracja domyślnego klucza szyfrującego, 

● Deklaracja klucza szyfrującego użytkownika, 

● Zmiana klucza szyfrującego, 

● Szczegółowy dziennik zdarzeo dostępny z poziomu aplikacji,  

● Obliczanie sumy kontrolnej SHA-1, 

 

Obsługiwane języki 
 polski 

 angielski 

Pozostałe 
● Kreator pierwszego uruchomienia, 

● Rozbudowanie logi aplikacji kliencie oraz usługi,  

● Możliwośd instalacji samej usługi ,  

● Automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci,  

● Komunikaty z tray,  

● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem, 

● Mechanizm łatwego raportowania błędów.  

 

● Magazyn danych jako jednostka logiczna,  

● Automatyzacja procesów związanych z uszkodzeniem magazynów  

● System sprawdzania integralności i spójności danych, 

● Narzędzie do cyklicznego oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików,  

● Skalowalnośd oraz niezawodnośd, 

● Współpraca z API serwera NAS 

ZARZĄDZANIE  
● Zdalne zarządzanie aplikacjami klienckimi, 

● Tworzenie i edycja użytkowników, 
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● Możliwośd tworzenia grup i przypisywania użytkowników do wybranej grupy, 

● Zdalne tworzenie, na urządzeniach koocowych, projektów backupów podstawowych 

oraz zaawansowanych, 

● Automatycznie wyszukiwanie serwerów backupu w sieci , 

● Wyzwalanie backupów na aplikacjach klienckich, 

● Edycja projektów backupów zapisanych na urządzeniach koocowych, 

● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na dowolne urządzenie, 

● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na komputer 

administratora, 

● Zdalna konfiguracja utylizacji zasobów komputera klienckiego przez aplikacje podczas 

wykonywania backupu, 

● Przypisywanie urządzeo do kont użytkowników, 

● Usuwanie urządzeo przypisanych do użytkowników, 

● Wgląd do dziennika zdarzeo poszczególnych użytkowników platformy, 

● Zarządzanie magazynami danych, 

● Grupowanie projektów w szablony, 

● Zarządzanie szablonami backupów, 

● Przesyłanie zdefiniowanych szablonów do aplikacji klienckich, 

● Zarządzanie sesjami backupu, 

● Zdalna i cicha instalacja, 

● Pobieranie informacji na temat urządzeo użytkowników aplikacji klienckich, 

● Pobieranie aplikacji klienckich, 

● Wgląd do logów wszystkich usług platformy, 

● Możliwośd raportowania błędów, 

● Generowanie raportów oraz wykresów, 

● Możliwośd uruchomienia obrazu na dowolnym sprzęcie, jako maszynę wirtualną za 

pośrednictwem pendrive’a, 

● Zarządzanie szablonami backupu, 

● Monitorowanie sesji, 

● Wykresy oraz statystyki,  

● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem,  

● Możliwośd definiowania wielu ścieżek jednoczesnego zapisu dla jednego magazynu – 

redundancja, 

● Możliwośd ręcznego uruchomienia oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików,  

● Archiwizacja danych - możliwośd eksportu danych do wersji natywnej i ich zapisów w 

dowolnej lokalizacji - funkcja realizowana w całości przez serwer, 

● Możliwośd zarządzania magazynami danych, 

● Kreator pierwszej konfiguracji systemu 
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Licencje 
 Obliczane na podstawie ilości urządzeo: stacji roboczych, serwerów lub hostów maszyn 

wirtualnych, 

 Ilośd rdzeni, wątków i procesorów oraz pojemnośd macierzy nie jest w żaden sposób 

ograniczana przez licencje, 
 Licencja wieczysta z minimum rocznym okresem wsparcia technicznego oraz dostępem do 

aktualizacji.  
 Wsparcie techniczne, świadczone jest bezpośrednio od producenta, w języku polskim.  

 

 

 


