
Załącznik Nr 1 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

„Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku” 

 

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą 

zarządzania dla 100 stacji roboczych, 10 serwerów i 10 urządzeń mobilnych z systemem Android: 

 

1. System o funkcjonalności minimalnej: 

- ochrona plików na stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych, 

- ochrona poczty – skanowanie wszystkich wiadomości przychodzących i wychodzących 

na kliencie poczty, 

- ochrona www – przechwytywanie i blokowanie niebezpiecznych skryptów i innych zagrożeń 

na stronach internetowych, blokowanie możliwości wejścia na w/w strony, 

- moduł anty-spam – współpracujący z klientem poczty zainstalowanym lokalnie na komputerze, 

- monitorowanie połączeń sieciowych, skanowanie portów oraz pakietów danych w chwili 

korzystania z sieci. 

2. Konsola w języku polskim zarządzana z poziomu www z możliwością instalacji serwera 

zarządzającego na systemach Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012, systemach Linux oraz 

możliwość wykorzystania obrazu maszyny wirtualnej udostępnionego przez producenta. 

3. Konsola umożliwiająca wykrywanie niezabezpieczonych komputerów w sieci. 

4. Zaawansowany moduł zarządzania urządzeniami podłączanymi do komputera, umożliwiający 

tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny, model, 

dostawcę, z możliwością tworzenia grup urządzeń. 

5. Możliwość automatycznej deinstalacji rozwiązań antywirusowych innych firm podczas instalacji 

oprogramowania zabezpieczającego. 

6. Rozwiązanie zawierające narzędzie, które pozwala na wykonanie na stacji klienckiej 

dziennika/logu, dostarczającego szczegółowych informacji na temat aktywnych procesów, 

zainstalowanych aplikacji, uruchomionych usług systemowych, sterowników, aktywnych 

połączeń oraz ważnych wpisów w rejestrze. 

7. Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi umożliwiający zdalne zarządzanie 

oprogramowaniem zabezpieczeń zainstalowanym na stacji oraz pozwalającym na zdalną 

instalację z poziomu konsoli centralnego zarządzania. 

8. Możliwość instalacji modułu pośredniczącego w komunikacji pomiędzy centralnym serwerem 

zarządzania a oprogramowaniem na stacjach roboczych w celu ograniczenia liczby połączeń 

agentów do serwera głównego. 

9. Integracja z Active Directory. 

10. Możliwość aktualizacji bazy w trybie online i offline. 

11. Licencja oraz aktualizacje baz wirusów na okres 12 miesięcy. 

12. Poprawna i wydajna praca oprogramowania na komputerach pracujących pod kontrolą 

systemów operacyjnych z rodziny Windows m.in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz 

Windows 8 w wersjach 32 i 64 bitowych, 

13. Scentralizowane zbieranie danych statystycznych na temat działania wszystkich zainstalowanych 

aplikacji i zagrożeń na komputerach klienckich, 

14. System powiadomień o zagrożeniach, 

15. Pomoc techniczna HelpDesk dostępna przez telefon w dni powszednie w godz. 7.30 do 16.00. 


