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System operacyjny:

System operacyjny: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z

możliwością wyboru instalowanych poprawek.

System 64 bitowy

Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta

systemu.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne

aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

– wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z

systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem

użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może

dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania

systemu.

Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane

zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku

poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania

oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami

zewnętrznymi.

Wbudowany system pomocy w języku polskim.

Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub

ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących

ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych

aplikacji.
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…………………
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Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

Załącznik nr 2c do SIWZ

Zakup pomocy dydaktycznych- niezbędnych do realizacji zadania "Stworzenie Szkolnych Punktów Informacji Kariery" w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej- kompleksowy model 

modernizacji kształccenia zawodowego  na terenie Miasta Suwałki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

FORMULARZ CENOWY

Procesor powinien osiągać w teście PassMark - CPU Mark z dnia 10.03.2018 wynik min. 3770, 

pamięć RAM min.  4 GB, Pojemność HDD 1 TB,  Napęd optyczny DVD-RW, Model karty graficznej 

zintegrowana, Przekątna ekranu 15,6'' Rozdzielczość 1920 x 1080 (HD 1080), Powierzchnia 

matrycy Matowa, Kamera internetowa, Pozostałe porty we/wy, 1 x RJ-45 , 1 x Audio (Combo), 

Porty USB 1 x USB 2.0 Type-A , 1 x USB 3.1 Type-C , 2 x USB 3.0 Type-A, Komunikacja LAN 

10/100/1000 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth Porty wideo 1 x HDMI , 1 x VGA (15 pin D-Sub), 

Czytnik kart pamięci, Pojemność baterii min 2800 mAh,
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