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Τν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε παξαγσγηθή
ιεηηνπξγία ελόο Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σάκνπ. Η πξνζθεξόκελε ιύζε ζα παξέρεη ιεηηνπξγίεο
ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κε ρξήζε ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ, δπλαηόηεηα
ςεθηνπνίεζεο θαη ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο όισλ ησλ εγγξάθσλ, ηππνπνίεζεο
ηεο ξνήο, ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ δηνηθεηηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ
δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
ππνζηεξίδνληαο πιήξσο ηηο αξρέο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Τν ζύζηεκα απηό ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηξηάληα (30) ρξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε όιν ηνλ θύθιν δσήο ησλ πάζεο θύζεο εγγξάθσλ, δίλνληάο ηνπο
πξόζβαζε ζην απνζεηήξην ςεθηαθώλ εγγξάθσλ, ηεξώληαο ηνπο απαξαίηεηνπο
θαλόλεο αζθαιείαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν
πεξηιακβάλνληαη:
Πξνκήζεηα ηπιάνηα (30) αδειών σπήζηρ ινγηζκηθνύ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ
ρξεζηώλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ώζηε λα δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθά όια ηα
έγγξαθα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξσηνθνιινύλ, λα δεκηνπξγνύλ έγγξαθα, λα
ηα δηαθηλνύλ ειεθηξνληθά θαη λα ηα ππνγξάθνπλ ςεθηαθά.
Πξνκήζεηα Τποζςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Αλληλογπαθίαρ γηα ηελ θάιπςε
όισλ ησλ αλαγθώλ Ηιεθηξνληθνύ Πξσηνθόιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
ηελ ππνζηήξημε ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κε ρξήζε ςεθηαθώλ
ππνγξαθώλ.
Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ηεο ηεξαξρίαο θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ – Καζνξηζκόο θαλόλσλ πξόζβαζεο θαη ξόισλ
ρξεζηώλ.
Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ.
Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Γηαρεηξηζηώλ.
Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο Φξεζηώλ.

-

-

-

Γπλαηόηεηα άκεζεο δηαζύλδεζεο κε ην Σύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο
Δγγξάθσλ πνπ είλαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζην Υπνπξγείν Υγείαο, ζηε 2ε
ΥΠΔ Πεηξαηά θαη Αηγαίνπ, ζηνλ ΔΟΦ γηα ηελ άκεζε θαη αζθαιή αληαιιαγή
ησλ εγγξάθσλ.
Γηαζύλδεζε κε ην ζύζηεκα ηεο Sibasoft πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Γεληθό
Ννζνθνκείν Σάκνπ γηα απηόκαηε πξσηνθόιιεζε θαη θαηαρώξεζε εγγξάθσλ
ζην ζύζηεκα.
Παξνρή ππεξεζηώλ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνύ γηα δηάζηεκα
ελόο (1) έηνπο από ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πξνκήζεηα ελόο (1) εμππεξεηεηή (SERVER) κε όια ηα απαξαίηεηα
ραξαθηεξηζηηθά (software – hardware όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ ζην πίλαθα
ζπκκόξθσζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ).

Η παξνύζα πξόηαζε έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
ςεθηαθώλ εγγξάθσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σάκνπ θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε
ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ.
Η πηνζέηεζε εθαξκνγήο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ
πξνζθέξεη ζην Ννζνθνκείν ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα:
•
Διαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο έληππνπ πιηθνύ κεηαμύ ησλ ππεξεζηαθώλ
κνλάδσλ.
•
Απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο εγγξάθσλ από ηελ είζνδν ηνπο ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή έσο ηελ έμνδν (εηζεξρόκελα - εμεξρόκελα).
•
Βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο αλαδήηεζεο, απνζηνιήο θαη ιήςεο εγγξάθσλ
θαζώο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηπρόλ θαζπζηεξήζεσλ.
•
Αζθαιέζηεξε απνζήθεπζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζεκαληηθώλ
εγγξάθσλ.
•
Μείσζε ησλ απαηηνύκελσλ θπζηθώλ ρώξσλ απνζήθεπζεο.
•
Απνδνηηθόηεξε θαη επέιηθηε πξόζβαζε ζε αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα.
•
Απηνκαηνπνίεζε ηεο αλάζεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο
εξγαζηώλ, κε βάζε ην ηεξαξρηθό κνληέιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
•
Απινπνίεζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ θαη εμσηεξηθώλ
ζπλεξγαηώλ κε ηελ παξνρή ελόο εληαίνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.
•
Αύμεζε ηεο αζθάιεηαο κε ρξήζε θαλόλσλ θξππηνγξάθεζεο θαη
ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ.

Όζνλ αθνξά ζηελ ηεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα ηος ςποτήθιος
αναδόσος ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα αθόινπζα:
α) θαηά ηε δηάξθεηα ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δπν (2)
αληίζηνηρα έξγα ζε Ννζνθνκείν ή άιιν θνξέα ζηνλ θιάδν ηεο Υγείαο, κε
πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο από ην θνξέα.
β) θαηά ηε δηάξθεηα ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δέθα
(10) έξγα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ & ξνήο εξγαζηώλ, ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ,
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ή/θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ζηα δπν

(2) λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο έλζεζε ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ, κε
πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο από ηνπο θνξείο.
γ) λα έρνπλ πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) έξγα πιήξνπο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο
εγγξάθσλ κε ςεθηαθέο ππνγξαθέο , ηα νπνία λα είλαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, κε
πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο από ηνπο θνξείο.
δ) να διακζτει ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο ςε νοςοκομείο όπου να ζχει υλοποιιςει
διαςφνδεςθ μεςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ για τθν άμεςθ επικοινωνία και
διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ ςυνεργαςίασ.

ε) λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα ISO 9001:2015 θαη ISO 27001:2013 πνπ έρνπλ
εθδνζεί από επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ θαη λα θαιύπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηελ κειέηε, ζρεδηαζκό, αλάπηπμε,
θαηαζθεπή θαη ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ παξνρή ζρεηηθώλ
ππεξεζηώλ θαη ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε, δηαλνκή,
εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνύ.
Η απξόζθνπηε θαη αζθαιήο δηαθίλεζε εγγξάθσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε
ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Τν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα
θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο όισλ ησλ εγγξάθσλ γηα
νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα
αθόινπζα:
Α. Γηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
Β. Γηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ κε ρξήζε ςεθηαθώλ
ππνγξαθώλ
Γ. Γηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο
Αλαιπηηθόηεξα, ζε επίπεδν λειηοςπγικών απαιηήζευν:
 Χεθηνπνίεζε ηεο έληππεο αιιεινγξαθίαο ζηελ πύιε εηζόδνπ ησλ εγγξάθσλ.


Δηζαγσγή ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ (emails, fax, .doc, .pdf, θηι) κε
δπλαηόηεηα ρξήζεο θαηάιιειεο εξγαιεηνζήθεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ
MSOffice.



Ηιεθηξνληθή Πξσηνθόιιεζε όισλ ησλ εηζεξρόκελσλ θαη εμεξρόκελσλ
εγγξάθσλ κε βάζε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.



Γπλαηόηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιώλ Πξσηνθόιισλ.



Ηιεθηξνληθή δηαθίλεζε εηζεξρόκελεο αιιεινγξαθίαο ζε όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο (paperless πεξηβάιινλ) θαη ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε απηώλ.



Ηιεθηξνληθή δηαθίλεζε εμεξρόκελεο αιιεινγξαθίαο κε ρξήζε ςεθηαθώλ
ππνγξαθώλ θαη δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ βάζεη πξόηππσλ εγγξάθσλ
(templates).



Απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία εγγξάθσλ κε βάζε πξόηππα έγγξαθα
(templates) θαη ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ πνπ απνδίδνληαη αλά πεξίπησζε.Ο

αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξαδνηέν ηξία (3) πξόηππα έληππα
(Templates), ν ζρεδηαζκόο ησλ νπνίσλ ζα νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηε θάζε
«Αλάιπζε Απαηηήζεσλ - Μειέηε Δθαξκνγήο».


Γπλαηόηεηα απηόκαηεο αλάξηεζεο εγγξάθσλ ζηε Γηαύγεηα



Οξγαλσκέλε ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο ηεο ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο θαη
δπλαηόηεηα ηήξεζεο εθδόζεσλ



Γπλαηόηεηα απνηύπσζεο θαη παξαθνινύζεζεο ειεθηξνληθά ηεο δηαδηθαζίαο
εηζόδνπ, έγθξηζεο, ππνγξαθήο, θαηαρώξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο θάζε
εγγξάθνπ, ηεξώληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαηάκεζε
ελεκέξσζε ρξεζηώλ γηα ζηνηρεία πνπ εθθξεκνύλ θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα



Δπέιηθηνη κεραληζκνί αλαδήηεζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πξνζθέξνπλ πξόζβαζε κε ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα ζε όια ηα δεδνκέλα



Απινπνηεκέλε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αλαθνξώλ. Γπλαηόηεηα παξαγσγήο
δπλακηθώλ αλαθνξώλ κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εμαγσγή ηνπο
ζε εθηππώζηκε ή ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. αξρεία xls).



Γπλαηόηεηα ην έγγξαθν λα επηζπλάπηεηαη απηόκαηα ζε κήλπκα ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο θαη λα απνζηέιιεηαη ζηνλ παξαιήπηε ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ
θαηαρσξήζεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ εγγξάθνπ ζην ζύζηεκα.



Γπλαηόηεηα ζε θάζε εκπιεθόκελν ζηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ
εγγξάθνπ λα θαηαρσξεί ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη λα ηξνπνπνηεί ην ςεθηαθό
αξρείν, ελζσκαηώλνληάο ηεο ζε απηό ή δεκηνπξγώληαο λέα έθδνζε.

Δπίζεο, ζε επίπεδν ηεσνικών απαιηήζευν, ην πξνηεηλόκελν ινγηζκηθό ζα πξέπεη:
 Να είλαη αλεμάξηεην από Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα (MS Windows server,
UNIX, Linux), Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Oracle, Microsoft SQL Server,
PostgreSQL, DB2), ApplicationServers (Wildfly/ Jboss, Weblogic).


Να ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο δηεπαθέο ρξήζηε (user interfaces), θαη’ ειάρηζηνλ:
DesktopClient, Web Client, MobileApp (iOS, Android) ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Να παξαζρεζνύλ ζρεηηθά screenshots γηα θάζε
θαηεγνξία.



Να παξέρεη δπλαηόηεηα εηζαγσγήο email θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ηνπο κέζα από
ην πεξηβάιινλ ηνπ emailclient (π.ρ. MS Outlook, MozillaThunderbird) κέζσ
θαηάιιεινπ Add-in / Plugin.



Να παξέρεη δπλαηόηεηα εηζαγσγήο εγγξάθσλ κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ
MS Word κέζσ θαηάιιεινπ Add-in / Plugin.



Να ππνζηεξίδεη external links γηα θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ ζε ηξίηνπο, κε
ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο,



Να ππνζηεξίδεη recordsmanagement γηα θαζνξηζκό ηνπ θύθινπ δσήο ησλ
νληνηήησλ πιεξνθνξηώλ (εγγξάθσλ, ππνζέζεσλ).



Να ππνζηεξίδεη ηε δπλαηόηεηα αλαπιήξσζεο ρξεζηώλ (π.ρ ζε πεξηπηώζεηο
απνπζίαο) κε πξνώζεζε ησλ εθθξεκνηήησλ ζε ηξίην ρξήζηε θαη κε
δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηώλ.



Απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή εγγξάθσλ από ηξίηεο πεγέο, θαη’ ειάρηζηνλ:
Filepath, Email account, DropBox, GoogleDocs, Databases (RDBMS),
Ftpaccount



MobileApp δηαζέζηκν ζε AppleAppStore, GooglePlayStore, κε δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο ζε όιν ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε.



Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο ελζσκαησκέλνπ πεξηβάιινληνο
ζρεδίαζεο θνξκώλ αξρεηνζέηεζεο, αλαδήηεζεο, ξνώλ εξγαζίαο, templates
θ.α., ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή, ην νπνίν λα είλαη κέξνο ηεο πιαηθόξκαο θαη λα
κελ απαηηεί ηε ζπγγξαθή θώδηθα, γηα ηελ απνηύπσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο
ινγηθήο ηνπ θνξέα.



Να ππνζηεξίδεη casemanagement γηα δηαρείξηζε ππνζέζεσλ (ηεξαξρηθέο δνκέο
θαθέισλ θαη εγγξάθσλ) θαη δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζε πεξαηηέξσ ηνκείο θαη
εθαξκνγέο όπσο Γηαρείξηζε Σπλεδξηάζεσλ ΓΣ, Γηαρείξηζε Φαθέισλ
Πξνζσπηθνύ, Γηαρείξηζε Ιαηξηθώλ Φαθέισλ θα.

Σρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, ζα απαηηεζεί έλαο εμππεξεηεηήο κε ηα
αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά.:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο θαη ην κνληέιν

ΤΠΟΥΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΝΑΙ

Δπεξεπγαζηήρ
Δπεμεξγαζηήο ηερλνινγίαο 64-bit.

ΝΑΙ

Σπκβαηόηεηα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζπλόινπ εληνιώλ x86-64 θαη
x86-32.

ΝΑΙ

Σπρλόηεηα Δπεμεξγαζηή (GHz)

3

Αξηζκόο επεμεξγαζηώλ (cpu).

2

Αξηζκόο επεμεξγαζηηθώλ κνλάδσλ (ππξήλσλ - cores).

8

Σπλνιηθά δηαζέζηκε κλήκε Cache (ΜΒ).

≥8

Μνήμη RAM
Μέγεζνο πξνζθεξόκελεο κλήκεο RAM (GB)
Υπνδνρέο κλήκεο

64
12 RDIMM

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΠΟΥΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ

Να αλαθεξζεί ε ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή δηόξζσζεο ιαζώλ.

ΝΑΙ

Γπλαηόηεηα επέθηαζεο κλήκεο

≥256

Δλεγκηήρ Αποθήκεςζηρ
Υπνζηήξημε RAID1, RAID10

ΝΑΙ

Μονάδερ Αποθήκεςζηρ
2 x HDD 15K RPM Hot plug RAID 1

600MB

4 x HDD 7,2K PRM Hot plug RAID10

2ΤΒ

Software
Λειηοςπγικό ζύζηημα

 Windows Server
2016

Βάζη δεδομένυν MS SQL Server Express, Oracle Express ή
ιζοδύναμη

NAI

O Ανάδοσορ θα έσει όλα ηα λογιζμικά εγκαηεζηημένα και θα
παπαδώζει και ηα ανηίζηοισα cd-dvd με ηα ανηίζηοισα licence

ΝΑΙ

ςνηήπηζη on site ηος server και ηηρ οθόνηρ ζε έηη
(αποκαηάζηαζηρ βλάβηρ ζηον ηόπο επγαζίαρ, αν δεν είναι
δςναηό ηο παπαπάνυ, μεηαθοπά από και ππορ ηοςρ σώποςρ ηηρ

5

εηαιπείαρ για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ βλάβηρ συπίρ επιπλέον
σπέυζη)
O Ππομηθεςηήρ εγγςάηαι ηην ομαλή εκκίνηζη ηος Server με
όλα ηα πεπιθεπειακά ζςνδεδεμένα ζε αςηόν και ζε πλήπη

ΝΑΙ

λειηοςπγιά.
Μονάδερ Οπηικού Γίζκος
DVD+/-RW εζσηεξηθό.

ΝΑΙ

Κάπηερ Γικηύος
Αξηζκόο ζπξώλ, γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε από ηνλ εμππεξεηεηή.
Υπνζηήξημε Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT

2
ΝΑΙ

Σποθοδοηικό
Dual, Hot-plug

ΝΑΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Να αλαθεξζεί ε ηζρύο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ (W).
Δγγύεζε

ΤΠΟΥΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΝΑΙ
>=5εηε

Monitor
Μέγεζνο

>=22’

Τερλνινγίαο νζόλεο

LED

Αλάιπζε νζόλεο

1920 x 1080

Πεπίβλημα
Δπαξθήο κέζνδνο ςύμεο κε αλεκηζηήξεο ή θαη κε άιιν ηξόπν πνπ
ζα θαηαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά.

ΝΑΙ

Τν θνπηί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ζθιεξώλ θαη νπηηθώλ κνλάδσλ δίζθσλ. Να

ΝΑΙ

δηαζέηεη θαη αλακνλέο γηα κειινληηθή ρξήζε.

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Τατσδρομικώς ζηη διεύθσνζη : Σσνη/τοσ Κεθαλοπούλοσ 17, ηκ 83100, Σάμος
ή
2. Ηλεκηρονική Διεύθσνζη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παραηηρήζεις για ηετνικές προδιαγραθές)

