1. OPIS
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
WRAZ
ZE
ZINTEGROWANEJ
PLATFORMY
WIRTUALIZACJI
DYSKOWYCH.

SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
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Zamawiający posiada już nowa infrastrukturę i potrzebuje ja rozbudować o dodatkowy serwer” o
parametrach takich jak poniżej by można go było wpiąć w 1 całość
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NAZWA
HPE SimpliVity 380 Gen 1O Node
HPE SimpliVity 380 Gen I O VMware Solution
HPE DL380 Geni O Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) FIO Processor Kit
HPE SimpliVity 768G 12 DIMM FIO Kit
HPE SimpliVity 380 for 4000 Series Medium Storge Kit
HPE 96W Smart Storage Bauery (up to 20 Devices) with 145mm Cabie Kit
Factory Integrated
HPE Smart Array P816i-a SR Geni O (16 lnternal Lanes/4GB Cache/SmartCache)
12G SAS Modular Controller Factory Integrated
HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter
Factory Integrated
HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Factory Integrated
HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features
Factory Integrated
HPE OmniStack IP Medium SW
HPE 2U Cabie Management Arm for Easy lnstall Raił Kit
Factory Integrated
HPE Geni O 2U Beze! Kit
Factory Integrated
HPE DL380 Geni O SFF Systems lnsight Display Kit Factory Integrated
HPE 2U Small Form Factor Easy lnstall Raił Kit
Factory Integrated
PE 3Y Foundation Care NBD wDMR SVC
HPE SVT 380 Geni O Node (I Node) Suppor
PE OmniStack IP Medium Suppor
PE Technical Installation Startup SVC
HPE SVT 380 for VMware Remote SW St SVC

1. Dostarczone oprogramowanie musi być oryginalnym produktem producenta, pochodzić z
oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a jeżeli
zaoferowane będą komponenty sprzętowe, to muszą być one fabrycznie nowe.
2. Dostarczone serwery muszą być oryginalnym produktem producenta, pochodzić z oficjalnego i
autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i muszą być fabrycznie nowe.
3. Dokumentacja techniczna producenta (dostarczona w formie papierowej lub dostępna na stronie
producenta) musi być dostarczona w języku polskim lub angielskim.
4. Dostarczone rozwiązanie musi zapewnić scentralizowane narzędzie do zarządzania aktualizacją
wersji oprogramowania systemowego rozwiązania hiperkonwergentnego.
5. Dostarczone rozwiązanie musi zapewnić zarządzanie systemem hiperkonwergentnym za pomocą
REST API.
6. Wsparcie techniczne realizowane przez producenta: 36 miesięcy – realizowane w standardowe dni

robocze z wyłączeniem dni wolnych od pracy przez 9 godzin na dobę, od 8:00 do 17: 00, czas
reakcji w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Możliwość zdalnego zgłaszania awarii na
dedykowanej stronie producenta. W przypadku awarii dysków uszkodzone nośniki pozostają u
klienta.
7. Dostarczone rozwiązanie musi obejmować usługę instalacji i konfiguracji rozwiązania.

2. SIECI LAN.
Zamawiający posiada już nowa infrastrukturę i potrzebuje ja rozbudować o dodatkowy serwer”
o parametrach takich jak poniżej by można go było wpiąć w 1 całość
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OPIS OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA POZYCJA 2
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Cisco SX550X-24 24-Port 10GBase-T Stackable ManaQed Switch
Kabel 10 GBase-CU SFP 0,5m
SG550X-48-K9-EU
FS dla Cisco SFP-10G-TS kompatybilny, moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE-T
SFP + miedziany RJ-45

50
24
12

Kabel kategorii 6a. 0,5m –białe
Kabel kategorii 6a. 3m –białe
Kabel kategorii 6a. 5m- białe
3. WYMAGANIA NA SYSTEM KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

Ilość

OPIS OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA POZYCJA 2
1 CVLT BUR Virtual Env /Skt Perp LTU
36 CVL T BUR Virtual Env /Skt 1 mo Maint

1. Zaoferowane licencje na system muszą zapewnić kopie bezpieczeństwa środowiska o wielkości:
a. 60 maszyn wirtualnych środowiska VMware
b. Rozbudowa Licencji o dodatkowy 1 procesorów serwerów wykorzystywanych przez
platformę wirtualizacyjną
c. 36 miesięczne wsparcie 24x7 na oferowane rozwiązanie kopii bezpieczeństwa
4. SPECYFIKACJA NA SERWEROWY SYSTEM OPERACYJNY

Ilość

OPIS OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA POZYCJA 2
1 MS WS19 (16-Core) DC ROK en SW
1 MS WS19 (2-Core) DC Add Lic EMEA SW

5. Zakres oczekiwanych usług wdrożeniowych:







Przygotowanie szczegółowego projektu technicznego
Dostarczenie, montaż i instalację kompletnych urządzeń w szafach RACK Zamawiającego.
Uruchomienie, inicjalizację, konfigurację i redundantne podłączenie do infrastruktury sieciowej
LAN Zamawiającego, zgodnie z rekomendacjami producenta
Instalację oprogramowania wirtualizacyjnego, dodanie serwerów do klastra, konfiguracja
klastra
Przekazanie Zamawiającemu wszystkich dostarczonych licencji
Integrację z infrastrukturą Zamawiającego








Testowe uruchomienie wybranych maszyn wirtualnych Zamawiającego na nowych serwerach i
wykonanie kopii zapasowej maszyn na wdrożonym systemie kopii bezpieczeństwa
Dostarczenie kompletnego okablowania i licencji niezbędnych do uruchomienia urządzeń,
zintegrowania ich ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego, zapewniających
spełnienie wymaganych funkcjonalności oraz oznaczenie wykorzystanego okablowania
poprzez wskazanie łączonych przez nie elementów infrastruktury informatycznej
(etykietowanie).
Zaktualizowanie obecnej infrastruktury HPE SimpliVity do aktualnych najnowszych wersji
Rekonfiguracja urządzeń Cisco do potrzeby prawi widłowego funkcjonowania Środowiska.
Skonfigurowanie PowerChuta w taki sposób by - bezpieczne pozamykał wszystkie systemy i

zapobiegł uszkodzeniu danych w wypadku dłuższej przerwy w zasilaniu.


Zainstalowanie i skonfigurowanie HPE InfoSight

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, szczegółowo opisującej
wszystkie elementy wdrożenia i konfiguracji
W ramach dostawy, instalacji, konfiguracji i integracji rozwiązania ze środowiskiem informatycznym
Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych przed przystąpieniem do montażu i
instalacji urządzeń opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt techniczny
(uwzględniający zaoferowany sprzęt) opisujący założenia, etapy oraz proces przeprowadzenia
wdrożenia w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego wraz z założeniami konfiguracyjnymi.
Wykonawca na 5 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy przedstawi do
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą, obejmującą m.in.:
a) charakterystykę ogólną dokumentacji, przedmiot opracowania, podstawę opracowania, zakres
opracowania, itp.,
b) opis techniczny zawierający informacje dotyczące zastosowanych urządzeń, parametrów i
zastosowanych rozwiązań technologicznych,
c) specyfikacje urządzeń użytych we wdrożeniu,
d) schematy połączeń wraz z adresacją IP,
e) opis czynności konfiguracyjnych wykonanych podczas wdrożenia zobrazowanych zrzutami ekranu,
fragmentami skryptów itp.,
f) opis zmian w konfiguracji i sposobie połączeń działających w środowisku Zamawiającego urządzeń,
g) procedury monitorowania pracy urządzeń i oprogramowania,
h) procedury okresowych czynności administracyjnych dotyczących sprzętu i oprogramowania
i). dokumentacja powykonawcza uwzgledniająca listę wszystkich powykonywanych poleceń, zynność
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty
odbiorowe do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej z wykorzystaniem jednego lub kilku z
następujących formatów zapisu plików:
a) MS Word (wersje ostateczne dokumentów oraz ich wersje robocze),
b) PDF (wersje ostateczne dokumentów),
c) MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych),
d) HTML,
e) JPG, GIF, PNG,
f) oraz innych za zgodą Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności konfiguracyjne, które są działaniami pośrednimi w
celu osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, były wykonane w sposób zalecany przez producenta
posiadanych oraz dostarczanych urządzeń i oprogramowania.

Dodatkowe wymagania:
Całość oferowanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (w szczególności: nieużywany, nieregenerowany,
nienaprawiany, nierefabrykowany i wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich
dostarczeniem).
Dostarczony sprzęt musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V, 50 Hz.
Realizację oferowanych usług potwierdzi protokół odbioru stwierdzający kompletność, poprawność i
zgodność z wymaganiami Zamawiającego.
Realizowane prace nie mogą w żaden sposób zakłócić lub uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania
innych systemów informatycznych Zamawiającego. Prace o podwyższonym poziomie ryzyka muszą być
wykonywane poza godzinami pracy obowiązującymi u Zamawiającego.
Wszelkie prace wymagające wyłączenia urządzeń pracujących w sieci komputerowej wymagają
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
Wykonywane prace nie mogą spowodować jakiejkolwiek utraty danych.
Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń i oprogramowania, to jest
by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z
metodyką i zaleceniami producenta
Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu.
Wykonawca dostarczy zestawienie zawierające wszystkie pozycje zamówienia z przypisanymi
odpowiednio kontraktami serwisowymi, potwierdzone przez producenta sprzętu.
Szkolenia powinny być przeprowadzone w formie min. 5-dniowych warsztatów praktycznych:
a)
Szkolenie dla 1 osoby Vmware vSphere: Install, Configure, Manage – minimum 5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

dniowe zakres szkolenia opis 1
Szkolenie 5 osób z Administrowania Windows serwer 2019 – minimum 5 dniowe
zakres szkolenia opis 2
Szkolenie dla 2 osób z Commvault zakres szkolenia opis 3 minimum 3 dni

Przez inżyniera posiadającego wiedzę i doświadczenie w obszarze wdrożonego
rozwiązania oraz systemu kopii bezpieczeństwa,
W dowolnie wybranym terminie, dla którego przekazany zostanie pełen zakres
tematyczny szkolenia,
Nie później niż w ciągu 9-ciu miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego,
Na terytorium RP,
Na sprzęcie udostępnionym przez organizatora szkoleń lub Wykonawcę,
W języku polskim,
W warunkach zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis 1 Vmware vSphere: Install, Configure, Manage – minimum 5 dniowe zakres szkolenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyjaśnij podstawowe pojęcia dotyczące wirtualizacji
Instalacja ESXI
Opisz, jak vSphere pasuje do oprogramowaniazdefiniowane centrum danych i infrastruktura chmury
Wyjaśnij, jak vSphere współdziała z procesorami,
pamięć, sieci i pamięć masowa
Rozpoznaj interfejsy użytkownika umożliwiające dostęp do vCenter
System serwerowy i hosty ESXi
Użyj oprogramowania VMware Host Client ™, aby uzyskać dostęp do hosta ESXi i nim zarządzać
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Tworzenie i usuwanie maszyny wirtualnej
Wyposaż maszynę wirtualną w urządzenia wirtualne
Zidentyfikuj pliki, które składają się na maszynę wirtualną
Wyjaśnij znaczenie VMware Tools ™
Opisz architekturę vCenter Server
Omów sposób komunikacji z hostami ESXi vCenter Server
Wdrażanie i konfigurowanie urządzenia vCenter Server
Użyj klienta vSphere do zarządzania vCenter Inwentaryzacja serwerów
Dodaj centrum danych, obiekty organizacyjne i hosty do vCenter Server
Wyjaśnij cechy wydajności kart sieciowych
Użyj ról i uprawnień, aby umożliwić użytkownikom dostęp do obiektów w spisie vCenter Server
Utwórz kopię zapasową urządzenia vCenter Server
Monitoruj zadania, zdarzenia i stan urządzenia vCenter Server
Używaj wysokiej dostępności vCenter Server do ochrony vCenter Urządzenie serwerowe
Tworzenie standardowych przełączników i zarządzanie nimi
Opisać typy połączeń przełącznika wirtualnego
Skonfiguruj zabezpieczenia przełącznika wirtualnego, kształtowanie ruchu i obciążenie zasady równoważenia
Porównanie rozproszonych przełączników vSphere ze standardem przełączniki
Zidentyfikuj protokoły pamięci masowej i urządzenie pamięci masowej rodzaje
Omów hosty ESXi korzystające z iSCSI, NFS i światłowodu przechowywanie kanałów
Tworzenie i zarządzanie magazynami danych VMFS i NFS
Wyjaśnij, jak działa wielościeżka w iSCSI, NFS i światłowodach przechowywanie kanałów
Wdrażaj maszyny wirtualne w magazynie danych VMware
Użyj szablonów i klonowania, aby wdrożyć nowy wirtualny maszyn
Modyfikowanie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi
Utwórz bibliotekę zawartości i wdróż wirtualny maszyny z szablonów w bibliotece
Dynamicznie zwiększ rozmiar dysku wirtualnego
Użyj plików specyfikacji dostosowywania, aby dostosować nowy maszyna wirtualna
Wykonaj vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion migracje
Tworzenie i zarządzanie migawkami maszyn wirtualnych
Zbadaj cechy i funkcje VMware vSphere Replication ™
Opisać typy kolejek magazynowych i inne czynniki, które mają wpływ na wydajność pamięć
Wyjaśnij cechy wydajności vSphere

Opis 2 Administrowania Windows serwer 2019 – minimum 5 dniowe zakres szkolenia
•
Konfiguracja systemu Windows Server 2019
•
Przygotowanie do uaktualnienia i migracji
•
Migracja ról serwera i obciążenia
•
Modele aktywacji serwera
•
PRZEGLĄD METOD MAGAZYNOWANIA W WINDOWS SERVER 2019
•
Przegląd metod magazynowania
•
Wdrożenie deduplikacji plików
•
Konfigurowanie funkcjonalności przestrzeni dyskowych „Storage Spaces” Windows Server 2016
•
Instalowanie kontrolerów domeny Active Directory
•
Wdrażanie kont serwisowych
•
Przegląd AD FS
•
Wdrażanie AD FS
•
Wdrażanie AD FS dla pojedynczej organizacji
•
Wdrażanie aplikacji Web Proxy
•
Wdrażanie SSO za pomocą Microsoft Online Services
•
Przegląd usprawnień usług sieciowych
•
Wdrażanie usługi IPAM
•
Zarządzanie przestrzenią adresową za pomocą IPAM
•
KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH FUNKCJI SIECIOWYCH
•
Przegląd wysoko-wydajnych usług sieciowych
•
Przegląd sieciowych rozwiązań programowych
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Wdrażanie wirtualizacji sieciowej
Wdrażanie usługi Network Controller
Przegląd metod zdalnego dostępu
Wdrażanie DirectAccess
Wdrażanie virtual private network (VPN)
WDRAŻANIE USŁUG KLASTROWYCH
Przegląd usług klastrowych
Wdrażanie usług klastrowych
Konfigurowanie wysoko-dostępnych aplikacji i usług wykorzystujących klastry
Utrzymanie usług klastrowych
Wdrażanie funkcjonalności „Strech-Failover”
INSTALACJA I KONFIGURACJA KONTROLERÓW DOMENY
Omówienie usług AD DS
Omówienie kontrolerów domeny usług AD DS
Wdrożenie kontrolera domeny
ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI W AD DS
Zarządzanie kontami użytkowników
Zarządzanie grupami w usługach AD DS
Zarządzanie obiektami typu komputer w AD DS
Wykorzystywanie PowerShell do zarządzania AD DS
Wdrażanie i zarządzanie OU
ARZĄDZANIE ZAAWANSOWANĄ INFRASTRUKTURĄ AD DS
Wprowadzenie do zaawansowanych wdrożeń AD DS
Wdrożenie rozproszonego środowiska AD DS
Konfiguracja relacji zaufania AD DS
WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE LOKACJAMI I REPLIKĄ AD DS
Omówienie replikacji usług AD DS
Konfigurowanie lokacji usług AD DS
Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS
ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW ZA POMOCĄ ZASAD GRUPY
Wdrażanie szablonów administracyjnych
Konfiguracja przekierowania folderów (Folder Redirection), instalacji oprogramowania i skryptów
Konfiguracja preferencji zasad grupowych
ZABEZPIECZANIE USŁUG AD DS
Zabezpieczanie kontrolerów domeny
Wdrażanie bezpieczeństwa kont
Wdrażanie inspekcji uwierzytelniania
Konfiguracja zarządzanych kont usług
WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI AD CS
Wdrożenie urzędów CA
Zarządzanie urzędami CA
Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów CA
WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE CERTYFIKATAMI
Wdrożenie i zarządzanie szablonami certyfikatów
Zarządzanie wdrożeniem, odrzuceniem i odzyskiwaniem certyfikatów
Wykorzystanie certyfikatów w środowisku biznesowym
WDRAŻANIE I ADMINISTROWANIE PROGRAMU AD FS
Omówienie usługi AD FS
Planowanie i wymagania usługi AD FS
Wdrożenie i konfiguracja usługi AD FS
Wprowadzenie do Web Application Proxy
WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGĄ AD RMS
Wprowadzenie do AD RMS
Wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
Konfiguracja ochrony zawartości za pomocą AD RMS
WDRAŻANIE SYNCHRONIZACJI AD DS Z MICROSOFT AZURE AD
Planowanie i przygotowanie synchronizacji usług katalogowych
Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji usług katalogowych
MONITOROWANIE, ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE USŁUG AD DS

•
Monitorowanie AD DS
•
Zarządzanie bazą Active Directory
•
Opcje wykonywania kopii zapasowej Active Directory i jej odzyskiwania i pozostałych rozwiązań zarządzania
tożsamością i dostępem

Opis 3 Szkolenie dla 2 osób z Commvault zakres szkolenia
•
Instalacja i konfiguracja Commvault
•
Biblioteki dyskowe, cloud i deduplikacja
•
Biblioteki taśmowej i zarządzanie nośnikami
•
Koncepcja deduplikacji i zastosowanie
•
Polityki kopii zapasowych oraz retencji danych
•
Zarządzanie serwerami oraz grupami serwerów
•
Ochrona systemów plikowych
•
Ochrona systemów wirtualnych
•
Snapshot’y i Block Level Backup Technologia Snapshot, Konfiguracja Snapshot’ów
•
Backup Exchange - odzyskiwanie skrzynek, email
•
Zarządzanie zadaniami
•
Monitoring, utrzymanie oraz kwestie wydajnościowe

