Α. Είδος Καταχώρησης: Προµήθεια διαφόρων ειδών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

14.000,00 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

∆ΗΜ.ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΟ 1980ΣΜΟ7500000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

4 IOYNIOY 2013

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και ΩΡΑ 10:00 πµ (ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2
ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ – ΑΘΗΝΑ)

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ι. ΤΗΛ. 210-6432350
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, ΤΚ. 11523 ΑΘΗΝΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΕΚΑ

Το ΥΠΕΚΑ σκοπεύει να προμηθευτεί σύστημα ωρομέτρησης με δυνατότητα ελέγχου της
πρόσβασης για την κάλυψη των αναγκών του σε 10 κτίρια του Υπουργείου. Ο
προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στο ποσό των 14.000 € μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για α) την προμήθεια εξοπλισμού και του λογισμικού, β) την
εγκατάσταση του εξοπλισμού & παραμετροποίηση του λογισμικού γ) την εκπαίδευση του
προσωπικού και δ) την προμήθεια πλαστικών καρτών τύπου RFID

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εκτελέσει τα εξής :
1.

Συσκευές ανάγνωσης
Ασφαλής διάταξη με αναγνώστη τεχνολογίας RFID με δυνατότητα αποθήκευσης
των δεδομένων σε off line λειτουργία,
- ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο, (σε περίπτωση εισαγωγής PIN
και κωδικό εξόδου)
- Οθόνη LED τουλάχιστον 7 γραμμών και 24 χαρακτήρων, αναγνώσιμη σε
φως ημέρας
- με διπλό αναγνώστη (εισόδου – εξόδου)
- Θύρες πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, ΗΤΤP και
FTP
- Τροφοδοσία PoE
- Ενσωματωμένη μπαταρία για λειτουργία τουλάχιστον 5 ωρών
- Μνήμη επαρκή για αποθήκευση δεδομένων
Σύνολο 11 συσκευές από τις οποίες α) εννέα (9) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά με
διπλό αναγνώστη και β) δύο (2) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά με μονό αναγνώστη

2.

Λογισμικό διαχείρισης
Το λογισμικό θα παρέχει την επικοινωνία με τα τερματικά ανάγνωσης και την
διασύνδεση με την βάση δεδομένων και θα παρέχει τις βασικές δυνατότητες
ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης. Στη παρούσα φάση του έργου θα
χρησιμοποιηθεί η ωρομέτρηση με προοπτική εφαρμογής του ελέγχου πρόσβασης
μελλοντικά. Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του λογισμικού θα πρέπει να καλύπτουν
τα εξής :
- Εγκατάσταση του λογισμικού σε εξυπηρετητή (Server) με λειτουργικό
σύστημα Linux και Microsoft Server
- Συνεργασία με Βάσεις Δεδομένων MySQL, MsSQL, ORACLE
- Web Based διεπαφή με τους χρήστες για τους βασικούς πλοηγούς
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-

Δυνατότητα παραμετροποίησης του συστήματος, ώστε να καλύπτει όλα τα
πιθανά σενάρια λειτουργίας του οργανισμού. .
Δυνατότητες υποστήριξης απεριόριστων σημείων ελέγχου και τουλάχιστον
2.000 υπαλλήλων
Υποστήριξη και διαχείριση κτιρίων και ζωνών κτιρίων και ζωνών χρόνου
Αναφορές παρουσιών – απουσιών σε πραγματικό χρόνο
Έκδοση αναφορών στην οθόνη και σε εκτυπώσιμη μορφή ημερησίων –
εβδομαδιαίων – μηνιαίων
Διαχείριση χρηστών του συστήματος (στοιχεία, ρόλοι, ομάδες, κλπ.)
Έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα βασισμένος σε παραμέτρους (ρόλος,
ομάδα, χαρακτηριστικά, κλπ.)
Διαχείριση ταυτοτήτων κατόχων των τεκμηρίων (καρτών, κλπ.)
Διαχείριση τερματικών (φόρτωση παραμέτρων, αρχεία, παρακολούθηση
λειτουργίας)
Διαχείριση προγραμματισμού και εκτέλεσης αυτόματων εργασιών
Υποστήριξη των online, offline και semi-online τρόπων λειτουργίας του
όλου συστήματος
Υποστήριξη της εξυπηρέτησης περισσοτέρων του ενός οργανισμού από
μοναδική εγκατάσταση για κάλυψη ειδικών αναγκών του ΥΠΕΚΑ
Οριζόντια (για όλο το σύστημα) καταγραφή ενεργειών (logging)
Δημιουργία αρχείων για την εξαγωγή και συνακόλουθη εισαγωγή στοιχείων
σε άλλα συστήματα
Γραφικές, web-based διεπαφές γενικής διαχείρισης του συστήματος

3.

Εγκατάσταση τερματικών συσκευών σε υπάρχουσες αναμονές, εγκατάσταση
λογισμικού σε διακομιστή που θα προμηθεύσει η υπηρεσία, ρυθμίσεις και
παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

4.

Εισαγωγή των στοιχείων των υπαλλήλων από ψηφιακό αρχείο

5.

Εκπαίδευση Διαχειριστών και Χρηστών του συστήματος για 2 ημέρες.

6.

Προμήθεια 1.200 καρτών με προτυπωμένο το logo του Υπουργείου.

7.

Εγγύηση 2 ετών για τον εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη για το πρώτο έτος
λειτουργίας.
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