Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU:
Parametry
techniczne
Porty wejściowe

Porty wyjściowe
Dodatkowa obsługa
portów
Porty dodatkowe

Funkcje

Wymagane minimalne
2 porty SAS/SATA ;
1 port USB 3.0 ;
1 port PCIe;
Każdy z portów musi być wyposażony w
blokadę zapisu
2 porty SAS/SATA ;
2 porty SATA ;
3 porty USB 3.0 ;
1 port PCIe;
1 wejściowy port SCSI z blokadą zapisu;
1 wyjściowy port SCSI;
2 porty 10GbE Gigabit Ethernet
złącze HDMI
Binarne kopiowanie dysków do formatu
E01, Ex01, DD, mirror;
Multi-pass wipe oraz Secure Erase;
Czyszczenie dysków SATA ;
Obsługa BitLocker;
Przywracania obrazu dysku;
Możliwości odczytu sektora dysku w
odwróconej kolejności;
Możliwość ustawienia ilości pominiętych
sektorów
po
znalezieniu
błędu
kopiowanym na dysku;
Kopiowanie przez sieć LAN 10GpE;
Kopiowanie z sieciowych magazynów
NAS;
Tworzenie kopii binarnych wprost z
komputera / laptopa bez wyjmowania
dysków twardych;
Filtrowanie typów plików do kopiowania
(np. na podstawie rozszerzenia);
Przechwytywanie z systemu MAC (w tym
MacBook PRO i MAC-ów z portami USBC) w trybie dysku twardego (TDM);
Funkcja
przechwytywania
ruchu
sieciowego. Możliwość przechwycenia
ruchu sieciowego, VoIP, aktywności w
Internecie;
Przywracanie obrazu dysku;
Wyliczanie sum kontrolnych
(MD5/SHA1) w trakcie kopiowania;
Obsługa docelowych formaty plików:
NTFS, exFAT, EXT4, FAT32;

Parametry oferowanego sprzętu

Wyposażenie

Inne

Warunki gwarancji

Zintegrowany ekran dotykowy;
Opakowanie
mobilne
umożliwiające
bezpieczny transport urządzenia;
Niezbędne okablowanie umożliwiające
podłączenie do urządzenia napędów klasy:
Serial ATA, MSATA, SSD M2, SCSI;
Możliwości podłączenia zewnętrznej
klawiatury i myszy oraz zewnętrznego
ekranu;
Trzy
lata
gwarancji
producenta
realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z
czasem naprawy maksymalnie do 32
godzin roboczych od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii w trybie
24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy
do obowiązku Zamawiającego, powinna
być przeprowadzona przez autoryzowany
serwis producenta sprzętu. Diagnostyka
realizowana w miejscu instalacji sprzętu.
W przypadku awarii dysk twardy pozostaje
własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2000
na
świadczenie
usług
serwisowych.

