10.03.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego w ramach Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1, proszę o przygotowanie w oparciu o poniższe wytyczne
oferty cenowej na zakup i wdrożenie jądra e-usługi. Działania te zmierzają do stworzenia
„Innowacyjnej platformy zdalnych kopii bezpieczeostwa danych e-Backup”.
Jądro e-usługi powinno spełniad następujące wymagania:
 Częśd serwerowa:
o Konsola do zarządzania kontami użytkowników (dodawanie oraz usuwanie kont,
przydzielanie odpowiedniej powierzchni konta, dane właściciela konta, ustalanie
typu konta (serwerowe lub desktopowe), resetowanie hasła, raporty statusów
kont itp.),
o Konsola do zarządzania kontami/grupami resellerów – tworzenie hierarchicznej
struktury grup celem zarządzania kontami resellerów, w tym szczególnie – 2 typy
kont grupowych: z wizualizacją reseller (aplikacja klienta posiada możliwośd
przystosowania do kolorów, logo, danych adresowych resellera) oraz bez
wizualizacji reseller, dodawanie i usuwanie grup, definiowanie powierzchni i
uprawnieo dla grup, definiowanie mailingu tematycznego dla grup,
przystosowanie wizualne konsoli do kolorów, logo oraz danych Reseller,
o Bezpieczny protokół komunikacyjny + API (do integracji z systemem bilingowym),
o Web Access – dostęp do plików backup z poziomu przeglądarki,
o Szyfrowanie danych AES, dane powinien móc odszyfrowad tylko klient, a nie np.
administrator serwera (klucz szyfrujący po stronie Klienta),
 Częśd kliencka:
o Konsola do konfiguracji usługi – tworzenie zadao (harmonogram backupu,
ustawienie wersjonowania plików, ustawienie wykluczeo plików itp.), dostęp do
logów i raportów statusu działania, możliwośd automatycznej aktualizacji
programu bez ingerencji użytkownika, proste przywracanie danych wraz z
zaznaczeniem odpowiedniej wersji.
o Obsługa Volume Shadow Copy,
o Backup robiony w tle systemu operacyjnego jako proces,
o

Obsługa Windows, Linux, Mac,
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o
o

Aplikacja dostępna w kilku językach w tym szczególnie: polski i angielski,
Wersja rozbudowana/serwerowa: obsługa SQL Server, Exchange, MySQL.

Cena powinna zostad podana za cały okres realizacji zlecenia: 02-04-2010 do 30.06.2010. Płatności będą
następowad w 3 równych częściach. Każdego miesiąca.
Kryterium wyboru usługodawcy będzie cena.
Prosimy o odpowiedź do 28.03.2010.
O wynikach poinformujemy osobnym pismem.
Z poważaniem
Tomasz Kuik
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