1xR440
Parametr

Charakterystyka (wymagania
minimalne)
Obudowa Rack o wysokości max 1U z
możliwością instalacji min. 4 dysków 3.5"
Hot-Plug wraz z kompletem szyn
umożliwiających montaż w szafie rack
Przedni panel zamykany na klucz.

Obudowa

Płyta główna

Obudowa musi mieć możliwość
wyposażenia w kartę umożliwiającą
dostęp bezpośredni poprzez urządzenia
mobilne - serwer musi posiadac
możliwość konfiguracji oraz monitoringu
najważniejszych komponentów serwera
przy użyciu dedykowanej aplikacji
mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu
jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.
Płyta główna z możliwością
zainstalowania minimum dwóch
procesorów. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora
do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Procesor

Zainstalowany jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do
pracy z zaoferowanym serwerem
umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 33
punktów w teście SPECrate2017_int_base
dostępnym na stronie www.spec.org.

RAM

16GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie
głównej powinno znajdować się minimum
16 slotów przeznaczonych do instalacji
pamięci. Płyta główna powinna
obsługiwać do 1TB pamięci RAM.

Zabezpieczenia pamięci
RAM
Gniazda PCI
Interfejsy sieciowe/FC
Napęd optyczny

Memory Rank Sparing, Memory Mirror,
Lockstep
min. 1 slot PCIe x16.
Wbudowane minimum 2 porty typu
Gigabit Ethernet Base-T.

Wbudowany DVD-RW

Parametr oferowany

Min trzy dyski o pojemności co najmniej
2TB z interfejsem SATA 6Gbps

Dyski twarde

Kontroler RAID

Wbudowane porty

Video
Wentylatory
Zasilacze

Możliwość instalacji wewnętrznego
modułu dedykowango dla hypervisora
wirtualizacyjnego, z możliwością
wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu
flash o pojemności minimum 16GB z
możliwością konfiguracji zabezpieczenia
RAID 1 z poziomu BIOS serwera,
rozwiązanie nie może powodować
zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Sprzętowy z podtrzymaniem bateryjnym i
min 2GB pamięci CACHE
min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB
3.0, 2 porty RJ45, 1 port VGA na tylnym
panelu, min. 1 port RS232
Zintegrowana karta graficzna
umożliwiająca wyświetlenie
rozdzielczości min. 1920x1200.
Redundantne
Redundantne, Hot-Plug maksymalnie
550W.
TPM 2.0

Bezpieczeństwo

System operacyjny/
Hypervisor

Karta Zarządzania

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
współpracujący z BIOS i kartą
zarządzającą.
Licencja na system operacyjny 64-bitowy.
Wraz z licencją na system
operacyjny należy dostarczyć 10 licencji
dostępowych dedykowanych na
użytkowników, oraz 5 licencji dla
użytkowników uprawniających do
korzystania z usług pulpitu zdalnego .
Niezależna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego
posiadająca dedykowane port RJ-45
Gigabit Ethernet.

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie
z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Certyfikaty

Warunki gwarancji

Trzy lata gwarancji realizowanej w
miejscu instalacji sprzętu, z czasem
reakcji do następnego dnia roboczego od
przyjęcia zgłoszenia, możliwość
zgłaszania awarii w dni robocze w
godzinach 9-17 poprzez ogólnopolską linię
telefoniczną producenta.
Zamawiający wymaga dokumentacji w
języku polskim lub angielskim.

Dokumentacja
użytkownika

Możliwość telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

