Szerz. szám: 2-03560-0000-2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikáeiós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között:
az S&T Consulting Hungary JUt., (KEF azonosító: 100128 ‚székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi
u. 2. B ép. Cg.: 1309119660 ‚adószám: 11779177-2-13, képviseli: Szabó Péter Dezső
ügyvezető és Lenkei Árpád cégvezető), és
a Bull Magyarország Számítástechnikai Kit, (KEF azonosító: 100008, székhely: 1037
Budapest, Szépvölgyi Út 43•~ Cg.: 01 09 710062, adószám: 10378144-2-41, képviseli: Hernádi
Józse~,
a Remedios Zrt., (KEF azonosító: 200447, székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. V. em.,
Cg.: 0110 046850, adószám: 23037490-2-42, képviseli: Karácsony László),
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre ás a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég az S&T Consulting Hungary Kit,
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság ~KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2011/S 1-001328 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek
szállítására ás kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére
2012” tárgyban (1. számú
részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része
eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
KM).
—

KM azonosítószáma: KMO1O1-2OSZGR12
KM aláírásának dátuma: 2012. június 04.
KM időbeli hatálya: 2013. július 08.
KM keretösszege: 18.000.000.000 Ft ± ÁFA
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2.Aszerződés tárgya:
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretében
komplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó
üzemeltetési szabályozás elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítésére-2012, KMO1 01-2OSZGRI2 -1. részteljesítés)”.
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az I.
számú mellékletben nevesített termékek és szolgáltatások szállítását a szerződés 3. számú
mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint, azaz:
-

-

.
.
.
.
.

Mentési rendszer korszerűsítése
műszaki tervezés, tesztelés, üzembe helyezés,
dokumentálás, oktatás, támogatás,
mentőszerver szállítás (Minimum 2 db)
Diszk alapú deduplikációs eszközök szállítása (2db)
Szalagkönyvtár szállítása (1db)
A szükséges mentési szoftverek biztosítása; szükséges egyéb szoftver licence
kalkuláció
-

A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 3. számú meUéklet (műszaki leírás)
tartalmazza.
3. A szerződés teljesítési határideje:
1. részteljesítés: szerződéskötéstől számított 60 nap. (első fázis). Ajánlatkérő az első
részteljesítés esetén előteljesítést elfogad.
2. részteljesítés: 2013. július 8. (második fázis).

4. A teljesítés helye:
A Megrendelő alábbi budapesti telephelyei:
.
1055 Budapest Kossuth tér 2-4., valamint
.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.).
Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László
5. A fizetendő ellenérték:
A Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket és szolgáltatásokat az
I. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
Vállalkozót megiflető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján
55.379.205,- Ft ± közbeszerzési díj (1,5 %) ± AFA, azaz Ötvenötmillió
háromszázhetvenkilencezer-kettőszázöt forint ± közbeszerzési díj (1,5 %) ± általános
forgalmi adó.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de
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nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díj alapja az Me~rendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül Számított értéke,
mértéke 1,5% + Afa.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét
magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem
jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
6.

Fizetési feltételek:

A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
A Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi, hogy a Megrendelő
a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi
teljesítés esetén jogosult kifizetni.
—

—

—

A szerződés szerintidíjra a Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít
ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá
tartozó termékek!szolgáltatások szerepelhetnek.
A benyújtandó számlakötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az EKOP-3 .1.2.10-2011-2011-0001 sz. „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás”
keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti
díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez
történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő
Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint
kedvezményezettet biánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe
vett időtartam nem számít be.
A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a számla a
Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
központi iktatójába küldi.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

‘.,
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-

-

-

a számlákon szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ
száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001), a
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az EKOP támogatás
mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési
sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést
a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot
a számlákon fel kell tüntetni a „számla” ehievezést
szállítói fmanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó
egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
A szállítói tinanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
A külföldi adóilletőségű Váflalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat sz országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
A Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
7. Szerződésszegés:
KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével.
8. Jótállás
Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretén belül általa szállított termékek és
szolgáltatások alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta
tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből,
vagy mulasztásából erednek.
9. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak meflékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jótállás a 3.
számú melléklet (műszaki leírás 3. pont) szerint biztosított.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú mellékelt:
számú melléklet:

Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint árlista
Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
Műszaki leírás, Ajánlattevő nyilatkozata ajótállásról
KM teljesülés igazolás
meghatalmazások a szerződés aláírására
4

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (Öt) eredeti példányban jóvábagyólag írják alá.
Budapest, 2013.
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Megrendelő részéről:

Vállalkozók részéről:

NISZ Nemzeti Infbkomjnu~Jj~~
Zártkt3r~cu Mük&Jő R’~

Szabó Péter Dezső
ügyvezető
S&T Consulting Hungary Kft.

Szabo Zoltan Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
~
~td~nú~si~. 2,:h~
~rz;l3—~

Ac~z~Mt II%T)177-2-13

Lenkei Árpád
cégvezető
S&T Consulting Hungary Kft.
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1.
számú melléklet
Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint &lista
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Közös ajánlattevők; BtJLL-SnT-Remedios

Ajánlatkérő NISZ Zrt.

Ajánlattevő :
Megnevezése:
Címe:
Adószánia:

S&T Consulting Hungary Kit.
2040 Budaörs, Kinizsí u. 2/B.
[1779177-2-13

Ajánlat tárgya:

NJSZ-KKBt-Ivtentési rendszer szállítása1 telepitése, üzembe helyezése

I

Mindösszesen:

Tárgy
Szerver
Diszk alapú mentőrendszer
Szalagkőnytár
Mentési szoúver
Egyéb szolgáltatások

55379 205 Ft!

Részösszeg (Ft)

6 590 403 Ft
17 443
7 145
20 006
4 192

847 Ft
817 Ft
280 Ft
857 Ft

Kitőltendők a sárga színnel jelölt mezők.
A 09 mező tartalma beírandá sz elektronik’ts ajánlat 5.1.3. pontjábal

Kapcsölatlartó szentély:
Neve:
Beos2ldsa:
Telefon szólna:

Telefaz száma:
E-mail címe:

Pc/day Tibor
Key Account Manager

±36 / 371 8000
+36/37] 800?
kozbeszenes@snt.hu; tibor.00lony@snt-world.com
LjH,~fl~ZU..

2~b.

131/hi
t.’im. ii?7)t)7~2-fl
.:

cégszerű aláírás

005
Ártáblázat - NlSZ-KKIR
KKIR kialakítása - EKOP 3.1.2.10.

1/10

2013.01.17

Aj~nlati evő:
Me~evcz4sc:

S&T Cotts’diiri~ llunszuy KO.

Ajónla! tárgya:

NISZ-KJCJR-Mentési rendszer száullásl’, lelepilése. heembe helyezése - Sze\e1e1

Részösszesen:

6 590 403 EU
A meLtüMlott eszköz iiput&

Fujil~u Ikinicrgy RX300 57

Az ajánlat’ ár tartalma:

I

J-lanlver esekozo k:

6 292 702

RI
Mítszaki leírás

Mcwevezás

Merusyiség

Mennyiségi egység

4
I
S
S
12
4
$
4
4
8
4
I
4
4
4
4
8
S
32
4

lb
(lb
rIb
(lb
(lb
‚lh
rIb
(lb
(lb
(lb
dl,
(lb
(lb
(lb
dl,
(lb
Óh
dh
(lb
dli

(nettó NtJF)

lerm~krzouosiLökőd

Ajánloibaa megielnil eszközjcllemzői

epeei~lz4cié mint
mramium
kővciclmény

~‚‚.

Py~3tOS72.5lEzrWtieineerrD~rta6IKrflroLrXn*6arS’~95~

~
~
~

~
~
10$ÁS&G148~ ~
~
~
~
~

Rttrt.FlDLcMA_~lEwrttenzkrardot!toníS~bt&á~m~
~
~

~
~

~
:g*pow.r’ordrxk 4m,gqey
FC-K~lOtI3.Ml,W.20nLcAO lGbtt

~

O
O

‚

154 141 Pt
4 323 V
67728 VI
7-IS l~
20920 F
[2969V’
43 976Ft
55 5051:1
23 202 ft
207373 Vt
21 763 F
13715 Ft
745 Ft
L 4-li Ft
43231 ft
261 472 Fl
36 III Ft
I -141 ‘!
7 95! Fl
139 134 121

S26361-Kl373-V201
526361-F2735-Lt82
S263&i-F3676.E2~
S2636l-F3694-El0
52636i-F3696-1t515
526361-F5269it2
226361-F4482-E514
S26361-F3554-Lt$12
52636i-P3257-E216
S2636l-F3961-E202
226361-F3510-6702
S26361-F2735.Ei45
S26361-V4530-EI0
S2636I-FI452.ttl~
526361-Fi790-1t242
S26361-F2567-E321
S26113-l’574-Fl0
r26139-y1968-El00
D:FCKAI9-0M3-c20L-L
SM3SGAI( FF5

Ftikau l’V ltX300Sl 8x2.5
Fujitsu R&kCablc An,, 21.1
:ujjIsu Inicixcon E5-26206C12T2,00 Oils IS Mt3
~uiitsu iu~s~ndent Mt~e Instillation
‘ujitsuttGlS(IxSGlt) 2R’4 L D13R3-1731 (FCC
Fujitsu DVI)-Rwsupcnnirlti stiirilrrieSMA
‘ujilsi lID SAS 60 46GB 5K I-lO’I’l’L2.7LP
‘ulilsu RAIDOrI SAS 60 5’6512M13(D26I6)
Fujitsu ltAlDContrBHU Envcitvru’lgl(AIDS.ÓCIb
‘ujilsu ‘CCitt SGbís2 Otsa LPe12002 MMF LC Li’
‘ujitsuupwo(le-KrLlo4x Ghiton-bo~d
Fujilsu RMK-Vl Dl CMA QRL
Fujitsu Mouistinginssinmelrieal R
‘uuitsil region kit APAQAmsric&VMiiAJIisdis
ujittu iJtMCS3sdvaneetl pack
‚tjjisu \VinSrv200S I(25)’l Ettlcrprw/1OCALOEM
FujitsuMnduI~rrl’SU SüoWplstinum Isp
Fujiisucahlopowcrcord rackIrit. pcy
Fuliisu Fe-Kabel 0M3. MMF.20I,!. LCILC SOblIrt
FujilsaScreer mid 3 (lv llei)szini mmu’ciskilcritt,lú.s

-

kevcttlis~ycha

mg~ablzirÍsI .2,,
3.~tortjaarzstr’

Á rs5~ri Icirh5 2.
PrnIJa~ea1l

SzoI~lIalósok

291 695 Ft’
Műszaki lelrás

MewscvczéS

Mennyiség

Metutyiségi egység

t~r

lista ~~in’i
termékazonositó
~

Egységár
(nettó
HtJfl

Aj~i)atbsn me~elóll szoI~ltatisjellomzői

szerinti mint
specillkéeió,
minimum

kővetehtiény
‚Inrd’vwe

infrnstwktúnt kivitelezés

2

némök/tup

I

Lirencek

SRVRULL-0028

Its 847 Pt

Gmka
rnae~iözok
cirpltósének
ina!

Iird’vasu inirrwruktüm kivitelezés

OFtI
Minzaki Idr~

viegnevezén

Goeaneiaszolgáltatást

ténylegesen nyéjló

Mennyiség

Mennyiségi eg~eég

Esé~*
(nettó
HU~

KEF lista szerinti
tannékazonotlló kőd

vég adatai:

Név:

Kaposolatiarló azemdl~
Fábabtjelentés telefonszáma:
[ilbabejelenles e snot]

elme

t

KitöIlendőkas&~sznCljeleltmez5k.

I!

I ~7fl 77-2~P

Sotok száma szűkség szerint bóvitheló

~ű~ás~

C

Ajániatban

megielólt

livoaojcllcmzói

szerinti
specif&kió, mint

m&iimwn
követelmény
A műszaki leírás 5.2.
pontja rscrimti
hendealnez nokatga
othcrltvoicek

Ajánlatfevő :
Megnevezése:

S&T Consulting Hungary KR.

Ajánlat tárgya:

NISZ-KKR-Mentési rendszer szállítása, telepítés; üzembe helyezése - Diszk alapú deduplikációs

eszközök

1? 443 847 Fíl

Részösszesen:

A megajánlott e~köz típusa:

Fujitsu ETERNUS CSSOO

Az aján ali ár tartalma:
Hardver eszközök:

Megnevezés
ETERNUS C5800 Scale VTL
ETERNUS CSS00 UpGrade Ports

~7 298 000

Mennyiség

Mennyiségi egység

2
2

dl,
db

FtI

Egységór

KER jj~ szerinti

(nettó HU9

tcrmékazonosit6 kód

7

661 190 Ft ETCS-DDAC-NP32
987 $ tO Ft ETCS-DDA-PORTS

Ajánlatban megjelölt eszközjellemzői

Müszaki leírás szerinti
specifikáció, mint minimum

követelmény
ETERNUS CS800 Scale VTL
EFI3RNUS CS800 UpGrade Paris
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Szoftverek

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

O

Egységár
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kód
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minimum
Műszaki leírás
követelmény
A műszaki leírás 5.3. pontja
szerinti hardverba szOks~gcs
szoflvciek
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Licencek
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Mennyiségi egység

O
Egységár
(nett6 HU?)
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Ajánlatban megjelölt licencjellemzöi

Műszaki leírás szerinti
specifikáció, mint minimum
követelmény
A műszaki leírás 5.3.pon~a szerinti

ba,dvali~ sztikségs szoQver
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Garanciaszolgáltatást ténylegesen nyújtó cég adatÉ
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Kapcsolattartó személy:
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Sorok száma szükség szerint bövithető
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Ajánlat(evő;
Megnevezése:

S&T Consulting Hungary Kfl.

Ajánlat tárgya:

N1SZ-KICJR-Mentési rendszer szállítása, telepltése, üzembe helyezése - Ssalagkönyvtár

I

Részösszesen:

7145 817 Ftj

A saegajánlott eszköz típusa:

Quantum Scalnr 500

Az ajáidati ár tartalma:
Hardver ~zközdk:

Meg»evezés
SCi500 141.) Library noDrivcs,4l Slot
SCI500 IxFlP LTO-5FC Daive, UPG
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LTO cleaning eartridgeQuantum no label

6 999 970 Fel
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D:CL4JO-QM0l

Ajánlatban megjelölt eszkűzjellemzöi
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu

SCiSOO 14V Lihntrvno Drivut,4I Slot
SCi500 IxFIP LTO-$FC Drive, tJFG
SCiSOO Power Supply
LTO5 data cartri4c Quantum no label
ISO cleaning cartridgc Quantum no label
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Kilöllendők a Sárga színnel jelöli mezők.
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Ajónlaltevö ;
~egne’ezése:

S&T Coiaultitig tJi’ngmy Kit.
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A mogajánlott szoflyertíptaa:

Symatitec Nctí3ackup 7.5
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Ajánlattevó ;

S&T Consul:in.g Hungary Kfl.

Megnevezést:

NISZ-KKIR-Mentési rendszer szállítása, telepítés; üzembe helyezése- Egyéb szolgáltatások

Ajánlat tárgya;

j~T~2 857 Eti
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4192 857 EtI
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2. számú melléklet
Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZO NYILATKOZAT
Tisztelt Pénzintézet!
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben
foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma:

NISZ Zrt.
10403239-000271 83-00000001
S&T Consultiiig Rungary Kft.
14220108-37977007

A felhatalmazás időtartama:
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatobi:
a NISZ Zn. által szerződésszerűen kiállított teljesítésigazolás;
a Kedvezményezett által benyújtott számla;
a hatályos szerződés.
-

-

További feltételek:
Az azonnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján
„Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére
2012,
KMO1O1-2OSZGRI2 -1. részteljesítés alapján indított „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretében komplex mentési rendszer
szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás elkészítése”
tárgyú
2-03560-0000-2013. számon megkötött szerződés alapján a NISZ Zrt. az
ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. * (6) bekezdése szerinti késedelembe essen,
továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a NISZ Zrt. és a Kedvezményezett között
hatályban legyen.
-

Budapest, 2013.

‚

“

zérigazgató
NISZ Ztt.
Fizető fél számlatulajdonos

3. számú melléklet

a

Műszaki leírás

SZÉCHENY~ TERV

MŰSZAKI MELLÉKLET
(„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretében
komplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó
üzemeltetési szabályozás elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítésére-2012, KMO1O1-ZOSZGR12 -1. részteljesítés)”)
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása”
ci mu
kiemelt projekt támogatásához

Kódszám: EKOP-3.1.2.1O-2O11-2011-0001

‘2;,

NISZ
Nt~N(Z6T1 INIOI<OMMUNWÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nemzeti Fej’esztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv~gov.hu
0660638638

:
-

Á projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Map társfinanszírozásávat valósul meg.

MENTÉSI RENDSZER, ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A KKIR projekt keretében megvalósul az Új egységesített kormányzati IT infrastruktúra,
aminek eredményeképp a minisztériumok az Egységes Infrastruktúrában érhetik el az
informatikai szolgáltatásokat.
A korábbi, minisztériumonként külön-külön üzemeltetett kiszolgálópark és az azokon futó
rendszerek beleolvadnak az Egységes Infrastruktúrába (a továbbiakban: Egységes
Infrastruktúra (El, vagy EIP)) amely alatt azt a komplex rendszert értjük, amely
mentését meg kell oldani. A KIUR projekt célja az El infrastruktúra korszerűsítése,
bővítése. Ezen megnövekedett feladatok igénylik egy új mentési rendszer bevezetését,
mely a jelen beszerzés célja, az alábbiakban részletezendő módon.
A mentési rendszer korszerűsítése kizárólag az adatok rövidtávú megőrzésére szolgáló,
disk
to
disk és szalag alapú tárolást biztosító megoldások infrastrukturális
eszközeinek és szoftvereinek megújításával foglalkozik. A hosszú távú „Archiválás” nem
része jelen kiírásnak.
—

-

Jelenlegi állapot

Az El mentési feladatokat jelenleg egy IBM Tivoli Storage Manager 5.5.5.2 szoftver
környezet által vezérelt, 12 drive-ot tartalmazó IBM TS 3500 típusú szalagkönyvtár
szolgálja ki. A jelenlegi két site-os architektúra mentését ugyanazon szalagkönyvtár
végzi, vagyis a jelenlegi megoldás nem biztosít eszköz, illetve site szintű redundanciát.
A KKIR project kapcsán bővülő infrastruktúra biztonsági mentését a már most is
túlterhelt rendszer a jövőben egyre kevésbé lesz képes kiszolgálni, a mentések
feltételezhetően ki fognak csúszni a rendelkezésre álló időablakból, amely következtében,
az éppen mentés alatt álló szerver plusz terhelése a napi működéshez szükséges
válaszidőket is negatívan befolyásolja.
További nehézséget jelent, hogy a Katasztrófa Helyreállítási (Disaster Recovery
DR)
oldalon tárolt adatokat mentéskor át kell hozni a két telephely közötti kapcsolaton, amely
a storage terület növelésével azonos arányban a kapcsolat számára is magasabb
kihasználtságot okoz. A jelenlegi mentési megoldás fontos tulajdonsága az „Export”
készítésének lehetősége, amely a rendszerekről készült mentésének adott pillanatbeli
állapotát rögzíti szalagra, majd az információkról riportot készít. Az így létrejövő csomag
olyan adatokat és paramétereket tartalmaz, amelyek alapvető fontosságúak a
visszaállítás, az üzletmenet folytonosság biztosítása és a későbbi jogi vetületű helyzetek
tisztázásakor.
—

A jelenlegi architektúra rajza látható az alábbi ábrán. A két site azonos telephelyen
található.

B site

A site

R.drn&nt
SPN swtti

S~N ~
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MEGVALÓSÍTANDÓ RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI

A kialakítandó infrastruktúrának mindkét telephelyen azonos paraméterekkel rendelkező
hardverből és egységes mentőszoftverből kell állnia. Kivételt képez a szalagos
mentőegység. A rendszer telephelyenként külön-külön eszközt használ, azonban egyik
telephely részleges kiesése esetén a keresztben történő, offsite mentésekre is
lehetőséget kell biztosítani.
A szalagos eszközök az aktuális adatvagyon (minden szerver, illetve a hozzá kapcsolt
storage terület utolsó teljes mentése) havi, vagy rendkívüli export mentéséhez
szükségesek, míg a napi és rendszeres mentések készítéséhez a deduplikációs megoldást
is használó Disk-To-Disk (D2D) mentési hardver az elvárt, amely a mentést vezérlő
szoftverrel együtt meg kell valósítsa a deduplikációt a kliens, valamint a tároló rendszer
oldalon is.
További elvárás a redundáns mentés készítésének lehetősége, melyet mind a
mentőszoftvernek, mint a D2D eszközöknek támogatnia kell. (A redundancia arra
vonatkozik, hogy a két telephelyen működő deduplikációs tárolóinak azonos tartalommal
kell rendelkeznie.)
A jelenlegi rendszer teljes mentése telephelyenként 4 db LTOS drive-al ás a tapasztalatok
alapján legfeljebb 1,6:1 tömörítéssel számolva 1 napot fog igénybe venni.
A végleges mentési infrastruktúrát Úgy kell kialakítani, hogy a korábban készített
mentések és exportok azok elévülési idejének lejártáig felhasználhatónak, vagyis
visszatölthetőnek kell maradnia, amely megvalósítható a meglevő TSM rendszer sziget
rendszerként való átalakításával is.
Az Új mentési infrastruktúra logikai felépítését az alábbi ábra szemlélteti:
B site
A site
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K:
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Általános Műszaki ajánlások
Hibatűrés (Failo ver)
A mentési rendszer legyen képes Microsoft Clusteres környezetben működni, olyan
módon, hogy a cluster egyik node az egyik, míg a másik node a másik telephelyen
működik. A cluster működése lehet aktív-aktív, vagy aktív-passzív.
Platform
A Mentőszoftver szerver komponenseinek
kompatibilitási követelményei:

operációs

rendszerrel

kapcsolatos

.
.
.
.
.

A mentőszoftver szerver komponenseinek képesnek kell lenniük Microsoft
Windows operációs rendszeren történő futásra.
A szoftvernek támogatnia kell az operációs rendszerre történő javítócsomagok és
biztonsági frissítések rendszeres, kiadástól számított rövid időn belüli telepítését.
A szoftvernek támogatnia kell az operációs rendszer verzió frissítéseit.
A mentőszoftver szerver komponenseinek támogatnia kell a Microsoft Cluster
környezetben történő működést.
A mentő szoftver kliens oldali komponenseinek kompatibilisnek kell lennie a
nagyvállalati szerver környezetekben általánosan elterjedt operációs rendszerek
(Microsoft Windows, Unix, Linux) támogatott verzióival.

Tervezési szempontok
A mentési rendszerről renciszertervet kell készíteni a nyertes Ajánlattevőnek. A terv a
tervezett Infrastruktúra végállapotának konfigurációját határozza meg olyan mélységig,
ami végállapot eléréséhez szükséges összes lépés megtervezését lehetővé teszi.
Az Új mentési rendszerrel kapcsolatos legfontosabb elvárások a redundancia, valamint
az, hogy a rendszer adatvagyonáról készített export művelethez szükséges idő a project
végéig se legyen nagyobb az elvárt 2 napos időablaknál.
A rendszer tervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a mentési architektÚra teljesen
redundáns felépítésére. Ki kell építeni a „keresztben mentés” lehetőségét vagyis, hogy az
egyik site szerveinek adatai a másik site-on biztonsággal tárolhatók legyenek Disk-toDisk (D2D) mentés formájában.
Fontos elvárás, hogy a két telephely D2D tároló eszközeinek adattartalma szinkronizálva
legyen a két eszköz között.
A mentési adatokat nyilvántartó adatbázis (katalógus) replikációját is meg kell valásítani
a két telephely szerverei között. Ez történhet a mentési szoftverbe épített tudás vagy a
tároló alrendszer (LUN) szinkronizálásának segítségével.
A D2D területen tárolt mentések között, a gyors visszaállás érdekében mindig kell legyen
legalább egy teljes mentés. Szintén a D2D tárolón kell lennie ugyanazon szolgáltatás
további legalább 29 mentésének is.
A mentőrendszernek képesnek kell lennie a D2D tárolóra mentett utolsó teljes
mentésekből szalagos exportot készíteni.
Xmplementációs szempontok
A mentési rendszer elvárt szintű üzemeléséhez szükséges telepítési lépésekről és
beállításokról, valamint a meglevő rendszerekkel való integrációs pontok, elvárt
beállításairól implementációs dokumentációt kell készíteni megvalósítás során. A
kapcsolódó implementációs feladatok elvégzése és azok dokumentálása Vállalkozó
feladata.
A 30 napnál rövidebb megőrzési idejű adatok a Disk-To-Disk rendszerű hardverre
kerülnek, míg az ennél hosszabb tárolást igénylő különös tekintettel az Exportokra
igény szerint a szalagos médiákra. Előbbi eszköz az adatokon deduplikációt végez, majd
az adatokat a belső tároló területen rögzíti. A Disk-To-Disk hardvert a mentőszoftver
szabványos felületen keresztül kezeli, amely lehet SCSI protokollokkal vezérelhető
(virtual) Tape Library, vagy egyszerű storage terület. Szükség esetén a D2D tárolón
található adatokról szalagos másolat készül, a mentőszoftveren „keresztül”, vagy Úgy,
hogy a D2D hardver közvetlenül vezérli a robotot.
—

—

A mentési rendszer a nagy szerverterhelés elkerülése érdekében készítsen mentéseket az
El szervereiről, a beállítandó szabályok alapján. A megoldás neve szállítónként eltérő
lehet, azonban a megvalósítandó cél ugyanaz:

A mentés az El szerverein vagy a storage-okon a nyújtott szolgáltatások kapcsán
ne okozzon érzékelhető teljesítmény csökkenést a felhasználói válaszidőkben.
.
Amennyiben Exportot kell készíteni, az a D2D tárolón tárolt adatok alapján
összeállítható legyen.
A mentési rendszerrel kapcsolatban elvárás, hogy képes legyen riportot készíteni a futott
mentési szabályokról, médiumok aktuális állapotáról és minden további olyan
paraméterről, amely az üzemeltetés és hibakezelés folyamatát segíti. A riport
kimenetben megjelenített adatokkal kapcsolatos paramétereket az Mentési szoftver,
mentési napló készítés fejezet részletezi.
.

A jelenlegi SOTB mentendő adatmennyiség várhatóan a project végéig nagyságrendileg
100-12OTB nyers méretre növekszik. A mentési rendszert úgy kell méretezni, hogy képes
legyen kezelni a megnövekedett mennyiséget is.
A D2D tárolókon minden rendszerről legalább 30 mentést kell megőrizni, amelyek között
kell lennie legalább egy teljes mentésnek is, azonban adott rendszerről akár gyakori
teljes mentés is szükséges lehet. 30 mentési példányonként legalább egy alkalommal,
minden rendszer mentéseit szalagra kell írni. Ezt a folyamatot vezérelheti a mentési
szoftver vagy a D2D tároló.
2.

ÁLTALÁNOS
KIKÖTÉSEK
VONATKOZÓAN

A

SZÁLLÍTOTT

ESZKÖZÖKRE

__________

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök
lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által
igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kelt szállítani.
Az ajánlatban a Kereskedelmi és Műszaki ajánlat megadása mellett szerepelnie kell az
alábbiaknak:
Az ajánlattevőnek egy komplex rendszert kell szállítania, és integrált működést
kell biztosítania. Az azonban nem követelmény, hogy a szállítandó eszközök egy
gyártótól származzanak, de elvárás a komponensek közötti kompatibilitást
ajánlattevői és/vagy nyilatkozattal igazolni;
.
Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar nyelvű gyártói adatlap és/vagy a
követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű gyártói
dokumentáció;
Ajánlattevő nyilatkozata a jótállásról és az alkatrészellátás időtartamáról
.
Az ajánlott mentési rendszernek képesnek kell lennie a műszaki
követelményekénél megfogalmazott időablakban a megadott tároló kapacitás
deduplikálására és mentésére, amely kitétel vonatkozik a rendszer minden
elemére, folyamatára akár külön környezetben, és a megadott minimum ISO
kiszolgálós környezetre vonatkoztatva, valamint a meglévő Microsoft clusterezett
kiszolgálókra, mint speciális környezetre vonatkozva.
A továbbiakban, ahol a Műszaki leírás konkrét termék szállítását írja elő,
mindenütt odaértendő: „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
.

3.

AJÁNLATKÉRŐ_SZOLGÁLTATÁSAI

Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja
saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére,
a szállítási, szerelési, üzembe helyezési, átadási feladatok elvégzése céljából.
Ajánlatkérő biztosítja a konzultációhoz, beszereléshez szükséges felelős személyek és
belső erőforrások rendelkezésre állását.
Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján a hardver eszközök tételes átvétele, a
rendszer minőségi átvétele
Ajánlatkérő szolgáltatása a mentési rendszer implementáció tervezési és implementációs
munkálataival kapcsolatban az alábbiak biztosítása:
A feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő szintű hozzáférés biztosítása
A konzultációhoz szükséges felelős személyek és belső erőforrások rendelkezésre
állásának biztosítása.
Ajánlatkérő vállalja, hogy a végtermék előállításához szükséges anyagok és
információk Ajánlattevő rendelkezésére álljanak a projekt során.
Ajánlatkérő felállít egy belső projekt csapatot, melynek feladata Ajánlattevő
munkájához szükséges belső szakértelem biztosítása, a projekt minőségi
ellenőrzése.
Ajánlatkérő oldali Projektvezető biztosítása a projekt időtartamára. A
projektvezető:
o A szállító oldali projektvezetővel közösen dolgozik
o Meghozza a szükséges napi döntéseket és biztosítja az Ajánlatkérő felé a
kapcsolódási pontot
o Átveszi az átadandó termékeket, a működő rendszert
o Biztosítja az intézményi szponzorok felé a kapcsolatot
A projekt időtartama alatt a projektterv szerinti feladatokhoz megfelelő
szakemberek biztosítása
A projekt megtervezett végállapotát támogató hálózati infrastruktúra biztosítása

.
.
.
.

.

.

.

4.

AJÁNLATTEVŐ_FELADATAI

__________

Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett hardverek és szoftverek leszállítása
és beüzemelése Ajánlatkérő által meghatározott 2 budapesti telephelyen (1055 Budapest
Kossuth tér 2-4., valamint 1081 Budapest, Csokonai u. 3.)
Ajánlattevő a hardver szállításhoz kapcsolódó kiegészítő feladatai:
.
Hardverek fizikai összeszerelése és rack-be szerelése (külön megadva a hardver
eszközöknél);
-

-

.

A szállítás során keletkező felesleges csomagolóanyagok és egyéb hulladékok
elszállítása és megsemmisítése a vonatkozó környezetbarát hulladékkezelési
előírásoknak megfelelően;

.

A továbbiakban részletezett konfigurációs és egyéb tevékenységek elvégzése;

.

A
szállított szoftverek esetén a legújabb verzióra történő verzióváltások és
upgradek végrehajtása és a szoftverek támogatása a projekt záró dátumáig
(2013. augusztus 31-ig). Ezen szolgáltatásokat az ajánlattevőnek az ártáblában
megadott vállalási díj ellenében kell elvégeznie.

4.1
Mentési rendszer korszerűsítése műszaki specifikáció
A beszerzés tárgya új korszerű mentési rendszer szállítása, beüzemelése és garanciális
támogatása.
-

1W~,

A mentési rendszer korszerűsítése céljából szükséges a két telephelyen, telephelyenként
egy-egy diszk alapú deduplikációs tároló megoldás, egy szalagkönyvtár és a mentési
célok megvalósításához szükséges szerver és szoftver szállítása, az alább részletezett
paraméterek szerint.
A kialakítandó mentési rendszernek képesnek kell lennie két telephelyen elosztott
redundáns működésre, az egyik telephely teljes vagy részleges kiesése esetén a mentési
rendszer szolgáltatásai automatikusan vagy manuálisan átterhelhetőek legyenek a másik
telephelyen meglévő eszközökre. Ajánlatkérő elvárása ezen képességek bemutatása az
ajánlattevő ajánlatában.
Az ajánlat során a rendszer logikai rövid áttekintő leírását és ábráját csatolni szükséges.
A disk alapú tárolón tárolt adatokról havonta egy alkalommal teljes szalagos mentést
(Export) kell készíteni az aktuális adatvagyonról (utolsó érvényes teljes mentések).
4.2
Szerver követelmények (Minimum 2 db)
Az Ajánlattevő feladata a fentebb részletezett szolgáltatásokat biztosító mentési
rendszerhez szükséges, megfelelő teljesítményű és darabszámú kiszolgálók leszállítása.
A kiszolgálók egyéb elvárt tulajdonságai:
.

.

Forma
o standard ig” széles rack-ba szerelhető kivitel, maximum 2U magasság,
100cm mélység

cpu

o

.

o Intel Xeon, vagy azzal egyenértékű processzor
Memória
o

.

a szolgáltatások biztosításához szükséges teljesítményű és darabszámú
processzor

a szolgáltatások biztosításához szükséges mennyiségű memória

o Legalább P0-10600 sebességű memória
o regiszteres, hibajavítós memóriamodulok szükségesek
Hálózati csatoló
o 4 db Gigabit Ethernet hálózati csatlakozás biztosítása
o

.

a hálózati csatolóknak csoportba szervezhetőeknek kell lenniük (NIC
teaming) legalább 2 Gbit összevont sebességet biztosítva
Merevlemez vezérlő
o

1 db vezérlő

o

RAID típusok közötti ON LINE migráció támogatása ( LUN EXTEND és
migráció )

-

RAID 0, 0+1, 5, támogatás

o

.

legalább 512 MB cache memória a vezérlőn
o akkumulátoros vagy Flash alapú cache memóriavédelem
Merevlemezek
o

Legalább 2 db RAID1 kötetenként 146 GB hasznos kapacitású legalább
150 lOPS sebességű, SAS, menetközben cserélhető belső merevlemez

.

Optikai meghajtó

.

1dbSATADVD-±R
Host Bus Adapter (gépenként minimum 2 db, vagy több, ha a rendszer
működéséhez szükséges)
o

o

PCI-e FC 1-IBA

o
o

2 portos, legalább 4 GbitJs sebességű, FC csatoló LC felülettel
a csatolóknak kompatibilisnek kell lenniük a használt Cisco MDS 9500-as
SAN director-ral
Menedzsment interfész
o

teljes funkdonalitású távoli kiszolgáló menedzsmentet biztosító interfész

o

ha szükséges, licenc szállítása a teljes funkcionalitás biztosításához

Felügyeleti rendszerbe illeszthetőség
o a menedzsment szoftver legyen kompatibilis és illeszthető legyen a
Jelenleg használt Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
központi menedzsment szerver szoftverhez
o ha szükséges licenc szállítása a teljes funkcionalitás biztosításához az
ajánlati árnak tartalmaznia kell a management pack licenc költségét is
Tápellátás, hűtés
o teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás
o
o

redundáns, teljes kiépítettségnek megfelelő teljesítményű tápegységek
a tápellátásnak biztosítania kell a kiszolgáló teljes funkcionalitású
működését 1 db tápegység kiesése esetén

o teljes kiépítésű, redundáns hűtés
Garancia
o

A keret-megállapodásban megadott időtartamú, legalább 5x8 óra
rendelkezésre állású, vagyis munkaidőben történő, következő munkanapi
válaszidőt biztosító hardver garancia

Kompatibilitás
o

az ajánlott kiszolgálónak és az összes beszerelt egyedi kiegészítőnek
rendelkeznie kell Microsoft Windows Server 2008 R2 hardver
kompatibilitási tanúsítvánnyal (Certified for Windows Server 2008 P2)

Egyéb a beszereléshez szükséges kiegészítők
o

tápkábelek (03-as csatlakozóval szerelt)

o

szerelő keretek, sínek
kábelvezető karok

o

o

Szükséges mennyiségű, legalább 15m hosszú multimódusú LC-LC optikai
kábel

4.3
Diszk alapú deduplikációs eszközök (2db)
A merevlemezes (D2D) tárolókból 2db eszköz beszerzése szükséges. Amennyiben a
javasolt megoldás az elvárásokat több vezérlőegységgel cluster rendszerbe kötött módon
tudja teljesíteni, az ajánlatban ezt jelezni szükséges.
Működési, technikai elvárások
o Képes legyen tároló oldali G,hardveres”) deduplikációra és tömörítésre a
tárolt adatokon
o Az eszköznek képesnek kell lennie a mentett adatokat deduplikáltan,
tömörítve replikálni egy másik ugyanolyan típusú távoli eszközre.
o A mentési szoftverrel kompatibilis VTL és NAS kapcsolati felület biztosítása,
szabványos protokollok, (NFS és CIFS) segítségével.

•

Forma
standard 19” széles rack-ba szerelhető kivitel, amennyiben a rack-be
szerelhető 5.4 pont szerinti szalagkönyvtár és 1 db diszk alapú
deduplikációs eszköz fizikai mérete együttesen nagyobb, mint 42U, az
ajánlatnak tartalmaznia kell egy rack szekrényt és annak árát is
Merevlemezek
o Tárolónként legalább 100 TB adat tárolására alkalmas terület. A valós
fizikai (disk) terület a vegyes tárolás esetére (adatbázis állományok, fájlok,
stb.) érvényes deduplikációs ráta, a mentendő adatmennyiség és a
megőrzési idő alapján kikalkulált értékek szerint csökkenthető (az
egyenértékűség az ajánlatban egyértelműen bemutatandó). Amennyiben
az Ajánlatadó által kalkulált értékek nem megfelelőek, Ajánlatadó saját
költségén bővíteni köteles az eszközt addig, hogy a nettó 100 TB
tárolására alkalmas legyen.
o Legalább 75 lOPS sebességű vagy gyorsabb, SATA, SAS vagy FC csatolóval
rendelkező, működés közben cserélhető merevlemezekből összeállítva.
Merevlemez vezérlő
o

o adattárolási redundancia (RAID1, RAIDS vagy jobb)
SAN kapcsolat, optikai csatoló

.

o

legalább 4db, redundánsan csatlakoztatható, terheléselosztásban működő
legalább 4 Gbit/s sebességű, FC port támogatása

o
o

Teljesítmény bővítés (8 GB/s) lehetősége csatoló (HBA), vagy port cserével
a csatolóknak kompatibilisnek kell lenniük a használt Cisco MDS 9500-as
SAN director-ral

Hálózati csatoló
o
Legalább 4 db és darabonként legalább 1 Gb/s Ethernet TEE 802.ÍQ
támogatású hálózati csatlakozás biztosítása
Menedzsment interfész
o

.

teljes funkcionalitású távoli menedzsmentet biztosító interfész
o ha szükséges, licenc a teljes funkcionalitás biztosításához
Felügyeleti rendszerbe illeszthetőség
o

a menedzsment szoftver legyen kompatibilis és illeszthető legyen a
jelenleg használt Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
központi menedzsment szerver szoftverhez

ha szükséges licenc a teljes funkcionalitás biztosításához az ajánlati árnak
tartalmaznia kell a management pack licenc költségét is
Tápellátás, hűtés
o

.

o
o

teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás
a tápellátásnak biztosítania kell a merevlemezes
funkcionalitású működését 1 db tápegység kiesése esetén

tároló

teljes

teljes kiépítésű, redundáns belső hűtés
Garancia
o

.

o

.

A keret-megállapodásban megadott időtartamú, legalább 5x8 óra
rendelkezésre állású, vagyis munkaidőben történő, következő munkanapi
válaszidőt biztosító hardver garancia

Kompatibilitás

o

A mereviemezes tárolónak kompatibilisnek kell lennie a szállított mentési
szoftverrel és a szalagos könyvtárral

Egyéb a beszereléshez szükséges kiegészítők
o

tápkábelek

o
o

szerelő keretek, sínek
kábelvezető karok

4.4
Szalagkönyvtár (1db)
A szalagkönyvtárból 1db eszköz beszerzése szükséges az alábbi paraméterek szerint.
Forma
o standard 19” széles saját rack, vagy szabványos 19”-os rack-be szerelhető
kivitel a bővíthetőségi követelmények figyelembe vételével. Amennyiben a
rack-be szerelhető szalagkönyvtár és 1 db az 5.3 pont szerinti diszk
alapú deduplikációs eszköz fizikai mérete együttesen nagyobb, mint 42U,
az ajánlatnak tartalmaznia kell egy rack szekrényt és annak árát is.
Szalagos meghajtók
o Szalagkönyvtáranként legalább 4db, LTO5 szabványnak megfelelő, FC
csatlakozású szalagos meghajtó
o a szalagkönyvtár legyen bővíthető legalább további 4db LTO5 szabványnak
megfelelő szalagos meghajtóval
o a mentőszoftverrel együttműködve biztosítsa a szalagra felírt adatok
titkosítását,
Kazettás tároló
o legalább 40 szalag tárolására képes, automata, vezérelhető betöltő
egységgel (robot) rendelkező tároló
o bővíthető további legalább 40 szalag tárolását biztosító modullal, amelyet a
mentőrendszer egy logikai egységként kezel
SAN kapcsolat, optikai csatoló
-

o
o

-

a szalagkönyvtár (robot) vezérelhető legyen legalább 4 Gbit/s sebességű,
FC csatolón keresztül
minden LTO5 drive esetében drive-onként legalább 1db, 4 Gbit/s
sebességű, FC csatoló

a csatolóknak kompatibilisnek kell lenniük a használt Cisco MDS 9500-as
SAN director-ral
Menedzsment interfész
o

o

teljes funkcionalitású távoli menedzsmentet biztosító interfész

o ha szükséges, licenc a teljes funkcionalitás biztosításához
Felügyeleti rendszerbe illeszthetőség
o

a szalagkönyvtár hardver, vagy a menedzsment szoftvere legyen
kompatibilis és illeszthető a jelenleg használt Microsoft System Center
Operations Manager 2007 R2 központi menedzsment szerver szoftverhez

o

ha szükséges licenc a teljes funkcionalitás biztosításához az ajánlati árnak
tartalmaznia kell a management pack licenc költségét is

Tápellátás, hűtés
o

teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás

o

a tápellátásnak biztosítania kell a szalagkönyvtár teljes funkcionalitású
működését 1 db tápegység kiesése esetén

o

teljes kiépítésű, redundáns hűtés

.

Garancia
o

.

Kompatibilitás
o

.

A szalagkönyvtárnak kompatibilisnek kell lennie a szállított mentési
szoftverrel és a merevlemezes tárolókkal

Szalagos média
o

.

A
keret-megállapodásban
megadott
időtartamú,
legalább
5x8
rendelkezésre állású, vagyis munkaidőben történő, következő munkanapi
válaszidőt biztosító hardver garancia

40 db LTQ5 típusú szalagos média

o 5 db tisztító kazetta
Egyéb a beszereléshez szükséges kiegészitők
o
o

tápkábelek
szerelő keretek, sínek

o

kábelvezető karok

4.5
Mentési szoftver
A mentési rendszer korszerűsítéséhez az alábbi feltételeknek megfelelő szoftver
beszerzése szükséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Egységes Infrastruktúra (El)
teljes mentéséhez szükséges licencek mennyiségét és költségét. Külön ki kell térni a
mentési eszközök (merevlemezes tárolók és szalagkönyvtárak), valamint a szerverek és
rajtuk futó szolgáltatások natív mentésének megvalósításához szükséges lincencekre.
.
Hardver eszközök kezelése
o A szoftvernek egy felületen kell tudni kezelni a 2db deduplikációs tárolót és
az 1db + a szigetként használt 1 db szalagos könyvtárat. Amennyiben a
funkcionalitáshoz licence szükséges, az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen
költségeket is.
o Támogatnia kell a SAN hálózaton keresztüli, az IP hálózatot nem terhelő
mentési eljárásokat.
o Támogatnia kell minimálisan a szállított és meglévő fizikai
szalagkönyvtárat
o Képesnek kell lennie több mentő eszköz párhuzamos kezelésére.
o Az ajánlatban részletezni kell a szükséges licenceket.
.

Mentési és visszaállítási képességek
o A szoftvernek képesnek kell lennie az eltededt SQL adatbázisok natív
mentésére (min. az 5.6 pontban felsoroltak szerint )
o

A szoftvernek alkalmasnak kell lennie az elterjedt kiszolgáló oldali
alkalmazások natív, agent alapú mentésére és visszaállítására. (min. az
5.6 pontban felsoroltak szerint)

o

A szoftvernek alkalmasnak kell lennie Microsoft Exchange 2010 rendszer
natív, agent alapú, konzisztens mentésre és visszaállításra.

o

A szoftvernek alkalmasnak kell lennie Microsoft Sharepoint (2007 és 2010)
rendszerek natív, agent alapú, fájl vagy lista elem szinten történő
konzisztens mentésre és visszaállításra. Ennek olyan mélységig kell
működnie, hogy az alkalmazás által kezelt tartalmai adatokon kívül az
adott rendszerre jellemző egyedi jogosultság beállításokat is a site
konzisztens állapotának megtartásával kell tudnia menteni és visszaállítani.
A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a Hyper-V és a VMWare virtualizációs
környezet virtuális gépeinek natív mentésére.

o

o

A kialakítandó mentési rendszerrel védett szerverek mennyiségét a
„Kiegészítő adatok” fejezet tartalmazza.

o

Képesnek kell lennie kétpéldányos mentéseket készíteni, tetszőleges tároló
(merevlemezes vagy szalagos) felhasználásával

o

A szoftvernek képesnek kell lennie a merevlemezes tárolóra mentett
adatok fizikai szalagos médiára való másolására. Ezen exportált adatok
legyenek visszaállíthatóak az eredeti mentési rendszertől függetlenül is.
(p1. az adott rendszer teljes megsemmisülése esetén)

o

Támogassa a mentett adatok kozótti kereséseket, amely keresés a mentési
szoftver adatbázisát használja.

o

Szalagos mentésből torténő visszatoltéseket
merevlemezes eszkoztől fuggetlenül.

o

A szoftver legyen képes titkosított mentések készítésére és azok
visszaállítására. A visszaállításhoz szükséges információk (Jelszavak,
kulcsok, stb.) legyenek rögzíthetőek a mentési rendszertől ftiggetlen
tárolón.

o

az ajánlatban részletezni kell a fenti mentési
képességeknek megfelelő licence mennyiségeket.

o

Scriptelt módú cmd/shell parancsok mentési és visszaállítás támogatása
minden mentési típusra (SQL, Exchange, stb.)

lehessen

is

indítani

a

visszaállítási

Mentési napló (riport) készítés
o képesnek kell lennie az adatok merevlemezes tárolóra és/vagy a fizikai
szalagos médiára való mentéséről, a mentett adatokról és azok forrásáról
riport készítésére.
o

legyen képes riportozni a mentéshez kapcsolódó folyamatokat, a különböző
médiákra és eszkozökre vonatkozó információkat.

o

a riportok legyenek az üzemeltetők számára konnyen konfigurálhatóak, Új
riportok létrehozását támogassa valamilyen felhasználóbarát kezelőfelúlet
vagy szabványos interfész.

o

a riportok eredménye legyen exportálható valamilyen offline módon
könnyen kezelhető, elterjedt formátumba. (p1. pdf, csv vagy html)

o

A riportok között legyenek
•

médiákra,
kliensekre,

‘

mentési és visszatöltési munkamenetekre

‘

adatmennyiségekre,

•

tárolóeszközökre

4.6
Kiegészítő adatok szoftver licence méretezéshez
Natív mentési agent kiválasztáskor figyelembe kell venni az alábbiakban megadott
szerver darabszámot:
MENTÉS FORRÁS RENDSZERE

__

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 (HyperV)
korr’yezet

SZERVER MENNYISÉG

14db

Microsoft Sharepoint 2007 és 2010 környezet

7±7 db

Microsoft SQL Server 2005, 2008 R2

22 db

Microsoft Exchange 2010 rendszer, 9500 mailbox

25db

Oracle 9i-1 ig adatbáziskezelő rendszerek

9 db (3db 2 node-os RAC és 3db standalone)

Lotus Domino

1 db

Windows Server 2008 R2, 2012 file alapú mentés (
fizikai és virtuális)

—200db meglévő + 100db

Linux rendszer, file alapú mentés

14db

A jelenlegi mentési rendszer (IBM TSM) meglévő szoftver licencei:
o
o

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR
VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION: 2440
IBM TIVOLI STORAGE MANAGER STORAGE AREA NETWORKS 10
PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION: 280

o

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR DATABASES 10 PROCESSOR VALUE
UNITS (PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION: 430
o IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR MAIL 10 PROCESSOR VALUE UNITS
(PVUS) ANNUAL SW SUBSCRIPTION: 120
Tárhely alapú licencelés esetén 6OTB mérettel szükséges számolni.

5.

Ajánlattevőtől igényelt szolgáltatások elkészítési határideje
és összefoglalása

Ajánlattevő feladata a részletezett mentési rendszer leszállítása és beüzemelése
Ajánlatkérő megadott budapesti telephelyein.

5.1
Végrehajtási határidők
A feladat végrehajtásának ütemezett végrehajtása az alábbiak szerint szükséges.
Első fázis:
1. hardver és szoftver leszállítás
Hi: A szerződéskötéstől számított 60 nap.
Második fázis:
1. telepítés 6.2 pont szerint részletezett módon
2. tesztelés a 6.3 pont szerint részletezett módon
3. oktatások a 6.4 pont szerint részletezett módon
4. A meglévő rendszerek implementációja a meglévő mentési szabályok
implementálásával.
5. A verzióváltás utáni rendszerek mentésének és az El-be kerülő új rendszerek
mentésének beállítása6. Dokumentáció véglegesítése a 6.5 pont szerint részletezett módon.
7. Folyamatos finomhangolás, a központba bekerülő rendszerek mentésének
beállításával párhuzamosan.
8. Mentési szabályzat és DR kialakítás visszaállítás a dokumentáció alapján.
Hi: 2Ol3július 08.
—

A rendszer átvétele 6.7 pontban részletezett módon történik.
5.2
Tervezés ás implementáció
Az ajánlat része az Új hardver és szoftver eszközök üzembe helyezése, Ajánlatkérő
rendszereibe való integrációja. Az implementáció során:

.
.
.
.

.

Ki kell alakítani a mentési rendszer szoftveres és hardveres architektúráját,
integrációját,
Ajánlatkérővel egyeztetve,
a jelenlegi
mentési rendszeren
beállított
szabályrendszert le kell optimalizáltan képezni a szállított mentési megoldásra.
Minden szabályra vonatkozóan mentési ás visszaállítási teszteket kell futtatni
Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a mentési szabályok futása beleférjen az
Ajánlat kérő által elvárt napi 10 órás mentés~• id~ablakba és a 2 napos Export
időablakba. Az Export mellett is le kell futnia a napi mentésnek a megadott
időablakban. Ennek tesztelése ás ellenőrzése az átvétel része.
A jelenlegi mentendő első teljes adatmennyiségek (a mentési szabályok miatt
többszörös adatmennyiség tárolódik) deduplikáció nélkül:
—

JELENLEGI

.

.

1

PELDANYOSTEL)ESMENT~5

TERVEzETT 1

PELDANYOS TELJES MENTES

FájI alapú mentés: 20 TB

FájI alapú mentés: 30 TB

Levelező rendszer mentés: 6 TB

Levelező rendszer mentés: 10 TB

SQL adatbázis kezelő mentés: 2,5 TB

SQL adatbázis kezelő mentés: STB

Oracle adatbázis kezelő mentés: 0,6 TB

Oracle adatbázis kezelő mentés: 1,5 TB

A migrációs/implementációs feladatokat úgy kell megtervezni, hogy az érintett
szolgáltatások és rendszerek kiesése minimalizált legyen. Amennyiben a migráció,
illetve implementáció során leállás szükséges, az a szervezetek számára kiesést
nem eredményezhet. Ennek értelmében az adatszolgáltatás leállásával járó
feladatok csak munkaidőn kívül végezhetők.
A szállító feladata a jelenlegi mentési rendszeren beállított szabályrendszer 1:1
leképezése a szállított mentési megoldásra. A beállított szabályokat, azok
esetleges egymásra hatását a mentési dokumentációban kell rögzíteni. Minden
szabály futását egyedileg ellenőrizni kell, valamint a szerint hangolni, hogy az El
üzemeltetés által meghatározott mentési feladatok teljes futása beleférjen az
elvárt időablakba. Indokolt esetben Vállalkozó tegyen javaslatot a szabályok
átütemezésére, amennyiben csak így biztosíthatók az elvárt határidők. A feladatok
futásáról teszt jegyzőkönyvet kell készíteni.

5.3
Tesztelés
A mentési rendszer átadását megelőzően nagyon fontos a sikeres tesztek végrehajtása,
amelyek abból állnak, hogy minden szabályt legalább egyszer le kell futtatni és
megvizsgálni a sikeres befejeződést. A tesztek során mind a mentések, mind a
visszaállítások folyamatát ellenőrizni és dokumentálni szükséges.
Ahhoz, hogy a tesztelés ne okozzon indokolatlanul nagy terhelést a folyamatosan
üzemelő szerver infrastruktúrának, a Vállalkozónak előzetesen tesztelési terveket kell
készíteni, majd azokat minden esetben el kell fogadtatni Megrendelő szakmai csapatával.
Csak az elfogadás után kezdődhet a kivitelezési munka, amelyben mindkét fél
megbízottjai részt vesznek.
A tesztek eredményét jegyzőkönyvekben rögzíteni kell. Az esetlegesen tapasztalt hibákat
a migrációs projektben folyamatosan adminisztrálni kell így biztosítva azok nyomon
követhetőségét. Ezután javaslatot kell adni a javítás lehetséges módjaira, majd
Ajánlattevővel egyeztetve elvégezni a hibajavítást.
A sikeres tesztelést követően kerül sor az eszköz éles üzembe állítására, mely után
kezd hetőek a migrációs feladatok.
A tesztek során ki kell térni az alábbi területekre:
.
Két telephelyes működés tesztelési tervek elkészítése, ajánlat kérővel való
egyeztetése, jegyzőkönyvezett végrehajtása.

.

DR
tesztelési
tervek
elkészítése,
jegyzőkönyvezett végrehajtása.
o

ajánlatkérővel

való

egyeztetése,

Mentési rendszer 50% kiesése esetén az átállás tesztelése.

o

.

.

Rendszer elemeinek redundancia tesztelése (hálózat, SAN, D2D, szerver,
Tape Ubrary, stb.)
Implementált rendszer számára mentés tesztelési tervek elkészítése,
aján latkérővel való egyeztetése, jegyzőkönyvezett végrehajtása.
o A mentési szabályrendszer minden beállított szabályának tesztelése
A meglévő szalagos egység csatlakoztatása és tesztelése.

5.4
Oktatás
Ajánlattevő vállalja a szükséges mennyiségű és tematikájú tréningek megtartását. A
képzést Megrendelőnél, a telepített rendszeren kell elvégezni. Az Ajánlattevő ajánlatában
adja meg az üzemeltetési oktatás tematikáját. A képzésen részt vevő létszám 3-4 fő.
Az oktatást úgy kell ütemezni, hogy az az implementádós munkákat megelőzze.
Az oktatás elvárt tematikáját és az oktatás „mélységét” úgy kell az ajánlatban kidolgozni,
hogy a rendszer üzembe helyezését követően a napi üzemeltetésben előforduló
feladatokat (hibakeresés, konfigurációmódosítás, stb.) Ajánlatkérő szakértői önállóan el
tudják végezni. Az ajánlatban részletezni kelt az oktatás időtartamát, a tanfolyamok
számát.
5.5
A megvalósítás során szállítandó dokumentációk
A megvalósítás során elkészítendőek a következő dokumentációk:
.

.

Projekt terv (Idő- és erőforrás-terv): a feladatok elvégzésének konkrét tervezése,
az Ajánlatadó és az Ajánlatkérő erőforrás-terheltségének bemutatásával, a
kapcsolódó tevékenységek és határidők figyelembe vételével.
Rendszerterv
A rendszertervnek tartalmaznia kell a következőket: Funkcionális leírás, felépítés
(fizikai, logikai, interfészek, adatstruktúra, adatfolyam), Illeszkedés a meglevő
rendszerekhez

-

.

Implementációs terv
Az éles üzembe helyezés és tesztrendszer felépítésének kialakításához kapcsolódó
tevékenységeket tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:a
telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma,a telepítés
szükséges előfeltételeit, a telepítendő egyéb szoftverkomponensek leírása,a
telepítés lépéseinek pontos leírása,a telepítés utáni konfigurációs feladatok
leírása,sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása,az alkalmazás
konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása,az
alkalmazás eltávolításának lépései, milyen funkcionalitás teszteléssel lehet
ellenőrizni a telepítés sikerességét.
Üzemeltetői kézikönyv
Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges
tevékenységeket tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel: a
működéshez szükséges általános üzemeltetési feladatok leírása, a működés
ellenőrzéséhez szükséges lépések, a naplóállományok helye, kezelésük és
ellenőrzésük módjai, frissítések típusai és rendszeressége, a frissítések
telepítésének lépései, a zavartalan működéshez szükségesek, rendszeresen
végzendő feladatok leírása, visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok
megnevezése, a mentés módjának megadásával, rendszeresen elvégzendő

•

tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához, az üzemeltetéshez
javasolt dokumentádók felsorolása.
Oktatási dokumentációk

.

Teszt jegyzőkönyvek (rendszer és átvételi tesztek)
A tesztjegyzőkönyv célja integrádós tesztek önáll6 jegyzőkönyvezése.
Doku mentálja a rendszerelem alapfunkcionalitására vonatkozó megfelelőségét,
amely alapja a rendszerelemek szabályozott módon történő átadásának.

‘

•

.

Tesztelési tervek
A dokumentum célja egy alkalmazás adott alaprendszerre (infrastruktúrára)
vonatkozó tesztelési tervének részletes leírása.
Gyártói dokumentációk
Mentési folyamatok és szabályzatok kialakításában részvétel, a mentési utasítások
kidolgozása, valamint a mentési szabályzatból eredő módosítási•~igények
átvezetése
DR terv elkészítésében részvétel, valamint a DR tervből eredő módosítási igények
átvezetése.

5.6
Támogatás
Ajánlattevő vállalja az új mentési környezet teljes körű támogatási szolgáltatását az éles
üzembe állástól a projekt zárásáig az alábbiak szerint:
.
Az év minden munkanapján munkaidőben 8 órában (8:00-16:00) elérhető
ügyfélszolgálatot kell biztosítani a rendszerrel kapcsolatos bejelentések
fogadásához
.
A támogatási szolgáltatás munkaidőben folyamatosan elérhető kell legyen
.

.

.

5.7

A mentési infrastruktúra minden hardver és szoftver elemére vonatkozóan elvárt,
hogy azok és a mentési szolgáltatás mért éves rendelkezésre állása minimum
96% kell legyen.
Az egyszeri maximális kiesés ideje nem lehet több 168 óránál, azaz bejelentéshez
képest garantált 168 órán belüli megoldás vagy egyenértékű csereeszköz
biztosítása szükséges.
Ha a mentési szolgáltatás nem működik: Garantáltan legkésőbb a következő
munkanap elején a helyszíni megjelenés és a hibaelhárítás szakszerű megkezdése
szükséges

Átadás-átvétel

Első fázis:
Az első fázis átadás-átvételének feltétele a szállítandó hardver és szoftver eszközök
hiánytalan átadása az Ajánlatkérő számára, legkésőbb a szerződéskötéshez képest 2
hónapon belül.
Második fázis:
A projekt teljes megvalósítása akkor tekinthető Ajánlatkérő oldaláról befejezettnek, ha a
rendszer a megrendelés végéig (legkésőbb 2013. július 8-ig) a részletes dokumentádók,
vagyis a rendszerterv, az implementációs, mentési és üzemeltetési dokumentáció alapján

megadott módon működik, amelyről az előre meghatározott átvételi teszteljárásoknak
megfelelően az Ajánlattevővel közösen elvégzett átvételi teszteket során
megbizonyosodott, és az eredmény megfelel a vonatkozó műszaki és szoftver befogadási
előírásoknak. A mentés a régi és Új rendszerek esetén hibamentesen működik, a mentési
ablak a teljes rendszerre vonatkoztatva elegendő, valamint a DR teszt sikeresen
végrehajtásra kerül.

6.

Ajánlat megadása

6.1
Szállítandó hardver eszközök
A fenti fejezetekben részletezett mentési rendszerhez szükséges hardver eszközök, a
megadott excel táblázat kitöltésével:
.
Szalagos könyvtárak konfigurációja, az egyes részegységek darabszáma és ára,
továbbá a szalagos médiák ára
.
Kiszolgálók: a szükséges kiszolgálók típusa, konfigurációja, darabszáma és ára
.
Deduplikációs tárolók konfigurációja, darabszáma és ára
.
A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licencek ára
6.2
Szállítandó szoftverek
A fenti fejezetekben részletezett mentési rendszerhez szükséges szoftver eszközök, a
megadott excel táblázat kitöltésével:
.
Ajánlatkérő infrastruktúrájában működő rendszerek és szolgáltatások mentéséhez
szükséges licencek adatmennyiségre vagy darabszámra vonatkozó ára
• Mentési rendszer által igényelt szerver operációs rendszer licencek
.

.

6.3
A kivitelezési munkák ára
A fenti fejezetekben részletezett mentési rendszer kialakításához szükséges tervezési,
implementációs és tesztelési munkák ára, beleértve a szükséges oktatások megtartását
és a szükséges dokumentációk elkészítését, valamint az átadás-átvétel tevékenységeit is.
6.4
Műszaki megfelelőség
Az ajánlatban ki kell térni jelen mellékletben részletezett műszaki paraméterek
teljesítésére, a mellékelt táblázat kitöltésével, valamint a gyártó általi nyilatkozattal,
amely a kiírásnak való megfelelőséget bizonyítania kell. A termékek magyar nyelvű
műszaki leírásai is az ajánlat részét kell képeznie.

Vállalkozó műszaki ajánlata, benne: Ajánlattevő nyilatkozata ajótállásról

„BulI-S&T-Remedios” Ajánlat a Nisz Zrt. részére,
a „2012js 1-001328 keretmegállapodásos eljárás’t második részében

7. Nyilatkozat a komponensek együttműködéséről
7. sz. űrlap

NYILATKOZAT
Komponensek együttműködéséről

Alulirott Polóny Tibor, mint a Bull Magyarország Kft., Remedios Zrt., S&T Consulting Hungary Kft (Közös
Ajánlatevők) szervezetek cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult meghatalmazott képviselője a
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása cimű projekt keretében komplex
mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás
elkészítése (Számítógéprendszerek szátlítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012,
KMOIOI-2OSZGRI2 -1. rószteljesítés)’ tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
az ajánlott mentési rendszer minden egyes komponense egymással és a kapcsoládó IT komponensekkel,
alkalmazásokkal képes a hiba nélküli együttműködésre.

Kelt, Budaors, 2013 januar 17

(

Polóny Tibor
Bull Magyarország Kft., Remedios Zrt, S&T Consulting HungaryK~.
Közös Ajánlattevők nevében

Készítette; 5&T; Dátum: 2013.01. tY.
Tárgy: ‚Közpőntositott Kormányzati Informatilcai Rendszer ktalakltása dm0 projekt keretében komplex mentési rendszer szállitása,
tetepitóre, üzembe helyezése, a kapcsolödó üzemeltetési szabityods elkészítése’
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~BulI-S&T-Remedios” Ajánlat a NISz Zrt. részére,
a „2012/S 1-001328 keretmegállapodásos eljárás” második részében

8! Gyártói adaUap ás’ vagy dokumentáció

Készi(eUe~ St’T; D~tum: 20t3.0L17.
Tárgy: ‚Kőzpontoshott Kormónyz~ti Informatikai Rendszer kiaIakit~a~ cim~ projekt keretében komplex mentési rendszer száilít~sa,
telepitése, Uzembe helyeiése,a kapcsolódó lizemeltetési sza56lvoz~seIkószit4se’
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Adatla p
Fujitsu PRIMERGY RX300 S7 Kétfog~aIatos, 2U ma
gas rack szerver
A sokoldalú 2U méretű erőmű
A PRIMERGY RX rack szervercsalád
tökéletes platform az Üzleti folyamatokat
támogató dinamikus Infrastruktúrák
kiépítéséhez napjainkban ás a következő
évtizedben. Felhasználói többszörösen is
élvezhetik az adatközpont-technológia
optimalizálásában elismert szakértelmünk,
továbbá az energiahatékony ás költség-I
teljesítményoptimalizált. univerzális
felhasználásra szánt állványos rendszerek
fejlesztésében szerzett innovációs
képességeink előnyeit. Az ipari szabványon
alapuló PRlMERcyrackszerverek
a funkcionális szempontból fontos
alaptulajdonságokra összpontosítanak:
energiahatékonyság, megbízhatóság,
virtualizációra optimalizálva, egyszerű
üzemeltetést ás karbantartás, valamint a
jövőbeni igények rugalmas kiszolgálása.
Ezért a kimagasló kőltséghatékonyság
tekintetében különösen megfelelnek
azügyfeleink elvárásainak. Optimális
üzemeltetési költségek ás hosszú
távú használhatóság, amely megfelel
az Ön ügyfelei által megkövetelt
információtechnológiai minőségnek.
Felelősségűnk nem korlátozódik a
harévereszközökre, mivel testre szabott
szolgáltatáscsomagjaink az informatikai
rendszerük teljes életciklusa során az
elérhető legjobb támogatást nyújtják
ügyfeleinknek.

éj lntel®Xeon~’E5 termékcsalád emellett a
bővitőkészleteknek ás a költségtakarékos
moduláris LAN opcióknak köszönhetően azt
a csúcsteljesitményt nyújtja, ami megfelel a
ma igényeinek de a jövő kihívásalra is készen
áll. A 94%-os hatásfokú tápegységeknekés
azúj energiagazdálkodásnak köszönhetően
mindezalacsonyabb működési költségeket
eredményez. Ez a 2U máretú erőmű minden
üzleti alkalmazás és konszolidációs megoldás
esetén megfelelő választás.

‘:7
‘

;

:
‘

PRIMERGY RX300 57

A Fujitsu PRIMERGY RX300 57 egy
kétfoglalatos rack szerver, melynek fő
jellemzői a sokoldalúság ás a bővíthetőség,
Az Új moduláris felépités az alapja a
kiemelkedő bővlthetőségnekakár 16
merevlemezes meghajtával, akár 7 PCIe
Gen 3 kártyával ás akár 768 GB RAM-mai,
egy mindössze 2U méretű rack házban. Az

t3rt~n IT
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Adatlap Fujitsu PRIMERGY flX300 57 Kétloglaíaws. 2U magas rack szer”er

Műszaki részletek
PRIMERGY PX300 S?

Ház típusa
Tárolómeqhajtó architektúra
Tápellátás

Rack
őz 3.5-inch SAS/SATA
Üzem közben csatlakoztatható

Alaplap
Alaplap típusa
____________
Lapkal<észlet
Processzorok mennyisége ás típusa

D2939______________________________________________
_______________
Intel~ C600_(Intele_Patsburg_A)
________
________________________
1-2 X Intel® Xeone processzor E5-2600 termékcsalád

Processzor

Rack
Max. 1 Óz 2.5-inch SAS/SATA
Üzem közben csatlakoztatható

Intele Xeon® processzor ES-2603
(4C/4T, 1.80 GHz,TLC; 10MB, Turbo: Nem, 6,4 CT/s. Men,óriabusz: 1066 MHz, SOW)
Intela Xeone processzor E5-2609
(4C/4T, 2.40 CHz,TLC: 10 MB, Turbo: Hem, 6,4 GT/s, Memóriabusz: 1066 MHz, 80 W)
___________
Intele Xeon€~ processzor E5-2Ó20
(6C/1 21 2.00 GH2,TLC: 15 MB,Turbo: Igen, 7,2 CT/s. Memóriabusz; 1333 MHz, 95W)
lntel® Xeon~’ processzor E5-2630
(6C/121 2.30 GHz,TLC: IS MB,Turbo; Igen, 7,2 CT/s. Memóriabusz: 1333 MHz, 95W) _______________
Intele Xeon® processzor E5-2630L
(6C/12T, 2.00 GHz,TLC: 15 MB,Turbo: Igen, 7,2 CT/s. Mernóriabusz: 1333 MHz, 60W)
lntel@ Xeor”a processzor E5-2637
(2C/4T 3.00 CHz, TLC:5 MB, Turbo: Igen, 8,0, Memóriabusz: 1600 MHz, 80 W) ______
InteI~ Xeon® processzor E5-2640
(ÓC/1 27,230 CHz,TLC: 15 MB, Turbo: Igen, 7,2 CT/s. Memóriabusz: 1333 MHz, 95W)
Intel@ Xeon° processzor E5-2643
(4C/8T, 330 GHz,TLC 10MB, Turbo; Igen, 8,0 CT/s, Memóriabusz: 1600 MHz, 130W)
Intele Xeon~ processzor E5-2650
(8C/161 2.00 CHz,TLC: 20 MB,Turbo: Igen, 8,0 CT/s, Memóriabusz: 1600 MHz, 95W)

Intele Xeon® processzor E5-2650L
(SC/I 61 iSO CHz,TLC: 20 MB,Turbo: Igen, 8,0 CT/s, Memórlabusz: 1600 MHz, 70W)
Intel» Xeon® processzor ES-2660
(SC/i 6T 2.20 CHz,TLC: 20 MB,Turbo: Igen, 8,0 CT/s ‚ Menióriabusz; 1600 MHz, 95W)
Intele Xeon® processzor €5-2665
(8C/167, 2.40 GHz,TLC: 20 MB,Turbo: Igen, 8,0 CT/s, Memóriabusz: 1600 MHz, 115W)
lntel~ Xeon processzor E5-2667
(ÓC/1 21 2.90 CI-iz, TLC: 15 MB,Turbo: Igen, 8,0 CT/s ‚ Memóriabusz: 1600 MHz, 130W)
Intele )(eon® processzor 6-2670
(sC/la 160 CHz,TLC; 20MB, Turbo:lgen,8,0 Cl/s, Memóriabusz: 1600 MHz, 115W)
Intele Xeon® processzor E5-2680
(SC/16T,2.70 CHz,TLC: 20 MB,Turbo: Igen, 8,0 CT/s ‚Memóriabusz: 1600 MHz, 130W)
IntelS Xeon® processzor E5-268?W
(BC/i 613.10 CHz, TLC: 20 MB, Turbo: ~en, 8,0 CT/s. Memóriabusz: 1600 MHz, 150W)
Intel» Xeon® processzor E5-2690
(8C/1 ŐT, 2.90 GHz,TLC: 20 MB, Turbo: Igen, 8,0 GT/s, Memóriabusz: 1600 MHz, 135W)
Meniórla-bővitőhelyek
Memória-bővítóhelytlpusa
Memóriakapacitás(min.-max.)
Memóriavédelem
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24(12 DIMM CPU-nként, 4csatorna, csatornánként 3 foglalattal)
DIMM(DDR3)
______________________
2GB -768 GB
__________________________
Speciális ECC
Men,óriatisztltás
SDDC (ChipkiII’l
Melegtartalék memória támogatása
Rangcserés memória támogatása
Memóriatükrőzés memória támogatása (amint kiadják)

________

__________

_______
_______

______________________________________

wwwjujitsu.Qn$tj)

Adatlap Fujitsu PRII’IERGY RX300 57 Kétfoglalatos, 2U magas rach szerver

Memória: megjegyzések

Max. 8 niemóriamodul/CPIJ UDIMM (kisfeszültségő Vagy normál) VAGY négy rankes RDIMM rnodulokkal;
max. 12 niemóriamodul/CPtJ egy Vagy két rankes RDIMM, Illetve egy, kétvagy négy rankes, csökkentett
terheléso (LR) DIMM modullal.
Memóriatükrőzés azonos modulokkal a bankok mindkét csatornapárjában (bankonként 4 modul>,
tanktakarékos vagy nagyteljesítményű üzemmád azonos modulokkal mind a négycsatornában
(bankonként 4 modul).

Mernáriaválaszték

4GB (1 4GB) DDR3 LV’ regisztrált, ECC, 1333 MHz, PC3-1 0600, DIMM ____________________________
4GB (1 4GB) DDR3 LV,regisztrált,ECC, 1600 MHz, PC3-1 2800, 01MM
—~
8GB (1 8GB) DDR3 LV, regisztrált, ECC, 1333 MHz, PC3-1 0600, DIMM
8GB (1 8GB) DDR3 LV’ regRztrált, ECC, 1600 MHz, PC3-l 2800,01MM
16 GB (1 16GB) DDR3 LR L~ regisztrált, ECC, 1333 MHz, PC3-1 0600, LRDIMM
16GB (1 16 GB) DDR3 L\~ regisztrált, ECC, 1600 MHz, PC3-1 2800, 01MM
32GB (1 32GB) DDR3 LR LV’ regisztrált, ECC, 1333 MI-I; PC3-1 0600, LRDIMM

Memóriaválaszték

2 GB (1 2 GB) DDR3 LV, nem pufferelt, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM
4 GB (1 4 GB) DDR3 Lv, nem pufferelt, ECC, 1600 MHz, PC3-1 2800, DIMM

Illesztőegységek
US8 portok
Grahka (15 tOs)
Soros 1 (9tűs)
LAN! Ethernet
Szolgáltatás LAN (RJ4S)

Alaplapi Vagy integrált vezérlő
RAID vezérlő

SATA vezérlő
LAN-vezérlő

Távoli kezelés, vezérlés
Platfornimegbizhatósági modul
(TPM)
Bávitőhelyek
PG-Express 3.0 x8
PCI-Express 3.0 xl 6
Bővítóhely megjegyzései

Meghajtó beépltőhelyei
Térolómeghajtá-beépítőhelyek
Elérhető rneghajtó-beépftőhelyek

Me~jeqyzések. elérhető meghajtók

lox LJ$B 2,0(2db elöl, 4db hátul, 2db bela! a biztonsági mentési eszközöknek, 1 db USB-memóriának, 1
db uS$0)
2 XVGA (ebből opciáként 1 elöl)
1 x soros RS-232-C, az 1RMC-hez vagy a rendszerhez’ vagy megosztva
2 x Gbit!s Ethernet (RJ45) plusz 2x1 Gbit/s alapértelmezett, moduláris alaplapra integráltLAN 4x 1 Gbit/s
(RJ4S) vagy 2x 10 Gbit/s (SFP+) bővítési opcióval
1 x dedikált felügyeleti LAN-port iRMC $3 számára (101100/1000 Mb/s)
Szolgáltatási LAN adatforgalom átkapcsolható az alaplapi Gbit LAN-portra
Vagy azopcionális moduláris LAN 2x 10 Gbit-es vezérlőre
Előlapi felügyeleti LAN-port, opcióként
4 portos belső 3G SATA ás SAS (Patsburg B írissítési opciáként) HOD egységekhez, RAID 0/1 110
rendszerre! vagy SAS LTO eszközzel (Intel C600)
további RAID vezerlőopciok bemutatasa az Osszetevők”fejezet RAID vezérlő reszeben talalhato
Intele C600, 1 db SATA csatorna ODD-hez
IntelS Ethernet Controller 1350’ 2 xl 0I100/1000 Mb/s Ethernet (l/O gyotsítás), További 2x1 Gbit/s
alapértelmezett, moduláris alaplapra integr~It LAN’ 4x 1 GbIt/s vagy 2x 10 Gb/s bővítési opcióval
PXE rendszerbetöltés LAN-on keresztül PXE kiszolgálóról, iSCSI rendszerbetöltés (lemez nélküli is)
Integrált távfelügyeleti vezérlő (iRMC 53, 32 MBcsatlakoztatott memória és graíikavezérlő), 1PM! 2,0
kompatibilis
Inhneon / különálló modul;TCG V1.2 megfelelőség (opció)

S x Keskeny
2< Keskeny (2. processzor szükséges)
Adott kon~guráció esetén az egyik PCle Gen3 x8 foglalatot egy moduláris alaplapra integrált LAN vezérlő
használhatja.
Adott konilguráció esetén az egyik PCIe Gen3 xS foglalatot egy rnoduláris 11410 vezérlő használhatja
Fontos: azelső processzor 5 PCIe xS foglalatot támogat. A két processzor 7 PCle foglalatot (ebből 2 PCIe
xl 6) támogat.
2,5 hüvelykes alapegység (max. 16 x 2,5) vagy 3,5 hüvelykes alapegység (ma~’ 6 x 3,5)
1 x 5,25/0,5 hüvelykes az ODD számára
1 x 525/1,6 hüvelykes az ODD számára Vagy a biztonsági mentés eszközeihez
1 xS,25/Q,5 hüvelykesa Local Service Display számára
A lehetséges opciókat a vonatkozó rendszerkon~gurátor tartalmazza.

M~~jtóbeékő~jelyei(alapegségre)
Tárolámeghajtó-beépítóhelyek
6 x 3,5 hüvelykes üzeni kézben csatlakoztatható
SAS/SATA

Oldal 4
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2,5 hüvelykes üzem közben csatlakoztatható SAS/
SATA

w’vwfujissu.

n

5’

Adatlap Fujitsu PRIMERGY RX300 $7 Kétioglalatos, 2U magas rack szerver

Általános rendszeradatok
Ventilátorok száma
Ventilátor konhgurációja
Ventilátor megjegyzései

~s!~a~P!L__________
Kezelögornbok

Áilapotjelző LED-ek

Szervizkijelző
BIOS
BIOS funkciók

OklaIS/O

_______________

5
redundáns/ hem közben csatlakoztatható
4+1 redundáns
BeMi kapcsoló
Alaphelyzet kapcsoló
NMI gomb
ID gomb
Rendszerállapot (narancssárga / sárga)
Azonositás (kék)
Mereulemez-hozzáférés (zöld)
Táp (borostyánsárga / zöld)
Rendszer hátoldalán:
Rendszerállapot (narancssárga I sárga)
Azonosítás (kék)
LAN-kapcsolat (zöld)
LAN-sebesség (zöld /sárga)
Opcionálls:
ServerView Local Service Display ([SD)
ROM alapú beállitó segédprogram
Helyreállító BIOS
BIOS beállitásol< mentése ás visszaállitása
Helyi BIOS frissitése USB eszközről
Onhne (rissítási eszközök aWinclows ás a Linux alapvető verziólhoz
Helyi ás távoli frissítés a ServeiMew Update Manager segitségével
SMBIOSV2.4
Távoli PXE rendszerbetöltés támogatása
Távoli SCSI rendszerbetőltés támogatása

WWWfU)I~SUQIa~Z~
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Operációs rendszerek ás virtualizációs szoftver
Tanúsított vagy támogatott
Microsoft’Hyper-VSer~er 2012
operációs rendszerek ás
Microsoft®Windows Servertm 2012 Datacenter
virtualizációs szoftver
Microsoft’ Windows Server® 2012 Standard
Microsoft’ Windows Storag~rver 2012 Standard
Microsoft’ Hyper-V”~ Server 2008 P2
Microsoft® Windows Servere 2008 P2 Datacenter
MicrosofttmWindows Servertm 2008 P2 Enterprise
Microsofttm Windows Servertm 2008 P2 Standard
Microsoft° Windowstm Web Server 2008 P2
Microsoft®Windows HPC Servertm 2008 P2 Suite
Mlcrosoft®Windowt’ Small Business Sewer 2011 Premium Add-On
MicrosoíttmWindows® Small Business Server Standard 2011
Microsoft®Windowstm Server 2008 Datacenter
Microsoft® Windowstm Server 2008 Enterprise
MicrosofttmWindows® Server 2008 Standard

Operációs rendszer kiadása
hivatkozás
Operációs rendszer megjegy2ései
Szerverkezelés
Szokásos

Oldal 6/10

_______________________

___________________
____________________

_______

_______

Microsoft’ Windowstm Web Server 2008
_________________________________
VMwarevSphere’M 5.0 Embedded
_______
_________
VMwarevSphere’MS.0
_____________________________________
______
VMware vsphere°1 4,1
___________________________________________________________
VMwarevSphere’M4.1 Embedded
______
VMware vSpher&’~ 4.1 Installable
Novelltm SUSE Unux Enterprise Server 11
_______
N0veILeSUSE Linux Enterprise Server 10
Novelltm SUSE Linux Enterprise Server 10 with XEN
___________________________
Red Hat’ Enterprise Linux Ő
______
________________________
Red Hat’ Enterprise Linux 5
______________________________________________
Red Hate Enterprise Linux S with XEN
_______
Citrix® XenServertm
http://docs.tsíujitsu.comjdl.aspx?id=d4ebd846-aaoc-478b-&fSS-4dbf3230473
Más Linux származékok támogatása igény szerint
_______

ServerView Suite —Telepítés
SV Installation Manager
5V szkript eszköztár
SV Deployment Manager (30 napos próbaverzió)
ServerView Suite — Felügyelet
5V Operations Manager, beleértve az alábbiakat; PDA ás ASP & P
(Prefailure and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart)
5V Performance Management
SV Power Management
5V RAID Manager
ServerView Suite — Karbantartás
SV Remote Management (iRMC)
5V Update Management (BIOS, Firmware, Windows rneghajtók ás SV Agents)
5V eszközkezelés
SVonline diagnosztika
ServerView Suite— Integrálás
5V integrációs csomagok p1. Microsoft System Center, Naglos, HR SIM, HP NNM, IBM Tivoli, Altiris
rendszerekhez
Telepitési ás egyéb megoldások
________________________________________________

w’vw.fu;k~u.co.0f2
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Szerverkezelés

Opció

ServerView Suite — Telepítés
5V Deployment Manager (teljes verzió)
ServerView Suite — Karbantartás
iRMC Advanced Pack az alábbiakkal Advanced Video Redirection (AVR)

és

Remote Storage

ServerView Suite - Dynarnize
SVVirtual-lO Manager (VIOM)

5V Resource Orchestrator Virtual Edition (RORVE)
5V Resource Orchestrator Cloud Edition (POR CE)
ServerView Suite

Kiszolgálókezelés megjegyzéseí

—

Integrálás

SVintegrációscsomag~yj~anaeNoy~j~egoldáshoz
A ServerView Suite szokverterniékek operációs rendszerektől való függőségével kapcsolatos
információk a külön erre a célra készült termékadatlapokon találhatók.

Méretek/törne9

—~

Álivány (Sz x Mé x Ma)

482,6mm (keret)! 445mm (test) x

Szerelési mélység, állvány

735mm

Magasság, egységállvány

2U

770 x 86.9mm

19 hűvelykes áliványra szerelt

~

Tömeg megjegyzései
Állványegyesítő készlet
Környezet
Működési környezeti hőmérséklet
Relatív Üzemi páratartalom
Működést környezet
Működési környezet Hivatkozás
Zajkibocsátás
Hangnyomás (LpAn,)

Hangteljesítmény (LWAd; 1 B = 10
dB)
Zajszint megjegyzései/leírása
Elektromos értékek
Tápellátás kialakítása
Max. egyetlen tápegység kimenete
Tápellátás hatékonysága
Üzem közben csatlakoztatható
~p~ysékimenete
Üzem közben csatlakoztatható
~2~gység-redundancia
Névleges feszültségtartomány
Névleges frekvenciatartomány
Névleges áramerősség max.
Névleges áramerősség
alapkon~gurációban
Aktív tápellátás (min. konflguráció)
Aktívtápellátás (max. konfiguráció)
Látszólagos teljesítmény (max.
konflguráció)
Hőkibocsátás
Tápetlátás Megjegyzések
Megfelelés
Németország
Európa

Oldal 7110

akár 25 kg
A tényleges tömeg a konltgurációtól függően változhat
Rack szekrény szerelési készlet opcióként
10-35°C
10-85% (lecsapódás nélkül)
FTS 04230— Irányelvek az adatközpontokhoz (telepitési helyek)
http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e481 Bedf-4a27-461a-81 84-983092c12dbe
Az ISO 7779 szabvány szerint mérve és az ISO 9296 szabvány szerint megadva
Alacsonyzajszinté üzemmód: 25 dB(A) min., 29 dB(A) max. (üresjárati) / 27 dB(A) min., 32dB(A) max.
(Üzemi)
Teljesítmény üzemmód: 48 dB(A) (üresjárati) /48 dB(A) min., 68 dB(A) max. (Üzemi)
Alacsonyzajszintű üzemmód;4j B min. 4,5 max. (üresjáratl)/4~1 a mIn., 4,9 B max. (Üzemi)
Teljesítmény üzemmód:6,5 B (üresjárati) /6,5 B mln.,8,2 B max. (üzemi)
A zajkibocsátás ás az üzemmódok a rendszerkonflgurációtól függőek.
1-2x 450 W/800W üzem közben csatlakoztatható tápegység
450/800W (94%-os hatásfok)
94% (80 PLUS platinum)
450/800W (94%-os hatásfok)
Igen
-~

100 V-240 V
47 Hz -63 Hz
8,2 A (100V) / 3,3 A (240V)
100V -240 VITBD
53W
830W
873 VA
2988.0 Id/h (2832.1 BTU/h)
A Power Safeguard korrigálja a rendszer teljesítményét, ha a teijesítményérték meghaladja a betáplálást
korlátot.
GS
CEClass A4
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—

USA/Kanada
Globális

Japán
Kína
________

Ausztrália/ül-Zéland
Megfelelés: megjegyzések

Megfelelés hivatkozás

CSAc/us
FCC Class A
_____________
______
CB
RoHS (veszélyes anyagok korlátozása)
WEEE (elektromos és elektronikus hulladék ártalmatlanítása)
VCC[____________ ______________________________
CCC (tervezett)
CCC (konligurációtöl függően)
______
C-Tick
______________________________________________________________________
Általános rnegfelelésazösszes európai és észak-amerikai ország biztonsági követelményeinek. A
törvényi szabályozásnakvaló megfelelés vagy mások miatt szükséges országosjóváhagyások kérésre
alkalmazhatók,
Figyelmeztetés:
Ez A osztályú termék. Otthoni környezetben a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat és ekkor a
felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.
http://sp.tsiujitsu.com/sites/certiűcates/

Összetevő k
rárolólemezek

OldaiB /ID

550 SArA, 6 Gb/s,400 GB, MLC, üzem közben csatlakoztatható,2,5 hüvelykes,vállalati
550 SATA, 6 Gb/s, 200 GB, MLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
550 SATA, 6 Gb/s, 100 GB, MLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
____________
SSDSATA, 3Gb/s, 32GB, SLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
—~
SSD SAS, 6 Gb/s, 400 GB, SLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
550 SAS, 6 Gb/s, 400 GB, MLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
550 SAS, 6 Gb/s, 200 GB, MLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
550 SAS, 6 Gb/s, 100 GB, SLC, üzem kö2ben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
550 SAS, 6 Gb/s, 100GB, MLC, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati _________________
PCle 550, 7B5 GB, MLC, Flash meghajtó
PCIeSSD, 1,2 TB, MLC, Flash meghajtó
HOD SATA, 6Gb/s, 500 GB, 7200 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, üzletmenet
~~pontábólkritikus
-~
______
__________
______
HDD SATA, 6Gb/s, 500 GB, 7200 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, üzletmenet
szempor’tjábólkritikus
_________________________
HDD SArA, 6Gb/s, 250 GB, 7200 fip, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, üzletmenet
szempontjából kritikus
HOD SArA, 6 Gb/s, 3TB, 7200 f/p. üzem k8zben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, üzletmenet
szempontjából kritikus
__________
________
HDD 5ATA, 6 Gb/s, 2TB, 7200 fJp, üzem közben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, üzletmenet
~ppp~jából_kritikus
HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 fjp, üzem közben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, üzletmenet
szempontjából kritIkus
HDD SATA, 6Gb/s, 1 TB, 7200 &p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, üzletmenet
szemp~~jáböl kritikus
HOD SArA, 3Gb/s, 2TB, 7200 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, üzletmenet
szempontjából kritikus _________________________________________________________
HOD SAS, 6 Gb/s, 900 GB, 10000 f/p. üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati __________
HOD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 15000 f/p, üzem kbzben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, vállalati
HOD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 10000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
HOD SAS, 6Gb/s, 450 GB, 15000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, vállalati
______
HOD SAS, 6 Gb/s, 450 GB, 10000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
HOD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 3,5 hüvelykes, vállalati
HOD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati
HOD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hűvelykes, vállalati
HOD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 f/p, üzem közben csatlakoztatható, 2,5 hüvelykes, vállalati

Adatlap Fujitsu PRIMERGY RX300 57 Két(oglalatos, 20 magas rack szerver

Biztonsági másolati meghajtók

DDSGen5 (for3.5-incli HDD bay), 36GB,3 MB/s, fél magasság, USB 2.0
DDS GenS 3.5~ 36GB, 3 MB/s, fél magasság, U5B 2.0
DDS Gen6, 80GB, 6 MB/s, fél magasság, USB 2.0
_______
LTO3I*I Ultrium, 400 GB, 60 MB/s, fél magasság, SAS 3Gb/s
_______
LTO4HH Ultriurn, 800 GB, 120 MB/s, fél magasság, SAS 6Gb/s
LTO5HH Ultriuni, 1500GB, 140 MB/s, fél magasság, SAS 6Gb/s
RDX Drive, 320 GB, 500 GB, 1 [8,25 MB/s, half height, USB 3.0
-~ _________________
RDX Drive (fora.5-inch HDD bay), 160 GB’ 320 GB, 500 GB, 1 ~B ‚25MB/s, fél magasság, USB 2.0
RDX Drive 3.5~ 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB ‚25MB/s’ fél magasság, 058 2.0

Optikai meghajtók

Blu-ray Disc”TripleWrite; (6x BD-ROM; Bx DVD; 24K CD), ultravékony, SATA I
DVD Super Multi, (BxDVD/DVD-i-RW, 6xDVD-RW, 5xDVD-RAM; 24xCD/CD-R, 16xCD-RW), ultravékony,
SArA I

RAID vezérlő

RAID 5/6 vez1 SAS/SATA 6 Gblt/s, LSI RAID Ctrl SAS 6G 1GB [.51,8 port külső
RA[D szint: 0,1, 10,5,50,6, 60, 1 GB, Opcionális FBU ([.51 SA52208 szerint)
RAID 5/6 vez,, SAS/SATA 6 Gbit/s, Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 5/6512MB (D2616), 8 port belső
RAID szint: 0, 1, 10,5,50,6 60, 512 MB Cache, Opcionális BBU (LSI SAS21 08 szerint)
RAID 5/6 vez., SAS/SATA 6 Gbit/s, Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1 GB (031 16), 8 port belső
RAID szint: 0, 1,10,5,50,6,60,1 GB,Op~j~álisFBU (LSl SAS2208 szerint)
RAID 0/1 vez,, SAS/SATA 6 Gbit/s, Fujitsu RAID CtrI SAS 6G 0/1 (D2607), B port belső
RAID szint: 0,1, 10, Nincs BBU támogatás (1.51 SAS200B szerint)

Optikai szálas vezérlő

Optikai szálas csatorna gazdabusz-csatolója
Optikai szálas csatorna gazdabusz-csatol6ja
Optikai szálas csatorna gazdabusz-csatolója
Optikai szálas csatorna gazdabusz-csatolója

Kommunikáció, hálózat

Átszervezett hálózati csatoló 2 x 10 Gbitjs PCIe xB ( Emulex)
Ethernet vez. 1 xl Gbit/s PCIe xl ( lnteI)
Ethernet vez. 1 xl Gbit/s PCIe x4 ( Intel®)
Ethernet vez. 2 xl O Gbit/s POe xS (Fujitsu)
Ethernet vez. 2 x 10 Gbit/s PCIe x8 ( lnteI9
Ethernetvez. 2 x I Gbit/s PCIe x4 ( FujItsu)
Ethernet vez. 4 x 1 Gbit/s PCle x4 (Fujitsu)
InI~niBand 1-ICA 1 x40 Gbit/s PCIe Gen2 xB ( Mellanox)
lní~niBand HCA 1 x 40 Gbitjs PCIe Gen3 x8 ( Mellanox)
ln~ni8anci I-ICA1xS6 Gbit/s PCIe Gen3 xB ( Mellanox)
lnflniBand HCA 2 x40 Gbit/s PCIe Gen2 xB ( Mellanox)
ln~niBand HCA 2 x 40 Gbit/s PCIe Gen3 x8 ( Mellanox)
ln~niBand RCA 2 X 56 Gbit/s PCIe Gen3 xS ( Mellanox)

Gral9kus bövítőkártyák (opcionális)

NVIDIAG Quadro® NVS 300 LP, PCIe xl, 2x DVINGA

Álivány infrastruktúrája

Rack Mount Kit
Kábelkezelés 19 hüvelykes adatkőzponti/PRIMECENTER állványokhoz
Kébelkar 2 egység magas kábelkar PRIMECENTER és más gyártók állványaihoz

lx B Gbit!s Qlogic QLE2SÓO MMF LC-style
2 X 8 Gbit/s Qlogic 0LE2562 MMF LC-style
1 X 8 Gbit/s EmuleK LPe1250 MMF LC-style
2 x 8 GbitJs Emulex LPe12002 MMF LC-style

Garancia
Szokásosgarancia
36v
Szolgáltatási szint
On-site Service (országtól függően)
Karbantartási és támogatási szolgáltatások - a tökéletes kiterjesztés
—~___________________________
Javasolt szolgáltatás
7x24, helyszlni válaszidő:4 óra — Az EMEA-régión kívüli országokesetében lépjen kapcsolatba a Fujitsu
helyi partnerével.
Szolgáltatás életciklusa
S év
Szerviz webhivatkozása
http://www.fujitsu.com/fts/services
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További információ

A Fujitsu a PRIMERGY R5<300
$7 rendszeren kívül is sokféle
platformmegoldást kínál. Ezek
mindegyike élvonalbeli szolgáltatásokkal,
szakértelemmel És globális
partnerkapcsolatokkal ötvözi a Fujitsu
megbízható termékeit.

A Fujitsu PRIMERGY RX300 57
rendszerről a Fujitsu értékesítőinél,
üzleti partnereinél Vagy webhelyén
tájékozódhat alaposabban.
wwwfujitsu.comifts

Dinamikus lnfrastruktürák
Dinamikus lnfrastruktúrák strategiaja
jegyében~ Fujitsu T-termékek,
-megoldások ás -szolgáltatások komplett
poiifóiióJát szállítja: a kliensektől
az adatközpontmegoldásokon át
a menedzselt ás a szolgáltat~sként
nyi~jtott infrastruktúráig. A Fujitsu
technológláival elért gyakorlati előny
mindig a váiaszt&t együttműködési
sz’nttől függ — amI egyedülálló
rugalmasságot es hatékonyságot biztosít
a informatikában.

A Fujitsu környezetbarát fejlesztési
program egy világszerte működő projekt,
amelynek célja a környezeti terhek
csökkentése.
Célunk, bogy az informatikán keresztül,
globális know-how-nk segítségével
honájáruljunk a fenntartható
környezet Jövő generációl számára való
kialakításához.
További információért látogasson el a
http://www.fujitsu.comiglobal/about/
environrnent/ weboldalra.

Számítástechnikai termékek

L www,fujitsu.comlgloballservices/
computing!
Szoftverek
ww’v.fujitsuxomisoftwarei

CONTACT
FUJITSU LIMITED
Website: www.fujitsu.com
2012-11-21 CE-EN

~
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Minden jog fenntartva, beleértve a
szellemi tulajdonjogokat is. Fenntartjuk
ajogot a műszaki adatok változására. A
szállítás a mindenkori rendelkezésre állás
függvénye. Nem vállalunk felelősséget
arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok
ás illusztrációk teljesek, naprakészek Vagy
helytállóak.
Az elnevezések az adott gyártó védjegyei
lehetnek, illetve szerzői jogvédelem alatt
állhatnak, ezért harmadik fél által saját
célra történő felhasználásuk sértheti az
adott gyártó jogait.
További információt a httpi/www.fujitsu.
comlfts/resources/navigationlterm s-of
use.html weboldalon talál
Copyright@ Fujitsu Technology Solutions

A műszaki adatok változhatnak, a szállítás
pedig a mindenkori rendelkezésre áHás
függvénye. Nem vállalunk felelősséget
arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok
ás illusztrációk teljesek, naprakészek
vagyhelytállóak. Az elnevezésekaz
adott gyártó védjegyei lehetnek, illetve
szerzői jogvédelem alan állhatnak, ezért
harmadik fél által, saját célra történő
felhasználásuk sértheti az adott gyártó
jogait.

Minden jog fenntartva, beleértve a szellemi tul~donjogokat is. Fenntartjuk ajogot a műszaki
adatok változására. A szállítás a mindenkori rendelkezésre állás függvénye. Nem vállalunk
felelősséget arra vonatkozóan, bogy a közölt adatok és illusztrációkteljesek, naprakészek
vagy helytéllóak.
Az elnevezések az adott gyártó védjegyei lehetnek illetve szerzői jogvédelem alatt állhatnak,
ezért harmadik fél által, saját célra történö felhasználásuk sértheti az adott gyártó jogait.
További információt a httpilwww,fujitsu.com/fts!resources/navigation/terms-of-use.html
weboldalon talál
Copyright t~ Fuiitsu Technology Solutions
.
www.ítsjirsu4jn%Jsj

AFu~iLsu ETERNUS CSSOO tárolórendszer adat~apja

FUJITSU

Adatlap
Fujitsu ETERNUS CS800 táro~órendszer

Adatbiztonsági célgép: lemezes mentés deduplikécióval

ETERNUS Cs adatbiztonsági célgép

ETERNUS CS800

Az ETERNUS CS adatbiztonsági
célgép nagyszerűen védi a
dinamikus infrastruktúrák adatait.
Minimumra szorítja a mentési időt
ás minden üzletileg kritikus
környezetben teljesíti a megcélzott
visszaáHítási időt (RTO).

Az ETERNUS CSBOO lemezes

A szalagos, lemezes ás fejlett
deduplikációs technológiákat
információéletciklus-kezelési (ILM)
stratégiában összefogó megoldással
sz adatbiztonság rugalmasan
igazodik a kívánt szolgáltatási
szintekhez.
Az ETERNUS Cs minden mentési

infrastruktúra-környezetet és

mentésre optimalizált
adatbiztonsági célgép. Piacvezető
deduplikációs technológiájával akár
95%-kal is csökkentheti az igényelt
tárkapacitást és ezen keresztül az
adattárolás költségét. Replikációs
íunkcióval védi az adatokat a
katasztrófa ellen.

&*flt Jh~fli

n~z

~I; l~t~Iű

Integrált ás optinializált célgépként
az ETERNUS CS800 jóval
könnyebben kezelhető,
hatékonyabban működik ésjobb
deduplikációs eredményeket
produkál, mint a normál lemezes
rendszerekkel együtt használt,
tisztán szoftveres megoldások.

piacvezető mentési szoftvert
támogat. Lehetövé teszi sz
adatbiztonsági tárolóeszközök
konszolidálását. Ezzel egyszerűsíti
a vállalat adminisztrációját, az
energiamegtakaritáson keresztül
csökkenti az adattárolási
összköltséget, ugyanakkor
gondoskodik a leggazdaságosabb

technológiák hatékony
alkalmazásáról.

098
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A Fujitsu ETERNUS CS800 taroIorer~dszer odallapja

Jellemzők és előnyök
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n
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O
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Nagy kapacitás ás teljesítmény alacsonyabb költségszinten

~ Maximális lemezteljesitniény a megnövelt adatbiztonsághoz
~ Kiváló skálázhatóság a belépő szinttől 240 TB-ig
a Adat-deduplikációs technológia az igényelt temezkapacítás
csökkentésére

A katasztrófa utáni visszaállitás továbbfejlesztett, automatizált
támogatása

n Kisebb hálózati sávszélességet igénylő titkosított távreplikáció
~ Kevesebb adathordozó-kezelési feladat, egyszerűbb
adminisztráció
~ A Symantec OpenStorage (OST) ás a Path-to-Tape
technológia támogatása
D Könnyen ás gazdaságosan bevezethető, kulcsrakész
megoldás
D Szabványos NAS vagy \fTL interfész az egyszerű
telepitéshez ős üzemeltetéshez

Integráció a dinamikus irtastruktúrákba

52. oldal
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Műszaki adatok

MODELLOPCIÓK
Kapacitás
Host Ethernet és replikációs interfész

Csatlakozás (opciók)
Ethernat-portok
Fibre Channel portok
Hot spare (opció)
NAS mentési cél
Megosztésok(max.)
Particiók (max.)
Virtuális szalagmeghajlók (max.)
Virtuális kazetták VTL partioiónként (max.)
Szalagmeghajtó-emulációk
Könyvtáremulációk
I)~ 2t ~
A három opció valamelyikét ki kell választani;

4)

Entry
4vagy 9,8 TB
5 xl GbE

Scale
8-240TB
3 xl GbE

8 xl GbE ~
4xlOGbE2’
4 xS GbFC ~
van~t
NFS és/vagy CFS csatolási pont (mount point)
128
128
64
64
80
160
9000
9000
DLT7000, SDLT 320, SDLT 600, SLT-S4, ITO-i • LTO-2, LTQ-3, LTO-4, LTO-5
AOIC Scalar 24, Scalar 100, Scalar 500, Scalar 2000, Scalar i6000
2xlOGbE
2 X 8 GbFC

A három opció közül legfeljebb kettő kombinálható;
Az 1) és 2) kombinálása nem támogatott
A hot spare opció modelitől függően 72/144/216 TB-ra korlátozza a felhasználható tárkapacitást

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ
Teljesítmény (in-line működés)
Standard szoftver a csomagban
Támogatott alkalmazások

Megerösitésre vár (TBD)
Deduplikáció, replikáci4 path-to-tape, OST
A támogatott operáoiós rendszerek és alkalmazások részletes táblázatát kérje a
Fujitsu értékesltőjétől

TELEP[TÉSI SPECIFIKÁCIÓ
Méret (szélesség_x_mélység_x_magasság) - standard
Magasság
Súly
Feszültségszint (V)
Frekvencia (Hz)
Energiafogyasztás ~)
~s

483 X 770 X 86,9 — 978_mm-ig
21J —35 U (1U 44,45 mm)
30—375kg
AC 100- 120 / 200- 240
50/60
Min. 830 /max- 6390
2

KÖRNYEZETI FELTÉTELEI<
Hőkibocsátás (BTURi)
Hőkibocsátás (kj/h)
Hőmérséklet (Üzemi)
Páratartalom (üzemi)
Hangnyomás (dB(A))
Működési környezet
Link a működési környezettel kapcsolatban

Min. 2050/ max. 20 500
Min. 2100 / max. 21 600
15- 35~C
20% - 80% (nem kicsapódó relatív páratartalom)
49-53
FTS 04230— Útmutató adatközponti telepitéshez
httn://dccs.tsiufltsu.ccniÍdl.asox?ide48l3edf-4327-461a-8184-983092c12dhe

Karbantartási és támogató szolgáltatások
Aterrnékspecifikus alapgarancia tökéletes kibövitése az optimális működéshez
Ajánlott szolgáltatást 7x24 őrás Fujitsu támogatás a nagwállalati szintű szolgáitatásokhoz.
A helyben elérhetö szolgáltatási szintet kérjük, egyeztesse a Fujitsu éttékesltési szervezetével vagy partneréveti
Sf3. oldal

.

loO
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A Fujitsu ETERNUS CSSOO törolórendszer adatlapja

Szabványoknak való megfelelés
Termékbiztonság
Elektromágneses kompatibilitás
Elektromágneses immunitás
CE tanúsltás
Környezeti megfelelás

Megjegyzés

Bővebben a megfelelésről

5/4. oldal

UL60950-1, C8A60950-1, EN60950-1, IEC6O9SO-1, GOST
FCC Part-15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A,
ASMZS CISPR22 Class A, CNS13438(C6357) Class A, C-Tick, 85Ml
EN55024
PaEU elekiromágneses kompatibilitásra(2004/108/EC)
és kisfeszültségű villamos termékekre (2006IOSIEC) vonatkozó irányelvei
Kielégiti a veszélyes anyagok használatát korlátozó RaFtS
és az elektromos és elektronlkai hulladékokra vonatkozó WEEF irányelv
követelményeit.
Általános kompatibil~ás Európa és Észak-Amerika összes országának biztonsági
k5vetelményeivel. A törvényi előrrások vagy egyéb okok miatt szükséges nemzeti
jóváhagyásokat külön kérésre beszerezzük.
h~ip.~LLsp.ts.fulitsu.comIsitesIcertificates/default.asox
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A Fujitsu ETERNUS 05500 tároiórenclszer adatlapja

További információ

A Fujitsu az ETERNUS rendszeren kivül is
sokféle platformmegoldast kínál. Ezek
mindegyike élvonalbeil szolgáltatásokkal,
szakértelemmel és globális
partnerkapcsolatokkal ötvözi a Fujitsu
megblzhatö termékeit.

A Fujitsu ETERNUS rendszerről a Fujitsu
értékesitőinél, üzleti partnereinél vagy
webhelyén tájékozódhat alaposabban.
‚w~w.fujitsu.com/eternus/

Dinamikus lnfrastnjktúrák
Dinamikus litastruktűrák stratégiája
jegyében a Fujitsu IT-termékek, megoldások ás -szolgáltatások komplett
portfólióját szállítja: a kliensektől az
adatkdzpont-rnegoldásokon át a menedzseR
ás a szolgáltatásként nyújtott
infrastruktúráig. A Fujitsu technológtáival
elért gyakorlati előny mindig a választott
egyLittműkÖdési szinttől függ — ami
egyedülállo rugalmasságot ás
hatékonyságot biztosít az informatikában.

A,Fujitsu Green Policy Innovation’ néven
futó globális program célja a
környezetterhelés csökkentése.
Szakértelmünket latba vetve, informatikai
eszközökkel igyekszünk megoldani az
energiahatákonyság problémáit. További
információ:
www.fujilsu.com/globaltabouVenvironnientJ

Számítástechnikai termékek
‚w,w.fujitsu.com/globalfservices/computing/
- PRIMERGY; szabványos szerverek
- SPARC Enterprise UNIX szerverek
- PRIMEQUEST: kritikus IA szerverek
- ETERN US: tárolórendszerek
-852000 mainframe számítógépek
Szoftverek
w”4W.fujitstI com/software/
- Interstage: alkalmazásinsfrastruktúra
szotWer
- Systemwalker: rendszerfelugyeleti szoftver

O

Policy
Innovation
Green

© Copyright 2012 Fujitsu Technology
Solutions.
A Fujitsu ás a Fujitsu logó a Fujitsu Limited
Japánban ás más országokban
nyilvántartásba vádjegye vett vagy
bejegyzett védjegye. A többi vállalat-,
termék- ás szolgáltatásnév a megfelelő
tulajdonosok nyilvántartásba vett vagy
bejegyzett védjegye tehet.

—
A műszaki adatok módosításának jogát
fenntartjuk. Atemiék a helyi rendelkezésre
álláslől függően rendelhető. Nem vállalunk
felelősséget 82 adatok ás illusztrációk
naprakészségéért ás helyességéárt illetve
esetleges hiányosságaiért. A különböző
jelölések vádjegyek lehetnek és/vagy az
érintett gyártó szerzői jog által védett
tulajdonát képezhetik. Harmadik fél által
saját célra történő használatuk sártheti a
vádjegytulajdonos jogait.

Kapcsolat
FUJITSU Technology Solutions GmbH
Mies-van.der-Rohe-StraRe 8, 80807 München, Germany
E-mail: storage-pm@ts.fujitsu.ccm
Webhely: ‚w~’v.tJjitsu.com/tsieternus
2012-09-25 EM EN
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Scalar i500

MODULÁRISAN BŐVÍTI-IETÖ,
ROBOT~ZÁLT MŰKÖDÉS

Intelligens középkategóriás
szalagkönyvtár

CAPACITY-Oil-DEMAND
iPLATFORMYM ARCHITEKTÚRA ÉS
iLAYERN VEZÉRLÓRENDSZER

o Az iPiatform architektúra és sz iLayer

vezérlorendszer intelligens rendszerkezelést
biztosít a szalagkönyvtár sz&imára

imet nyújt a növekedésre
a..

:

A Sos r iSOO moduláris felépítése

A proaktiv felügyeleti és távdiagnoszlikni

a megoldás ipaxági vezető szintű

1,

rcndszerakár 50%-kal mérsékelbeti a
szervizhivások szamat, ajavit~sok idejet
pedig akár3ü%-kal

skálázhato0 ~ot teljesílményt és megbízhatóságot biztosít. A Quantum
iPlatform architektúráján és iLayer vezérlőrendszerén alapuló Scalar

.

.

.

.

.

o Rugalmas, modularis architektüra es

iS oo használatával rendkívül egyszerűen kezelhetők a mentések.

robotizált m(iködés a skálázhatőság,
teljesítmény es megbízhatóság érdekében

Proaktív felügyeleti és távdiagnosztikai rendszere akár 50%-kal

c Egyszer~ bővítbetőségés igény szerinti

inérsékelheti a szervizhívások számát a hibajavítások idejétpedig akár

kapacitósbővftés, sz adatnövekedési
igények szerint

30%-kal. On-demand skálázhatósága révén
kapacitása megszakításmentesen növelhető a vállalati
j’

adatok növekedése szerint. A Scalar i500 egyszerűen
integrálható a lemezes mentési rendszerekkel, így

.

a A Quantum adatbiztonságr keretrendszere

hogy a Scalar i500 beszerzésével megbízható,
.

.

adstmentó megoldásokkal

számára. Az IT vezetők számára megnyugtató hír,
‚.

.

o Egyszerűen rntegráLható Iparógi vezető

tökéletes választás ajövő adatmentési architektúrái

.

Natty 5Ml-S túmogatús, így közvetlenül
irányítható piacvezet5 SRM eszközökkel

révén n~galmasan integrálható
adattitkosító és kulcsalapó
in~nstruizúráklcal

.

nagytetjesitrnenyu menteshezjutnak, rengeteg
visszaállítási ponttal, valamint hosszú évekre előre

Q Quantum Storngeűare’l’M Guardian
szerviztámogatás, amely a
távdiagnosztikát kiteij eszÉt a teljes

‘

betervezhető a hatékony adatvédelem, függet[enUl
‚

.

‚

attol, hogy mekkora lesz ajovobeni tarhelyigeny.

tárolórendszerre

A Scaler 1500 ‚nvdulárls a~’chl1ekúteje robrnl:áJs n&ködássel párosul, a
megoldósiparági ve:etőcú,tűskáládiatJrágoi~ ‚eljesínnáiiy: ás
~negbi:hatóságot ás árukat bizosü.

Q Egy év garancia, bővített szervizopdókkat
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INTELLIGENS KÖZÉPKATEGÓRIÁS SZALAGKÖNYVTÁR

Menedzsment integráció
A Quantum iPlatform architektúrája ás iLayer vezérlőrendszerévet könnyen kézben tartható az
adatmentés, a felhasználónak pedig számos lehetöságe van a beavatkozásra.. A Scalar iSOO
szerverkörnyezetbe illó rendszervezérlöt, elosztott vezérlőprocesszorokat, intelligens ]íQ alrendszert,
valamint integrált kommunikációs hálózati megoldást tartalmaz. Az iPlatfonn architektúra lehetővé
teszi a Quantum iLayer menedzsment~jnkciók integrálását: egyszen3bbé ás hatékonyabbá teszi a
mantést, mivel nincs többé szükség külső szalagkönyvtár-vezérlő szoftverre vagy szerverekre.
Az iLayer többek között az alábbi funkciókatnyújtja: naiFiparticionálás, működés vegyes tipusú
adathordozókkal, működés közbeni mcgh~tócsere (bot s’vap), firmware kezelés, proaktiv
távfelügyelet, intelligens diagnosztika, konfigLlrációvédetem, beépülő támogatás külső SRM
eszközök számára. Az iLayer szoftverarchitektára segítségével a Scalar iSOO új funkciókkal
bővíthető az idók folyamán, ami hosszútávú beruházásvédetmetjelent a felhasználók ás az egész
vállalat számára.
A Quantum iLayer rendszerarchitektúrája az összes szalagos ás lemezalapú iPlatform adatmentő
rendszerre kiterjed, ezzel a végfelbasználók egyszerűen tudják kezelni a teljes háttértároló rendszert,
amely egységes áttérést biztosít bármely jövőbeni adatmenlési megoldásaira.

A Quantum ~ iPlaÜ’~orm architektúráján
ás iL~’er vezárlőrendszerén alapuló
Scalar 1500 a: Iparág letjlenebb
k’tápkaiegóriás szalagkönyviór
rendszers:olgáltatásait nyúj~a, többek
köz6tt proaktfvfeltlgveIeiet ás
závdiagnos:tikát.

Egyszerű telepítés és kezelés
A Scalar i500 rendszerkezelési megoldásait a kkv-szegniens adatrnentési igényeinek megfelelően
terveztük. A telepitése felhasználöbarát, varázslóalapú, egyszerű. Particionálása, a vegyes típusú
adatbordozók támogatása, a távfelügyelet ás az automatikus diagnosztikai fozukciók révén egyszerű az
üzemeltetése ás karbantartása. A berendezés natív módon, szabványos 5Ml-S illesztőfelületen keresztiit
támogatja a Storage Resource Management (5KM) eszközöket így a Scalar i500 szalagkönyvtúrak
bevonbaták bármely menedzselt tárolókömyezetbe, mégiávoti helyekre kihelyezve is.

aIzI’o~sÁauzuRrmENDs:nIt
LS TI rKOSITÁS
‘

A Olunnum biztonsági
keretrendszeré rel szabványos
‚izkos!’ási ás kulcskzelási cUárásolda?
védhetők a: adatok, ás biztosithat, a
jogszabályi inegfeleláság. Az LTO-4
meghajtó nariv ASS 256 bites
titkositásra képes, maximális
tellesinnény ás tö)nörilés használata
mellett is.

‚

‘

‚
.~

)~-‚ne,,,mtan,m

~
~

ae*~

ttj5.’ ua~
‘p~*~a,

;‘

I
I

‚

~tnpt,*~n
..:

1.1

.‘.

:‘.*,,—;n.,. r’.’,,
!~=Ll~

m’

~

if

‘

~

~~‚=fl4tn~jIt~&s!

a

‘‘~

afa’i~4~

1Z*L14

~Si~i~

‘,~fl~-’;~ rn

I ‚anr4tttflZ~el

~

‘S”

4 tu ~fl’UCtfl ~

~

A Scatar 1500 a: iparág elsá közápkaiegóziásszatagkÖn~’tát~ ameb’SkÍJ-S támogatást nyáj’. A szabványos SMJ-S
kapcsolat elérhetóvé ésmetied selhe’ővétesz?aszabvdnyos SRM eszkö:ökszámára. A natív SRM támogatóson
keresztül a: Összes Scalar 1500 könyu’tár emetlen, közösfeltlleten keresztül „tenedzselheiá. akár lIlás típusú
könyu’tárakka! közösen is.
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Proaktív távfelügyelet és diagnosztika
Az Összes Quantum iPlatfarm könyvtárban megtalálható
iLayer rendszennenedzsment preaktív távfelügyeleu ás
relációs diagnosztikai rendszere növeli a mentés
megbizhatóságái, a szer”izhivások számát akác 50%-kal, a
hibajavításokat pedig 30%-ks] csökkentheti.
Á Quantum proak’űv diagnosztikai rendszere nIapjaibas~
különbözik egyéb, reaktív könyvtár-felügyeleti
rendszerektől. Amikor a Scalar 1500 egyik szenzonjelet
kap, a könyvtár meghatározza a kapcsolódó
alrendszereket, Összegyűjti a naplóadatokat, megkeresi
at eseménynapló hivatkozásait, ás proak-tiv módon
részletes, környezetspecifikus információt küld at
adminiszb’átorok ás a Quantum szervizteam részére,
A Scalar i500 még bekövetkezésük előtt értesíti a
felhasznál6kat a hibás működésről, a hibaokok gyorsan ás
megbízhatóan azonosíthatók, még akkor is, ha a
szalagkönyvláron kívüli részegyságekröl van szó. A Scalar
1500 intuitív szervizvarázslóival számos gyakori hibankot a
felhasználók is meg tudnak szüntetni.

Á Sea/ar (500 több szás könyviórral. rneghaj’óiwl ás adouára/óvaj kapasdatas
rends:erállapototfe/agyel, proakdvmi. e,nailbenJgyeln,e:(et a Ici“éJelekról. a
naplóadalokat beépített relációs diagnos~tika regüségével szinkron(:álja ás elemzi’
Á Ovanmun, (P/alarm diag,,osztikai rendszere a szen’izj,ivósak srámát akár 50%kal. a hibajavitásakam akar 30%-lcd csökkenikela

Középkategóriás szalagkönyvtár nagyvállalati szintű
megbízhatóság, rendelkezésre állás és szenrizképesség
-

A Scalar i500 at iparág legfejlettebb RAS képességeit
vonultatja fel, a nagyteljesítményű középkategóriás
adatközpoiaok rendelkezésre állási szintjeinek maximális
teljesítéséhez. Alapfelszereltség szerint minden modell hot
swap meghajtókkal van felszerelve. Az opcionális 2N
redundáns tápegység megfelelŐ védelmet nyújt a könyvár és a
meghajtók számára a tápelláttás meghibásodása ellen. A
szalagkönyvtár a Icapacitásigények szerint,
megszakításmentesen skáJázható, mgalmas felépítése révén a
felhasználók egyszerűen bővíthetik Új modulokkal. A
robotizált rendszer gyors ás megbízható kazettatovábbítást
végez, a tegszélsöségesebb Üzemi körülmények között is.
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A Sca]ar iSOO alapfunkcióként korJigurációvádelmet is
biztosít: minden könyvtárkonfigurációs adat ás eseménynapló
flash memóriakártyón tárolódit amely bárhol lementhetó a
beredezéscn kívül. A flash memóriakártya segítségével
gyorsan ás automatikusan áladhatók a konflgurációs ás
diagnosztikai eseménynapló beállitások egy tartalék vezérlő
számára is.
Igy gyorsabb a helyreállítás hibák esetén, csökken at
adminisztrációs idó, nő a megbízhatóság.
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Á Scala,’ 1500 össes íconJ?ga~’ócIós adata ás eren,énynaplójajlasír ~ne,nóriakártytb,
tóralódik. A ‚jlash menióríakánya segítségével gyorsan ás automatikusan ótadhwók a
kanjigurációsés diagno.ntikaiese,nénynapló beállifásak egy iartaiéJcverérlő vagy egy
ta,ialék könyvtár srömóra.

‘
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Egyszerű ős rugalmas bővítés, robolizált rendszer
A Scaiar 1500 rugalmas, moduláris architektúrája gyors ás egyszerü skálázhatósággal, valarnini robotizált
müködéssel párosul a megfelelő teljesítmény, megbízhatóság ás értékállóság érdekébert A Scalai- 1500
olyan megoldás, amely együtt növekedik a felhasználók adatmennyiségével, mégis az egyetlen rendszer
nyújtotta egyszerűséget nyújtja. A Scalar iSOG három elökonűgurált alaprendszerként érhetó cl. További
kapacitásigény esetén maga a felhasználó bővítheti bővítőrnodulokkal, amelyek as alaprendszer alá vagy
fölé szerelhetók. A szalagkönyvtár összes meghajtóját ős kazetiáját egyetlen robotizált rendszer vezérli,
amely egyszerű, nagy teljesítményű ős megbízhatóságú ilzemettetést eredményez. Nincs szükség átadó
kapukra, kazettaliftekre, vagy más bonyolult kazettamozgató rendszerre. Az automatikusan
konfigurálódó bővítömodulok gyorsan helyre illesziJietől~ nem kell semmilyen szerelvény a
beszereléshez.
Soa!’r,500 rc,,d~zcrLcn66unoak
roboi:zii~ r’nd,z’~
f3Ual2rru,dzz’r

2312 P3lJ’z’r

3212 ‚aiáz’r

4iVreadsz’r

A Sea/ar ‚.500 i;’oduiárísfelépítése
ra battáit működissei párosul a ~‘ors ás
rugalmas növekedés érdekében. Így
eg~.wtIen sra!agk&~ywár is e/ég ant
egys:eti~ nagy teLJesítményű ás
‚negbklmtóságü hátteret biztosít. A
bővítőmadulok gyorson behelyezhetől’ ax
alaprendcer alá vagyfólé, nem kell
semmilyen szerelvény a beszereléshez. A
Sea/ar #500 neal tartalmaz kazejtsdtodd
kapukat.

Kapacitásigény szerinti skálázhatóság
A Scalar iSOO skálázhatósága igény szerinti, a kapacitás könnyen ás megszakkásmentesen növelhető az
adatnövekedéssel e~ütt, A felhasználó egyszerűen kiváJasztja as alapkonfigurációt, amely további
elatelepitett, szoftverkulccsal aktiválható kazettahelyeket biztosít. Az alaprendszer összes
kazetlahelyének aktiválása után maga a felhasználó bóvílbeti a rendszert, további hővícömodulok
hozzáadásával. A capacity-on- demand üinkció révén a Scalar iSOO felhasználói 46-slotos lápcsökben
bővíthetik s könyvtárat 36-sóI 402 kazettahelyre.

Álaprendszer

AkIivú1t

.

A Scalar #500 esetében maga afelhasznd/ó
bővidhen a kapacitást. gyorsan ás
megszakftásn,entesen; a további
lcazeuahelyek szofn’a-kulccsal aktiwilhatók.

Bővítőaljzatok

:
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Rugalmas konfigurációk
A~ Scalar 500 a a legszélesebb középkategóriás adatmentési igényeknek is megfelel. minden szervezet létrehazhatja vele az igények szerinti méretű
könyvtárát, az adatnövekedés pedig egyszerden megoldható bővitéssel. Háromféle alaprendszer választható, a méretnövelés bóvítömodulokkal
oldható meg. A bövités egyszerű és gyors: csak be ketl helyezni a rendszer rack tartókeretébe, az önbeálló modulok könnyen, szerszám nélkül
helyükre igazodnak. A maximális kapacitás érdekében a szabadon hozzáférhető a Scalar 500 összes fizikai I/E kazettahelye, még azok is, amelyekre
még nines licensz, Vagy idáig még nem lettek aktiválva.
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Kapcsolat ás termekinformáció
az interneten a quantum c~m honlapon
vagytelefonon: +44 1344 353500

(:1 ii a ut ii ii~i

A Quantum Corp (I1YSEQTM) vezeto taroloeszkozgyirto
vállalat, szaktehiletel az adatmentés. helyreállitás és
archivalas A Quantum a specializalt szakertolem
gyakorlatias innovaciok es plattormfuggetienseg eszkozeivcl
olyan lemezes, szalagos, média S szoftvermegoldásokat
nyújt.
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Hosszutavu
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egyultmukodlk vlszenleladok OEM ek es egyeb beszallitok
széles körévei. az ügyfelek nösekvű adatvédelmi igényeinek
kiszolgalasara
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Áttekintés
A V-Ray technológiával felszerelt Symantec NetBackup’~ platform a rejlett
technológiák automatizálása És az alkalmazások, platformok. valamint
virtuális És lizikal környezetet< folyamataInak szabványosítása révén
egyszerúbbé teszi és egységesíti az üzleti adatok védelmét. A V~Ray
technológiával felszerelt NetBackup szabadalmaztatott átláthatóságot
biztosít a fizikai ás virtuális kiszolgálókon, illetve optimalizálja a
duplikációmentesítés adatáramlását a gyors ás hatékony biztonsági mentés
ás helyreállítás érdekében. Ez teljes védelmet. hatékony tárolást, bárhol
történövisszaállltást ás központi felügyeletetjelent heterogén operációs
rendszereken és tárolóhardvereken, a lemez-és szalagalapú tárolást is
beleértve. Az integrált ‚Bárhol végrehajtható duplikációmentesítás’
funkció, a pillanatkép-replikálási felügyelet És helyreállítás. illetve a
szabadalmazás alatt álló virtuálisgép-védelem révén a! ügyfelek
hatékonyabban felügyelhetik És óvhatják az egyre gyarapodó
adatmennyiséget, csökkenthetik az infrastruktúra leterheltségét ás
költségeit, illetve lefaraghatnak a helyreállítási Időből, hogy megfeleljenek a
legkomolyabb szolgáltatási szintű szerződések elólrásainak. Egyetlen,
egyesített konzolról végezhető több hely felügyelete. elemzése, valamint a
jelentéskészítés, így könnyedén egységesithető a folyamat-és
kockázatkezelés, és telepíthetők a legjobb gyakorlatotjelentő Tiered
Recovery megoldások. A világszerte számos nagyvállalatnál használt
Symantec NetBackup akár a legkiterjedtebb UNIX®, Microsoft° Windows~ ás
Linuxtm kőrnyezetekhez is könnyedén méretezhetó.
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célkitúzések elérésének nehézsége is csökken a legigényesebb
szolgáltatási szintű szerződések esetében.
A NetBackup Search leegyszerűsiti ás felgyorsftja a teljes NetBackup
környezetben történő keresést ás az eredményeket kötelezően megőrzi

.

az elektronikus keresés (eüiscoveryl És a jobb megórzéskezelés
megvalósltása érdekében.
Az OpsCenter konzolt használó Operational Restore funkció révén Ön
több helyen is könnyen kereshet fájlok ás könyvtárak között a könnyen
kezelhetó. internetes felhasználói felületen, Igy az első vonalban dolgozó
ügyfélszolgálatos kollégák kezelni tudják a felhasználókvisszaállitásra

.

vonatkozó kéréseit.
•

A felhő alapú adatvédelem könnyedén, zőkkenőmentesen íntegrálható
az adatok külső szolgáltatótól az egyre növekvő számú
felhószolgáltatóhoz történő átviteléhez ás tárolásához.

A NetSackup ii ndpszerO funkciót
.

A NetBackup VM intelligens házireed automatizálja és felgyorsítja az
új vagy áthelyezettvirtuális gépek házlrend alapú védelmét, emellett
pedig kiváló terheléskiegyenlítést biztosit a virtuális kőrnyezetek lehető
leggyorsabb biztonsági mentése érdekében.

‘

A NetBackup Auto Image Replication (AIR) automatizálja és
felgyorsitja a katasztrófa utáni helyreállítást a duplikációmentesitett
biztonsági mentési lemezképek ás a hozzájuk tartozó katalógusadatok
WAN hálózatokra optimalizált. az egyik tartományban történő
replikálásán és a másik tartomány(a történő helyreállításán keresztül.

A V-Ray toc/rnotógidvat felszerelt A’etSackup megoldás
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1. ábra ky-Ray teclinolőglával reijácikezE Netaackupegyeslel .vllIal.ten tel011
aditvédelmet, fgyblzta’iÍJa & teljuvédelmel. ahatakony ttcolást, ~ bárhol ttrtdiis
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A NetBackup platform a kővetkező Symantec termékekből Mi: NetBackup,
NetBackup Appliances, Netüackup RealTime. OpsCenter Analytics, illetve
Enterprise Vault’~.

.

A termdk ismertetése röviden
A Symantec NetBacimp is újdonsága!
‘

‘

.

A NetBackup Replication Director leegyszeróslti És felgyorsitja a
pillanatkőp-replikálási felügyeletet ás a granuláris, fájlszintű
helyreállítást bármilyen, a NetBackup által felügyelt, replikált
pillanatképből.
A NetBackup Accelerator a hagyományos, teljes biztonsági mentés
idótartamát a részleges biztonsági mentések idótartamára csökkenti.

A vIrtuális gépek teljes ás egyszerú védelme; Dljnyertes biztonsági
mentés ás helyreállítás VMware ás Microsoft Kyper-V° környezetekben.
Adatok gyors, granulárls helyreállítása alkalmazásokból virtuális ás
fIzikai kőrnyezetekben egyaránt: Fájlok, e-mallek és egyéb granuláris
elemek gyors visszaállítása a Microsoít’ Exchange. SharePoint®, Active
Directory® És hipervizorokon (p1. VMware És l-typer-V) futó

.

Netflackup intelligens dupllkáclómentesltés: Bárhol elvégezhető
duplíkáclómentesités: a (orráshelyen. fizikai És virtuális gépeken.
médiakiszolgálókon, űzemkész NetBackup készűlékeken,
adatkőzpontokban. illetve távoli irodákban megbfzható. WAN
hálózatokra optimalizált, egyszerűen telepithetó És felúgyelhető
duplikációmentesitési technológiával,
Egy szál lítótól származó, üzemkész megoldások: A NetBackup
készülékek felgyorsítják a NetBackup adatvédelem és
duplikációmentesités telepítését És végrehajtását.
KözpontI felügyelet: Megnövelt hatékonyság az összes adatvédelmi
technológia, valamint több NetBackup kiszolgáló ás tartomány egy
helyről történő, globális felügyelete révén.
Heterogén adatvédelem: Védelem heterogén operációs rendszerekben,
alkalmazásokban. lemez- ás szalagarchitektúrákban. valamint fizikai és
virtuális környezetekben.

Igy a helyreállítási időre ás helyreállítási pontra (RTO ás RPO) vonatkozó

Confidence in a connected world.
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Ad~tlip Act ltvedplern
Symuitec Netí3ackup’ 75
‘

.

Nagyfokú méretezhetőség: A rugalmas. hárornrétegű architektúra
előnye, hogy megfelelően mérelezi napjaink növekvő adalközpontjainak
helyigényét.
Hatékony katasztrófa utáni helyreállítás: Teljesen autornatizált és
integrált rendszer-helyreállitás a NetBackup Bare Metal Restore’”
segitségével, beépltett replikálás, gyors P21’, P2”, V2P 4$ V2V

fájlok pillanatképekből történő helyreállilását a teljes kép betöltésének
szükségessége nélkül. A pillanatképek 45 másolatok mostantól
ugyanarról a NetBackup házirend-. katalógus-és ütemezési felületről
lelúgyelhetók, mint a szalagok vagy bármilyen más típusú biztonsági
.

visszaállltás, 45 külső helyszinen történő szalagfelűgyelet.
Átfogó adatblztonság: Rugalmas titkositási eljárások a maximális

mentési adatfolyam.
Alkalmazásokés adatbázls.Ügynőkprogramok’ : Az Üzleti szempontból
kritikus fontosságú alkalmazások és adatbázisokvédelme érdekében a
NetBackup alkalmazástudatos ügynőkprogramokat kínál, amelyek
képesek a gyors/online biztonsági mentésre, a varázslóalapú
konflgurálásra, és támogatjákaz alkalmazásspecifikus eszközök, p1. az

adatvédelem érdekében valós Idóben ős a hordozón is.
R3bbrétegü védelem 45 kózponti felügyelet

Oracle’ Recovery Manager (RMAN) használatát.
Gyors távoli repllkálás 4$ katasztrófa utáni helyreállitás: A
katasztrófa utáni helyreállitás hatékonyságának növelése érdekében a
NetBackup AIR automatikusan felügyelni tudja a duplikációmentesitett
biztonsági lemezkép replikálását a WA[’I hálózaton az egyik NetBackup
fóklszolgáló-tartományból a másikba. A biztonsági lemezképek bármely
tartományból vagy helyszinről minimális tárhelyigény és sávszélesség
mellett azonnal helyreállithatók.
Folyamatos adatvédelem: A még fejlettebb védelem érdekében a
NetBackup együttműkődik a Netsackup RealTime’ szolgáltatással.
amely folyamatos adatvédeimetés élő IP-cim alapú replikálást garantál.
Igy drámaian csökkenti a helyreállítási Időre ős helyreállitási pontra
(RTO és RPO) vonatkozó célkitűzéseket a helyi védelem és hossz’~ távú
katasztrófa utáni helyreállltás terén egyaránt. fizikai és virtuális
környezetekben is.

OgyftYprograrnok védelme

.

A NetBackup egyszerÚ, mégis átfogó módon válogatja ki az innovat(v kliens
és ügynökprogramokat a biztonsági mentési és helyreállítási környezet
teljesitményének 4$ hatékonyságának optimalizálása érdekében, Ezek az
űgynökpro~’amok kiváló minóségú, online bIztonsági mentést 45
helyreállítást biztosítanak az üzleti szempontból kritikus fontosságú
adatbázisokhoz ős alkalmazásokhoz; lehetővé teszik a biztonsági mentést
ős helyreállitást a tárolástvégző hálózatokon; emellett pedig nagyfokú
adatbiztonságot és teljes, rendszerszintú helyreállitást garantálnak. A
vállalalok központllag, egy intuitív kialakítású grafikus felhasználói
felületen felügyelhetik a biztonsági mentés és helyreállltás minden szintjét,
fgyvállalati szinten lehetségessé válik az egységes adatvédelmi házirendek
létrehozása, tekintet nélkül arra. hogy hány és milyen tipusú
űgynökprogramot telepítettek,

.

A(kaímazásvórÍelom

Adat but otisúg

Az üzleti szempontból kritikus fontosságú alkalmazások túlságosan gyenge,
illetve erős védelmének kiegyensúlyozása érdekében a vállalatoknak
réteges védelmi stratégiát kell kidolgozniuk.A NetBackup Platform
többféle, egyaránt megbízható ős költséghatékony eljárást kinál a réteges
védelmi stratégia kidolgozásához.

A Netflackup rugalmas eljárásokkal, p1. hozzáférés- ős
hitelesltésíelügyelettel vagy lemez-és szalagtitkositással biztosilja az
adatokvődelmét.
Főbb előnyök:

Főbb előnyők:
Teljes biztonsági mentés végrehajtása egy részleges bIztonsági
mentés időtartama alatt: Kerülje el tőbb százmillió fájl biztonsági

.

‘

mentését, illetve több ezer biztonsági mentés egyidejű luttatását,
amelyek mindegyike igénybeveszi vagy túllépi a biztonsági mentésre

.

fordlthatő Idókeretet. Egyes kórnyezetekben a biztonsági mentésre
(orditható időkeret eltűnt, és már nemis létezik. A NetBackup
Accelerator a NetBackup egyesitett kezelókonzolján végzett egyetlen
kattintással teljes biztonsági mentést hajt végre egy részleges
biztonsági mentés sebességével És forrásigényével, a teljes biztonsági
mentésekhaz társitottgyors helyreállítási idő kockáztatása nélkül.
Ennek segitségével segít megfelelni az egyre szigorúbb, a biztonsági
mentésre ős helyreállltásra vonatkozó szolgáltatásszintú szerződések
előírásainak.
Pillanatkép- és replikálásintegrálás: A még kifinomultabbvédelem
kiépitése érdekében a NetBackup számos lenieztómb- És szoítveralapü

.

Forrás-/iigynökprogram-tltkosftás a legnagyobb biztonságérdekében,
mivel az adatok valós Időben és a hordozón is védve vannak.
A Media Server Encryption Option funkció még nagyobb rugalmasságot
biztosit a szalagra történő biztonsági mentés terén, és növeli a
NetBackup médiakiszolgátó hatékonyságát. Igy megelőzi az
ügyfélprogram teljesitményingadozását.
Központi és Integrált kulcskezelési szolgáltatás a litkosftott
szalagmegliajtókhoz.

A virtuduis gépek t0U05 egyszorú védelme
Avirtualizálással új lehetőségek ős új kihívások is megjelentek az
adatközpentokban. Így Pl. a lassabb biztonsági mentés és helyreállltás, a
nagyobb tárhelyigény. Illetve egy újabb elsajátitandó ős felügyeletet kfvánó
technológia.

pillanatkép-készítési eljárással, Így az álloniásgépen kIvüli biztonsági
mentésset és az azonnali helyreállítássat Is együttmúkódik. A NetBackup
Replication Director a pillanatkép-replikátás felügyeletének ős
helyreállitásának teljes ellenőrzését biztosltja, leegyszerúsitve az egyéni
L
~.

Tovsbbt tnlcrmiclM,irt Ictdn’sc mega NetBackup Y~Ó~yletekés GeynökpregramokadaIIaplit.
Továbbt níormácIóké,i ‚iats~ me5a Ne’ea’tup PeaRce 7.1 adatlapJát.
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3. ébrac A Nednadzs9 7 azekkonőmetnteien lntográlkató.v&gpoMtöl végpontiglorledő,
glotséilsdsapllkácidmnntesttis rónán egyatiust ezáillnőtól szánnsasö, nzgaimae,sni’gls
kágIiatékoay~ méretgzhe’ő, egyszerűen ialigyolhott ás játszi ktnuyedsóggel teleprtisető
megoldási biztosít

2. abrazA V.Ray lechnoidgi&vai fetszerait Nuteackup ogyosteutt biztonsági metitánt ás
heiyrtúuitátt nydje tisztel éevteiuailzupeiz csatában egyuánt

A V-Ray technológiával felszerelt NetBackup felszámolja a fizikai ős virtuális
raktárakat, és egyszerű, mégis teljes körű biztonsági meniéstés
helyreállítást biztosít. Az egyesítés még több szabványosftásra ad
lehetőséget; csökkenti az eróforrás-ráíordltást; felszámolja a felesleges
tárhelyeket; továbbá csökkenti a licencelés, sz oktatás ás sz üzemeltetés
költségeit.
5zoig~iiaLás

Elan5t

Alicalnuzások ás
egyéni telek
azonnali, gozniilarta
helyreállítása
bármilyen
tárindynipusrói, fgy
lenneazói ásyzaiagrói
is

KétltievisszaéiMsl lions Iclseténététcie egyetlen biztonsági mentési
Iégésbers azegyátai (ájioké, iilotve a neilesniniaáiis gépiamezkápoa
katasztrófa utáni heiyreáiiliáskez. Eszel inékesidöi takaiii mesés a
biztonsági mentés iárlselyadaiai csak egyszet-frödnak a iárheiyre.A
virtuálisgép lemezkápái sean kell Ietnnezrsvisszaáilfiaeti, Így as egyen táliok
azonnal nlsszaáliiutiatók.

Áll omásgepen kíne r
tá~onsági mintás.
illette a YMmaro ás a
Microsoft Flypsr’V
‚nd in egr ~

Virtuális gépek
aulornailzáli
védeimo

Gyakorlatilag megszinneti a biztonsági mentési folyamat munkáját a
Neikackupnakevbiware nsnorageePl lot Data Proteznion ás a Mierosots
.
.. .
Hyper-V alkaimazásba tárténa sáinyMes inlegralasanak relkasniálásával.
A btitsnsági mentés átloniázgépen kcvtllnósételénei sz alkairnasások t&jna
.

Netüackap ügyféiprogram.dsapl,ekációmentesítés
A felesleges adatok eltávolítása, ami a forráshoz a lehető legközelebb
torténik, maximalizálla az adatduplikácio-mentesÍtessel Járo előnyöket A
NetBackup 7 5 közvetlenül a lermékbe épített űgyfélprogram
adatduplikácio’mentesitéssel rendelkezik a gyors biztonságos es hatekony
biztonsági mentes es helyreállítás erdekeben A kliensprogram
adatduplikácio-mentesitése ellávolitja a felesleges adatokata forráshelyről.
így a hagyományos biztonsági menteshez képest csökken a processzor
I/O- es memőriahasználat Így tobb erőforrás ut a kliensprógramban az
iizemeltetesre Az ugyfelprogram adatduplikácio-mentesítésével a
biztonsági mentés akár tízszer gyorsabb is lehet
Főbb előnyük
.

.

sebesneggel
virtuálIs
gépen
rushnenak,
történő karbazeartásinakés
ás megszonik as agynskprogramok
irissriésének székségnssdge.
minden
Á virtuális gépgkaostomatikusan észlolése, azonosliása ás védelme, amire
megjeigunek n iiálázaton. logyrnokakár űjak. k]ónozoinak nagy
máshonnan áshiiynzelneKAvinuális gépek niosiansái tárolási holyiúl
ttggeilenűi anitematikusar, mogyédheték.a biztonsági mentési házlrend
módoniejsa nóikil.

.

Asíniisniec a bndplisseáopiikáclűmentnsíeés mellé rugalmassignl ás
ydlaniási assbsdságot biztosít A NetBackop a foirdnnái.n
.
enédlakiszcleálón nagy a cűlalkalmasáson — egyetlen. V-Ray
Virtuális gépeken
áiteklnnhenősdggei rendelkező (tltletril — biziosis renákkigi haedkony
os{ltnailzált
duplikdcldinnniesltést a ilzikai ásvinuális kömsezesekbcn.Az egyellen
dupiokaciösssnntsltés védelmi réiegisetőnéna egymitéssel iörőihgtök a relesieges adatok.

.

rnsgszatdtkatöks másotási iniyamaeok, ásmegelőzketá a teisslegea
tárolás.

NaMe, a NetBacicupba ágyazott adatdupllkácló-mentesftés A
kliensprogram adatduplikáció-mentesrtése egyenesen a NetBackup
szolgáltatás része. Így nincs szükség külon keszűlékekre
Alkalmazástámogatás Az ügyfelprogram duplikációmentesitése ideális
megoldás a hagyományos, a NetBackup által támogatott fájladatokhoz,
alkalmazásokhoz ős adatbázisokhoz hasonló biztonsági mentési
forrásokhoz
\lrtuállsgóp-védelem Ha NetBackup ügyféiprogram fut egy virtuális
vendéggépen, azzal csokken a biztonsági mentésnek a virtuális
infrastrukturára gyakorolt általános hatása, mivel duplikációrnentesiti a
forráson lévő adatokat, ás igy csak egyetlen adatot vagy modositást kuld
tovább a hálózaton VMware es Hyper-V kornyezetek eseteben a
duplikáciomentesites egy másodlagos biztonsági mentési állomásgepre
is kiszervezhető, igy megszűnik a biztonsagi mentesek gyártási virtuálIs
gépekról tortenő futtatásának szükségessége

Bárhol elvégezhető duplikáclőmontcsftés
A NetSackup révén a duplikációmentesités bárhol elvégezhető, a bármilyen
méretű adatközpontoktöl a távoli, elszórtan elhelyezkedő helysz(nekig, és az NetSackup médiaklszo(gá’d-cfupI/káclómentesftés
A célhely adatduplikáció-mentesítése egyenesen a NetBackup
alkalmazás vállalatszinten alapozza meg a vlrtsaalizációhoz társuló
medlakiszoigáio része. Így a meglévő lemezekkel is használható A
kóltségek, illetve az adatmennyiség csökkenését. Egyetlen másik
szolgáltató Sem bocsát rendelkezésre ennyire rugalmas ás költséghat~kony, beállítása egyetlen mozdulat A NetBackup médiakiszolgálo beágyazott
adatdupíikácló-mentesitést kínál, mivel az adatfolyamok mentés kozben
egyenesen a biztonsági mentést végző szoitverbe integrált megoldást,

nem igényelnek további lemezeket a feldolgozashoz, igya tárhelyek
optimális modon használhatok. A NetBackup tarolási életciklusra vonatkozo
házirendjei reven Ön a feldolgozás utáni adatduplikácio-rnentesitest is
kiválaszthatja

illetve képes a kompatibilis, méretezhető NetBackup alkalmazások széles
skáláiának támogatására.

Főbb előnyük
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Gyorsabb biztonsági mentés: A NetBackup által a célhelyen végzett
adatduplikáció’mentesités méga lemezre történő írás előtt törli a
felesleges beágyazott adatokat, Igy lényegesen kevesebb adat kerül
áthelyezésre és tárolódik a végső célhelyen.
Alacsonyabb tárolásI költségek: A NetBackup segítségével a vállalatok
tömegárunak számító lemezeket ás kiszolgálókat szerezhetnek be, ami

megtérülése érdekében a Symantec biztosította a hardver, a szof (ver és a

kőltséghatékonyabb ás rugalmasabb megoldás.
KIsebb tárhelyigény: Avállalatok akár a huszadára is csökkenthetik az

díjnyertes biztonsági mentési és helyreállltási, illetve a teljesen integrált
adatduplikáciő-mentesítési megoldásának telepitését. Ideális a gyorsan
növekedő informatikai környezetük számára űzemkész megoldásokat
kereső ügyíeleknek. A készülékek hatékony. a tárlielyekre optimalizált
adatvédelmet biztosítanak bármilyen méretű virtuális ás fizikai

Összes tárhely méretét a hagyományos szalagos eljárásokhoz
viszonyítva.
Gyorsabb vlsszaállítás: Mivel az adatduplikáció-mentesités után több
adat marad helyben. online, nincs szükséga szalagról történő egyéni
vlsszaállltásokra.
Bármilyen állomásgápen kívüli biztonsági mentési típus (VMware-,
NDMP-, SAN-ügyfél): A NetBackup adatfolyam-kezelő technolágiája
intelligens duplikációmentesltó megoldást kínál a biztonsági mentési
folyamat optimalizálásához.

‘

.

támogatás zökkenőmentes összeállítását, hogy az ügyfeleknek ne kelljen
egyetlen megoldást több gyártótól beszerezniük. Pa NetBackup
leegyszerűsíti ás felgyorsílja, illetve egyetlen integrált megoldásba sűrlti a
vállalati szintű globális duplikáciömentesítés telepilését ás felügyeletét.
A NetBackup készülékek leegyszerúsitik ás felgyorsitják a Symantec

adatközponthoz ás e szétszórtan elhelyezkedő irodákhoz.
.
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Számos duplikációmentesitési készülék tulajdonképpen virtuális szalagos
meghajtókból áll. amelyek a lemeztechnológlán alapulnak. de szalagot
emulálnak. A NetBackup Openstorage5 API lehetővé teszi, hogy a
NetBackup ezeket lemezekként lássa. A szalagemulálásának teljes
koncepciója ezzel megszűnik. igy a tárolókészúlékek felhasználói az
OpenStorage megoldással jobb hosználhatóságot nyernek, valamint
kihasználhatják azolyan rejlett íunkciólcelőnyeit, minta
duplikáclómentesltés, optimalizált duplikáció. virtuális szintézis és
közvetlen szalagra írás.

‘~“-“

Ml

egyszerű bóvitését ás irissltését. mIközben csökkentik a biztonsági
mentések által igényelt tárhelyet a beépitettduplikációmentesltési
funkcióval.3
A NetBackup” 5000 sorozatú dupllkáclórnentesitésl készülékek
méretezhető duplikációmentesitési készülék-megoldásokat kínálnak
nagyvállalatok számára, amelyek leegyszerésitik a működést.
hatékonyabbá teszik a sávszélesség és tárhely felhasználását, valamint
nagy teljesitnényt nyújtanak. Egyszerűen illeszkedik a meglévő
NetBackup-környezetekbe.1
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A NetBackup 7-en alapuló NetBackup” 5200 sorozatú biztonsági
mentési készülékek lehetővé teszik a meglévő NetBackup-környezetek
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4, ábra,A NetExk~ segluágával ktanyez, megligysihet? ~ blztonstgt mentécifeladat
adatdupllleá’ló.m.”tealt’sI wáoyát 6’ állapotát.

A Netkacteup készúfékek egyszerű üzemeltetése ős könnyű lntográiása

Az e!efrtronlkus felderítés és heiyreáliitás sebességénekJavítása
biztonsági montéssel és arch!váiással
Az elektronikus felderítési igényekhez szükséges keresés ös kötelező tárolás
több ezer szalagon történő kezelése költséges ás időigényes. A NetBackup
Search mostantól lehetővé teszi, hogy a felhasználók részletes koreséseket
futtas5anak NetBackup környezetükön felhasználók. adattutományok.
tartományok vagy kulcsszavak alapján. A felhasználók mostantól könnyen
kezelhetik kötelezően megőrzött adataikat és a biztonsági lemezképeket. A
Netbackupnak köszönhetően a fájlokhoza megőrzésére vonatkozó
házirendeknek megfelelően rendelt megőrzési időszak nem jár le. és
segitségével Újra tőrölhetők azok a szalagok, amelyek nem tartalmaznak
lényeges adatokat.

ASymaritec ismeri az adatközpontok változó igényeit, ás ezért adta ki a
NetBackup készülékeket, amelyek további felhasználási lehetőséget
kínálnak az ügyfelek biztonsági mentési és adatduplikáció’mentesitési
stratégiáihoz. Az adatközpontok idő- ás pénzbeli ráíordftásának maximális

Az elsődleges tároló adatcsökkentése ís ugyanilyen fontos, ás megfelel a
Symantec forráshoz legközelebb történő duplikációmentesltési
stratégiájának. Az elsödleges adatok fórrásnál történő csökkentésének

Tavibbl n’arm~ci6b~rt tekintse me~ a HetflackupSflo Oa&upkppllance adatlapját.
a Tóvábbl inkrmáclólcb’ tekintse naeg a Nelflackupso2o bedupticatlat, Áppllanceadailapját.
S További alornidclókan tekintsemeg a NeaBsekup 7’apclát adatlapjdr.
3
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megoldása az Enterprise Vault, az archiválás ás elektronikus telderltés
piacvezető megoldása.

Symantec PlatBackup megoldás több visszaillítási ponton alapuló V-Ray

Az adatvédelem ás az archiválás kombinációja javitfa a hagyományos
biztonsági mentést És helyreállltást. A NetBackup ás az Enterprise Vault
integrációt biztosít azadatok Enterprise Vault által kezelt lemezekre való
archiválásáról az Enterprise Vault által kezelt szalagos Vagy egyéb médiára
történ6 archiválására való automatikus, irányelvalapú átállásában. Az
Enterprise Vault~környezet védelméhez a NetBackup olyan
ügynökprogramot biztosít, amely automatikusan észleli a különböző
kiszolgálókat ás összetevőket egy Enterprise Vault-környezeten belül.

A Symantec NetBackup szabadalmi eljárás alattálló Granular

Helyreállítás bárhol

Egyesített adatvédelmi felügyelet
ASymantec Opscenteregy kazponti konzoltklnál a működés figyeléséhez

A NetBackup platlorm számos módot kínál arra, hogy külső, katasztrófa
utáni helyreállitási helyre Vigye át az adatokat, amennyiben az adatkőzpont
nem érhető el, akár környezeti, akár egyéb tényezők miatt, A NetBackup
számos technológiát kínál az adatokgyors, akár azonnali, bárhonnan
történő helyreállítása érdekében, minimális adatveszteség mellett.
Felhő alapú adatvédelem—A Netbackup zökkenómentesen
integrálható a felhöbe, Így olyan ügyfelek számára. akik jelenlegi. helyi

‘

adattárolásról szeretnének felhótechnológián alapuló megoldásra
váltani, a Netbackup új funkcióinak köszönhetően segít leküzdeni az
átállással kapcsolatos legfóbbnehézségeket, minta biztonságésa
korlátozottsávszélesség. A médiakiszolgálók titkositása, a NetBackup
Accelerator, a sávszélesség-szabályozás ás a WAN’gyorsítás funkcióinak
köszönhetően a NetBackup elősegíti az adatok helyi eszközőkról történő
átvitelét a felhőbe ás az Ott történő tárolását.
Távoli katasztrófa utáni helyreállítás ás duplilcációmentesített adatok
replikátása—A NetBackup Auto Image Replication automatikusan
felügyelni tudja a duplikációrnentesitett biztonsági lemezkép
replikálását a WAN hálózaton azegylk NetBackup iókiszolgáló’
tartományból a másikba, valamint központilag felügyelhetó a NetBackup
GUI-val. Miközben a mentett adatok már globálisan elérhetők
bárhonnan az azonnali helyreállításhoz, a program optimaíizálja a
sávszélességet ás a háttértárolót azzal, hogy csak az egyedi adatokat

.

‘

.

‘

replikálja. A hosszú távú tároláshoz az adatok áthelyezhetők szalagos
meghajtóra a katasztrófa utáni helyreállítás helyszínén.
Külső helyszínen lévő szalagos médIa kezelése6 —A NetBackup Vault
Option automatizálja És nyomon követi a szalagos média katasztrófa
utáni helyreállításI helyszínre történő áthelyezését.
l!lő, blokkszintú repllkácló—A NetBackup RealTime’ blokkszintö
aszinkron ás szinkron replikációt kínál a NetBackuppal. A NetBackup’

Recovery
Technology funkciója segítségével átláthatóvá válnak a fizikai ás virtuális
környezetek, így lehetővé teszi a fájlok, e-mailek ás egyéb egyedi
objektumok Microsoft Exchange, Active Directory. SharePoint, VMware.
Hyper-V, Red Hat@ ás SUSE Linux környezetből való gyors visszaállítását,
Ez aztjelenti, hagy a képfájlt egyszer kell csak mentenI ás tárolni, mégis
kétféle visszeállitás érhető el—a teljes kép visszaállftása katasztrófa utáni
helyreállításhoz és az egyes íájlokvisszaállltása.

és jelentéskészltéshez a heterogén adalvédelmi környezetben történő
áttekintéshez ás vezérléshez.
Főbb előnyök:
OperatIonal restore—A felhasználók egy böngészöfelületsegítségével
több ügyfélgépen és NetBackup-tartományon Íuttathatnak kereséseket.

‘

.

.

.

Az egyes fájlok vagy könyvtárak mostantól néhány másodperc alatt
megtalálhatók, akár kevés rendelkezésre álló információ alapján is. így a
lehető leggyorsabban elvégezhető a kívánt visszaállitási művelet. A
keresési eredmények néhány másodperc alattmegjelennek, ás a
felhasználók igény szerint finomíthatják vagy törölhetik azokat a fájlok
gyors megkeresése ás helyreállitása érdekében.
Testresaabott riasztásokés valós idejű figyelés — A kivételek az
egyszerűen használható rendezési ás szúrési funkciókkal kezelhetők a
biztonsági mentési környezet jobb hibaelháritása, munkaprioritizációja
ás vezérlése érdekében.
Tartományokon keresztülI figyelés ás felügyelet.- Kapcsoljon össze
több NetBackup-tartománytés több termékverziót az egyszerűbb
felügyelet ás vezérlés érdekében.
Egérrel vezérelhető jelentéskészítés—Gyorsan íelrnérheti a szalagos
meghajtók kihasználtságát, a sikerességi arányokat ás a nem védett
kőrnyezeteket a NetBackup, Symantec Backup Exec”és az Enterprise
Vault kőrnyezetekben.

ir~::
~r
0,.
-

katalógus védelmére történő használata dijtalan.
Üres hardverre vald vlsszaátlftás’—A beépített, további díj felszámitása
nélkül használható Bare Metal Restore automatizálja a fizikai ás virtuális
kiszolgálók (P2P, P2V,V2P, V2~ helyreállítását, és lehetővé teszi az
eltérö kiszolgálókra és/vagy lemezkontigurációkra történő helyreáliltást.
Ez a funkció körülbelül 15 perccel gyorsitja a teljes rendszer rendszer’
helyreállítást Windows, Linux, ás

6
7

helyroáulításl technofóglávaj

UNIX platformokon.
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5. ábra: Az o~ceinter IntuItív webes felületet k[n61 a központi mfködésfetogyelethei.
lelentéskészításhez. uállalall kereséshez ás helweáílrtáshoz.

Tavibbl nro,mt’ldkén teirinise nag a NecBo’kup7’opciók ad.tlap$t.
rovábbi Jnfarmtci6kéfl teldntnarneg • NetOactup CeaIfln,.1.l adatíapiM.
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Aditlip Adatuedeleni
Symantec NetBackup’~ 73
Fejrett v’lIfaJatijeientdskészítds az Qpscentor,lualyticsszoi

A NetBacktap további funkciói ős előnyei

Az Opscenter liceockulcs segf~égével Könnyen frisslthetó OpsCenter
Analytics verzióra°, amely továbbfejlesztett ás integráltjelentéskászitést

.

tesz lehetővé. A tartalom testreszabhaló a célközónség számára. például
vállalattípus, földrajzi hely vagy heterogén környezetben való alkalmazás
szerint. Főbb előnyök:

.

‘

.

.

Jelentéskészltés harmadik tél alkalmazásai közt—KözpontosItliat~a ás
normalizálhatja a jelentéskészitést a Symantec és harmadik Cél
biztonsági mentési alkalmazásai közt. mlntpéldául az EMC NetWorker
ás az IBM Tivolie Storage’ Manager.
Hosszil távú adatmegórzés a trendek klmtatatásához ás az
elemzéshez—.A biztonsági mentések ás az e-mailek archiválása által
igényelt tárterületjobban előrejelezhető a növekedés mértékének
folyamatos megfigyelésével, beleértve az előzetes ás utólagos
duplikáciőmentesftést a befektetés megtérülésének nyomon kóvetése
érdekében.
Szolgáltatási szint megfelelősége, kőltségelemzás ás
vlsszaterhelés—Küszöbalapú jelentéskészftés a szolgáltatásszint
megfelelőségének biztosítása érdekében, valamint a költségek
biztonsági mentési ás archiválási szolgáltatások közt történő
konszolidálása ás leloglalása érdekében az üzleti igényeknek megfelelő
árképzési modell használatával.

Rugalmas telepftési lehetőségek tetszőleges móretü környezotekhoz ős
ősszetettségl szfntekhoz
A NetBackup három kiadásban érhető el, amelyek megfelelnek minden
vállalat számára, a KKV-któl a nag~rvállalatokig (lásd a 2. táblázatot).9
ManiSa

Cáiplac

HeiBackap
Entnrpnlsn Nag’eállalaiok
Server

W’íaltelvtéra

Eldrhntő
Támogatott e
Ok
Qeyfelek
száma
Isopce6k

Csomag

3 rátesú (Ogylő,
nédlakisznigáló,
rókiszolgáló)

Korlátlan

Neni

Neleackup K&zipváiiaiatok’ői 2 ráingG (annál, ~ I ‚
Snrver
a nagm5iiaiatt,klg mádiakisseisáló)
r a sit

nieieacltnp MN k
Lafler
C

2 résegú (Ogylál.
m~diakis1otcátó)

5.20 vagy
40

Minden

‘

SzintetIkus bIztonsági mentések—Lehetővá teszi az ügyfelek gyors
visszaállitását egyetlen biztonsági mentési képból a gazdagép
terhelésének csökkentése és a sávszélességminimalizálása érdekében.
Továbbfejlesztett köztes lemezek — Gyorsabb biztonsági mentéseket és
visszaállitásokat tesz lehetővé, mivel nincs szalagos eszközre való
várakozás, és a nem multiplexelt biztonsági mentési képek használhatók
a gyorsabb helyreállításhoz.
Ellenőrzőpontjújralnd(tás — A sikeretlen biztonsági mentési Vagy
helyreállításI feladat folytatható az utolsó elienőrzőponttól.

Multiplexelt biztonsági mentés — Több adatfolyam írása egy vagy több
ügyfélröljldszoigálóról egyetlen szalagos meghajtóra az optimális
teljesítmény érdekében.
• Helyi másolat — Lehetővé teszi egyidejű biztonsági mentési képek
létrehozását, amelyek mindegyike egyedi megtartási attribútumokkal
rendelkezik, valamint akár egyidejűleg. akár az elsődleges biztonsági
mentés után íuttathatók.
.

Módjafoitigyniet
.

.

.

AutomatIkus/szalagos nieghajtók koniigurálása—Csökkentheti a
szalagos meghajtók konfiguráiásának idejéta cserélt szalagos
meghajtók nevének ás konfigurációjának automatikus létrehozásával.
MédIa megosztása — Lehetővé teszi, bogy több NetBackup
médlakiszolgáló aktívan osszon megegy adottszalagos médiát frási
célból.
Szalagos eszközök széles váiasztéka — Támogatja az összesjelentös
szaiagosmeghajtó-gyártát, beleértve a következőket Dell. Exabyte. HP,
i8M, Overland Data, Qualstar. Quantum. Sony, Spectra Logic és Sun
StorageTek.

Ogynökprogramnk ós opciók adatbázisokhoz, alkalmazásokhoz,
lonsezokhoz, szalagokhoz ás katasztrófa utáni holyreállltáshoz
NetBackup úgynökprűgrainok’°

Minden.
kiveen a
mngcnlott
iad’ni~c es
nagyváilaiau
Ügy rant

A NetBackup-ügynökprogramok optimalizálják a létfontosságú adatbázisok

Ignn.tarrammai
Minden,
kezolgiidt,
kivéve a
fgyfnlekvt,
megearnont
szalagot
ténlsdyct de rneghaitói ét
nagyzállalatt adatbázis
Ogyfeki

Te(jesttnzdQy

ás alkalmazások teljesítményét beleértve aT IBM DB2’. Informixa. Lotus’
Notes. Lotus Domino~ Server, Microsoft Active Directory. MIcrosoft
Exchange Server, Microso(tSharePoint Portal Server, Microsoft Office
SharePolnt Servar, Microsoft SQL Server5. MySQL, Oracle’. SAP, Sybase ás
Symantec Enterprise Vault megoldásokat.
NetHer/asp opcklk’2

tgyntk’
program*a)n

A NetBackup’opciók olyan funkciókkal bővítik az adatvédeimi
környezeteket, mint a virtuális szalagos könyvtár támogatása,
duplikációmentesités, szalagos média külső tárhelyen végzett kezelése ás
számos egyéb szolgáltatás.

2. táblázat. A NetBackup kladásainak összehasonlítása

a- További lnrornsáclókérl nniónnsv megazopsCeelnr Analyiks adaliaplár.
A Nntlaackup Server nnnzs Urnogatp a NelOacknip Eanlerprise Clivernien ét azEnlerpriseclicen által nyélttnt nunkciökat. náudáni a námbalapÜ piiiazna’kípeknt. valamint a vMware (vsionte API) És a
Microsoft l4per-V speciálisvéddmét.
1~ Toni bbs Jsn/oimárid kiss lakM tat nag a Wnáarkap -5~~/eje% is űgynökprog,amak adaikgát
ii. További lnÍormáz-tdkért rvklatseozeg a A’efflarhzrp-oprfdkactd i/apját.

Confidence Ina connected world
6

ŰASyITlaflteC

114

További lnform&iók
Látogasson el weboldafunkra
bflp/Jenzernriss~ymantec corn
~éetBarkiiga

Svrnaninr

Os B~jwpfla~ku and Dad njpiira flflpltinre~
V-Ray a virli a izációhoz és a rtsrotil<áci?rnpntp~it4;l,pz (video)
PlstBackun RealTime 7i (adaUiu)
QpsCentar Analytics (adallap~
NatBackup 5220 Backup Appliance (adazigo)
NetBackup 5020 Dadunikistion Aopliance (nda’lnnl
Kapcsolatfelvétel termékspecialistával Magyarországról:
Hívja az ingyenes ±36(1) 452-8006 számot
Kapcsolatfelvétel termékspocialistával Magyarországon kívülről:
Azegyes országokban található Irodák címét ás telefonszámát
webhelyünkön olvashatia.
A Symantec vállalatról
A Symantec világelső a biztonsági, tárolási ás rendszerkezelési megoldások
terén, amelyek segítenek a vállalkozásoknak ás az egyéni vásárlóknak
védeni ás kezelni adataikat az Információk világában. Szoftvereink ás
szolgáltatásaink tőbb fenyegetéstől védenek több ponton. még teljesebben
ás átfogóbban, Igy megnyugtató védelmet nyújtanak. (Oggetlenül az
információk tárolásának helyétől é≤ azok felhasználásától. A Symantec.
melynek kőzpontja a kaliforniai Mountain View-ban található, a világtőbb
mint 40 országában van jelen. Bővebb információ a www.symantec.hu
webhelyen található.
Symantec központi Iroda
350 Ellis Street
Mountain View. CA 94043 USA
±1(650)527-8000
1 (800) 721-3934
‚JvaWSvma nteccona

Saae,il jogO 2Oat Symaniac curnarartoitMisdan an leunianva. A Synsaatecnée és embléma, a a Chrcllxnarkc,nbiéma, valamint a Backup Esec.a Bate Metal Remote. azcnterprlsuvault ős a NeuB-itkup a
Symantec corporation Vagy ieaayn~llalalainakvédjngyel vagybelegyzeu’ djegyel sz Amerikai Egyosslu Államokban ős més otszágoliban. A Mtcrasn(t, atActiva Dlremory. a Hypor-v. a Sisar.Patn’. an Sal.
Sen,eréa a Windows a l.licrouo(i corporation bojugyzen cődiegye vagyvédiegye as Amerikai Egyonshl Államokban és/vagymis oroaigokban. Azoracleősa Sun azotacle és/vagy lejnyv~llalanai beirayzent
védjogye. Az egyéb naileR tulajdonosaik vójiegyel. Ajöaéténlnlóeenvekkol ős termékekkel kzpcseialesln(oreűclókpuszran előzateslnformidök,a levóbell nsegle!enésekdé’uml padig issMosait’at. Alermék
lasébehi mngieleoététvapy a he’méketekónnnskgainek. múkődésőnekés tunkciélnak temezen médseínénin a Symantec ieiyamatesan Vizngdlla.és eló[arduihau. iaogyezekncmvauáuolnate nieg.oem
saimitanak kőtekvieoaégvállaléueiaka Symantec részéről, ás beszerzési dannégett esetén nemvelsoréli alapul.
ASymantec bizl005kh rMnTésl .55 li.IyreSlllrésInahlwr&vel tnft?a nnm~7ereks a! nronnnadilék véntelnsében ás kezelésébei.
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~Bull-S&T-Rernedios” Ajánlat a NISz Zrt. részére,
a „2012/3 1-001328 keretrnegállapodásos eljárás” rnásod~k részében

9. NyHatkozat jótáUásró~
9. sz. űrlap
NYILATKOZAT
JÓTÁLLÁSRÓL
Alulirott Polöny Tibor, mint a Bull Magyarország Kft, Remedios Zrt,, S&T Consulting Hungary Kft (Közös
Ajánlatevök) szervezetek cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult meghatalmazott képviselője a
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretében komplex
mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás
elkészítése (Számítógéprendszerek szállitására és kapcsol6dó szolgáltatások telJesítésére-2012,
KMOIOI-2OSZGRI2 -1. részteljesítés)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
a teljesítést követően a termékre jellemző de minimum a kerelmegállapodásos eljárás első részében az
Osszevont nyilatkozat 20/8 pontjában tett nyilatkozat szerinti jótállást, továbbá a megajánlott termékekre
alkatrészellátást biztosítok a következők szerint:
—

-

Ajánlat részei

Jótállás

Alkatrészellátás
(év)

Szerver követelmények (Minimum
2 db)

3 év időtartamú, 5x8 rendelkezésre állású, vagyis munkaidöben történő, következő munkanapi
válaszidőt biztosító hardver garancia (sz ajánlati
árba beleértve)

5 év

3 év időtartamú, 5x8 rendelkezésre állású, vagyis munkaidőben történő, kővetkező munkanapi
válaszidőt biztositó
garancia (az ajánlati
árbahardver
beleértve)

5 óv

3 óv időtartamú, 5x8 rendelkezésre áílású, vagyis munkaidőben történő, következő munkanapi
válaszidőt biztosító hardver garancia (az ajánlati
árba beleértve)

5 év

A garancia 1 éves időtarlamában a szállított
szoftverek
esetén
a legújabbvégrehajtása
verzióra történő
verz[óváltások
ás upgradek
ás a
szoftverek támogatása. Ezen szolgáltatásokat
az ajánlattevő~ek sz ártáblában megadott válla
lási díj ellenében kell elvégeznie.

Nem
értelmezhető

..

...

.

(Muszaki leiras 5.2. pontja)
Diszk alapú deduplikációs eszközök (2db)
‚.

.

.

(Muszaki leíras 5.3. pontja)
Szalagkönyvtár (1db)
.‚

...

.

(Muszaki leiras 5.4. pontja)
Mentési szoftver
..

..

.

(Muszaki leiras 5.5. pontja)

Kelt, Budaörs, 2013. január 17.

Polóny Tibor
Bull Magyarország Kít., Remedios Zn., S&T Consulting Hungary K~L
Közös Ajánlattevők nevében

~é~iLette: s&r; D~Wm: 2013CL I?.
Térgy: ‚Közpuotositott Kcrn’ányzati Informatikai lkendsxer kialakit~sa dm0 projekt keretében komplex n,entésl rendszer sz~llitása,
teiepitése, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szab~lyozás elkészítése’

‚$uIl-S&T-Remedlos” Ajánlat a NISz Zrt. részére,

a 201215 ‚-001328 keretrnegállapodásos eljárás” második részében

10, Nyilatkozat a műszaki követelmények teljesítéséről
10. sz. űrlap

NYILATKOZAT
Műszaki követelmények teljesitéséről

»Julírott Polóny Tibor, mint a Bull Magyarország Kit., Remedios Zrt., S&T Consulting Hungary Kft (Közös
Ajánlatevők) szervezetek cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult meghatalmazott képviselője a
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretében komplex
mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás
elkészítése (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012,
KMOIO1-2OSZGRI2 -1. részteljesítés)” tárgyCi közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
sz ajánlott mentési rendszernek képes a műszaki követelményekénél megfogalmazott Időablakban a
megadott tárolö kapacitás deduplikálására és mentésére, amely kitétel vonatkozik a rendszer minden
elemére, folyamatára akár külön környezetben, ás a megadott minimum 150 kiszolgálás környezetre vo
natkoztatva, valamint a meglévő Microsoft clusterezeti kiszolgálókra, mint speciális környezetre vonatkoz
va.

Kelt, Budaörs, 2013. január 17.

Polány Tibor
Bull Magyarország Kü., Remedios Zrt., S&T Consulting Hungary M.
Közös Ajánlaflevök nevében

Készítette: S&T; Dátum: 201301.17.
Tárgy: ‚kőzpontosított Kormány2ati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretáben komplex nieritási rendszer nállltása,
telepitéae, Uzembe helyezése, a knpcsoiódó iizemeltet&i szabályozás elkészitóse
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‚$uII-5&T-Rernedios”Aj~nIat a Nisz Zrt. részére,
a „2012/5 1-001328 keretmegáUapodásos eljárás” második részében

ii. ÜzemeJtetés~ oktatási tematika
II. számú bekérőlap szerint
Symantec NetBackup 7.5: Administration tanfolyam
A Symantec NetBackup 7.5: Administration tanfolyam betekintést enged:
A Netbackup telepítés, ás beállítás
A grafikus íelület használata
A szolgáltátok védelmének beállításába ás helyreállítása
—

—

—

Az oktatás főbb térnakörei
• A master, média, &MM szerverek és a kitensek szerepe, funkciói
. A Netbackup archítektúra diagram áttekintése
. A Netbackupban használt elnevezésekről
. A Netbcickup működésének leírása, hogyan működik a mentés ás a visszatöltés
. Netbackup opciák ás ogentek
. Netbackup telepítése ás a telepítés ellenőrzése.
. Netbackup adminisztráciás konzol és az OpsCenter használata
. A különböző szalagos ás diszkes tárolók áttekintése
. Szalagos e~’ségek ás robotok használata
. Diszkes tárolók kontigurálása
. A rendszermentések definiálása és a mentések ütemezése
. Kézi mentések készítése
. Fájlok visszatöltése a BAR GUI ás az OpsCenter operational restore funkció használa
tával
. Mentési munkamentek monitorozása, információ gyűjtése a rontott mentések hibael
háritásához
. Mentési képek többszörözése, duplikálása
• Storage LifyCycle Policy-k, SLP-t használó munkamentek
. Netbackup katalógus adatbázis mentése és helyreállítása
a Á Netbackup felügyelete, az Activily Monitor, a lelentések (report} és az OpsCenter
segítségével
a Diszk poolok kezelése
a Fájirendszer mentések optimalizálása inkrementális, snapshot alapú, multiplexelt ás
szintetikus mentésekkel
. Alkalmazásmentések, adatbázismentásek, virtuális gépek mentése
. Netbackup hiboelhárításhoz kapcsolódó eszközökről
. Áz nbcplogs eszköz ás az NBSU eszköz használata

Készítette: S&T; Dátuni~ 20L3.O1.t7.
Tárgy: ‚4<azpontositott Kormányzati Informatikai Rendsze kielekitfin ciniű projekt keretóben komplex mentési rendszer szállítása,
telepít&e, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozós elkószitése’

1. 1.8

~‚Bull-S&T-Rernedios” Ajánlat a NISz Zrt. részére,
a „2012/S 1-001328 keretmegállapodásos eljárás” második részében

Fujitsu CS800 deduplikációs eszköz
Fujitsu CS800 deduplikációs eszköz oktatási tematikája:
. Hardware áttekintés CSBOO
. Rendszer architektúra bemutatása
. Működési elv ismertetése
. Konfigurációs lehetőségek bemutatása
. NAS, Replication. Recovery, Failback
. OST, PU, VTL
. Rendszer tool-ok használata

Fujitsu SCISOO szalagos könyvtár
Fujitsu SCi500 szalagos könyvtár oktatási tematikája:
. Hardware konfiguráció ismertetése
. Rendszer architektúra bemutatása
. Működési elv bemutatása
. Konfiguráciás lehetőségek bemutatása

Fujitsu PY RX300S7 szerverek
Fujitsu PY RX30057 szerverek ismertetése:
. Hardware konfiguráció ismertetése
. ServerView Agents használata
. ServerView RAID Manager használata
. 1RMC 52 ismertetése
. FUJITSU szerver állapotának figyelése
. Update Manager bemutatása

Készítette: ski; Dílule: 2013.0th.
Tárgy: ‚Központosított Kormányzati hnkrniatikai Rendszer kialakítása ci’nü projekt keret4ben komplex mentési rendszer szállitása,
telepitése, üzembe helyezése, a kapcsolódó űremeltetési szabályozís elkész’tése”
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„BuII-S&T-Remedios” Ajánlat a NISz Zrt részere,
a ‚2012/S 1-001328 keratmegáilapodásos eljárás” második részében

Műs~aki megfelelőség bemutatása
A mentési rendszer korszerűsítése megoldás megfelelőségének
ismertetése
—

A folyamatosan változó és bővulő infrastruktúrát a jelenleg kiépített mentési architektúra nem
képes teljes mértékben kiszolgálni. A rendszer jelenlegi allopotában is túlterhelt, a jövőbeli bóvli
lések még nagyobb terhelést indikálnak melynek eredményeképpen a mentési ablakok kiszéle
sedhetnek, ás a mentések kicsúszhatnak a tervezett időkeretből. Ezen kívül kiemelt problémát
jelent a katasztrófa szituációk kezelésével járó rendszer többlet adminisztráció és konfiguráció
Jelenleg egy katasztrófa helyzetben a helyreállítási oldalon tárolt adatokat át kell hozni a helyre
állítandó oldalra a telephelyek kózótti kapcsolat használatával.
Ennek a megoldásnak több hátránya is van;
—

—

telephelyek közötti kapcsolat magas kihasználtsága
a mentendő adatok növekedésével az átviteli idő növekedése

Célunk’ hogy ajánlatunkban olyan iparági sztenderdeken alapuló megoldást mutassunk be,
amely képes a fent említett problémák kezelésére és olyan közponiilag menedzselhető, egysze
rűen bővíthető rugalmas infrastruktúrát biztosít a KKIR számára mely képes a jövőbeli problémák
hathatós kezelésére ás egyúttal választ ad a kiírásban szereplő kérdésekre.
Az ajánlott megoldás a következő eszközökön alapul
Symantec Netbackup 7 5 mentőszoítver
• Fujitsu Eternus deduplikációs eszköz
. Fujitsu Pnmergy rack szerverek
. Fujitsu Scalar szalagos könyvtár
.

Az ajánlott deduplikációs eszköz kétféle módban képes működni a mentések megvalósításakor.
> Virtális szalagkönyvtár mód: ebben az esetben a deduplikáoós eszköz menedzs
ment felületén virtuális d~ve-okat deflniálunk, a mentő szoftver erre a virtuális
diive-ra küldi ki a mentést
> Megosztott könyvtár mód. ebben az esetben nem definiálunk dtive-okat, hanem
egy standard fájt megosztást hozunk létre ahova a menfőszofíver elhelyezi a men
tett adatokat
Ennek tudatában az ajánlott komponensek felhasználásával két féle megvalósítás létezik melyek’
> VTL megoldáson alapuló mentés
> Megosztott kónyviáron alapuló mentés

Ke~itette SET, Dátum 2013 01 V
Tar~y „Kozponto,itott Rormanyzati lnformat’kai Rendszer idatakttasa om~ pro3ekt koroteban konipiex n’entes, rendszer azaiiitasa,
tciep:tése, uzembe helyezese, a kapcsolodó uzen’eltetes’ szabályozás eikószitesW’
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„Buli-S&T-Remedios”Ájánlat a NISz Zrt, részére,
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VT!. megoldáson alapuló mentési ellárós
Nagy kliensek

Egyéb kijensek

Nagy kiiensek

Egyéb kilensek

Catalog GB
(megosztott kötet)

VTL
funkcionalitás
00

VII.

funkcionalités
00 °°

°

a ~

~ 000

00000

Scalar
ETERNUSCS
a a

a

a

ETERNUS Cs

Dedupilkációs eszköz repilkádó
Fibre Channel kap~olat
Normál kapcsolat (LAN)

A megoldásban egy darab egységes NetBackup domaint cilakitunk ki, ci NetBackup master szer
ver funkcionolitásának üzembiztosságát klaszterezési technológiával biztosítjuk. A VTL alapú
megoldásban a deduplikációs eszközökön virtuális d~veokat hozunk létre melyek a másik eszköz
re replikálódnok.
A két telephely között ci megosztott tárolón külön LUN-okat a master szerverekhez rendelünk,
amely tartalmazza a catalog adatbázist. Katasztrófa esetén a diszkek automatikus átkapcsolása
megtörténik és a master szerver elindításra kerOl.
A NetBAckup a saját VTL eszközeit FC interfészen keresztül kezeli, a VTL-eket a telephelyek között
tükrözzük. Ezzel biztosítható. hogy katasztrófa esetén a telephelyek közötti kapcsolat tehermente
sitve legyen, hiszen az adatok mindkét telephelyen szinkronban vonnak egymással. A szalagra
Írás követelményeit a média szer’erekre kapcsolat LTO5 egységek biztosítják, a deduplikációs
eszközön tárolt adatok szalagra írását a NetBackup Vaulting funkciójával végezzük el.

A megoldás főbb jeliemzői:
-)

Tisztán

-)

Deduplikációs terhelés csak az ETERNUS eszközökön van

VTL

alapú megvalósítás

Kászüelte: S&T; Dátum: 2013.0L17.
T~rgy: .Központoeitctt Kormányzati Informatikai keridszer kialakítása cíniü projekt keretében komplex mentési rendszer szállítása,
jelepitése, üzembe helyezése, a kapcsolódó ílzemeltetósi azabályozáselkészitésC
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„BuII-S&T-Rernedios” Ajánlat a NISz Zrt. részére,
a „201215 1-001328 keretmegállapodásos_eljárás” második részében

-)

-~

-)

-~

A nagy rnentéseket tartalmazó kliensek dirketben a VTL eszközre mentenek
(szerverless mentés) Fibre Channel kopcsolaton
Az ETERNUS eszközök particionálása biztosítja a tükör VIL-ek kialakítást. Ezek tükrözésre
kerülnek a két telephely közölt
INLINE funkció használatával tükrözve lehet írni a két telephely Vii szalagjaira direkt
módon, ám ebben az esetben nawobb sávszélességet használunk
Katasziróla esetén klaszter failover történik és a túlélő siteon is rendelkezésre álló
inventory használatával a replikálumokat tároló VTL-ről megkezdődhet a helyreállítás

Megoszlás alapú megoldás OH interfósz hcsznólotával
Nagy kilensek

Egyéb kliensei<

Nagy kliensei<

Egyéb kllensek

SRV

ETERNUS Cs

ETERNUS CS

Deduplikációs forgalom
Normál fo~alom

Hasonlóan az előző megoldáshoz tt is egy darab egységes NetBackup domaint alakítunk ki, a
NetBackup master szerver funkcionalitásának üzembiztosságát klaszterezési technológiával bizto
sítjuk. A 051 alapú megoldásban a deduplikációs eszközök közötti replikációt a Netbackup vezér

Kégz(tete: $&T; Dálum: 20a3.0t17.
Tárgy: j(özpantositott Xormányiati ~nformatikai gendszer kiaiald~sa dm0 projekt keretében komplex mentési rendszer száilitása,
telepitése, lizambe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás tikészltésC
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a ‚2012/S 1-002328 keretmegáflapodásos eljárás” második részében
A két telephely között a megosztott lárolón külön LUN-okat a master szerverekhez rendelünk,
amely tartalmazza a catalog adatbázist. Katasztrófa esetén a diszkek automatikus átkapcsolása
megtörténik és a master szerver elindításra kerül.
A megoldásban kihosználjuk a Symantec OST (Open Storage Technology) API-t amely lehetősé
get biztosít arra, hogy forrás oldali deduplikáció használatával a mentések felgyorsuijanak. A
megoldásban az OST képes eszközök IP protokolon csatlakoznak ezáltal a média szerver réteg
ben is hibatűrést biztosítunk. A szalagos egység ebben a kialakításban az egyik telephely médki
szerverébe kerül bekötésre FC csatolán keresztül. A deduplikációs eszközről az adatok kiírását a
Symantec NetBackup Vaulting funkciójával biztosítjuk.
A megoldós előnyei:
5

Symantec Open Storage Technology API-n alapuló megoldás, ezért
• az NBU katalógus azonnal tud minden mentésről: egyszerűbb DR visszaállí
tás
.

egyszerűbben készíthetőek szintetikus FULL mentések

-3

A terhelés megosztásra kerül a média szerverek, a nagy kliensek és a deduplikációs
eszközök processzorai között

-3

Helytakarékos több példányban is elkészíthető Optimalizált replikáció (OST optimized
duplication funkció) NetBackup Storage LifeCycle Policy-k felhasználásával.

-3

10 GBit Ethernet kapcsolat az ETERNUS eszközön

-3

Katasztrófa esetén egyszerű klaszter fail-over

Késgette: S&T; Dátum: 20)30117.
Tárgy: Központositott konnányzoti Informatikai Rendszer kialakitása című projekt keretében komplex mentési rendszer szállí~~a,
telepitése üzembe helyezése, a kapcsolódó Czemeltetésl szabályozás elkészitése”
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„Bull-S&T-Remedios” Ajánlat a NISz Zit. részére,
a „2012/S 1-001328 keretmegállapodásos eljárás° második részében

Megfelelőségi táblázatok

—

A kialakítandó infrastruktúrának mindkét telephelyen azonos paraméterekkel rendelkező hardverből és egységes
mentőszoftverből kell állnia
egyik telephely részleges kiesése esetén a keresztben
történő, ofísite mentésekre is lehetőséget kell biztosítani
deduplikáció a kllens, valamint a tároló rendszer oldalon is,
elvárás a redundáns mentés készítésének lehetősége
a korábban készített mentések ás exportok azok elévülési
idejének lejártáig felhasználhatónak, vagyis visszatölthető
nek kell maradnia
A mentési rendszer legyen képes Microsoft Clusteres
környezetben működni, olyan módon, hogy a cluster egyik
node az egyik, míg a másik node a másik telephelyen
működik.
A mentőszoftver szerver komponenseinek képesnek kell
lenniük Microsoft Windows operációs rendszeren történő
futásra
A szoftvernek támogatnia kell az operációs rendszerre
történő javítócsomagok és biztonsági frissítések rendszeres, kiadástól számított rövid időn belüli telepítését
A szoftvernek támogatnia kelt az operációs rendszer verzió
frissitéseit
A mentőszoftver szerver komponenseinek támogatnia kel)
a Microsoft Cluster környezetben történő működést
A mentő szoftver kliens oldali komponenseinek kompatibilisnek kell lennie a nagyvállalati szerver környezetekben
általánosan elterjedt operációs rendszerek (Microsoft Win
dows, Unix, Linux) támogatott verzióival
A D2D területen tárolt mentések között, a gyors visszaállás
érdekében mindig kell legyen legalább egy teljes mentés
Szintén a D2D tárotón kell lennie ugyanazon szolgáltatás
további legalább 29 mentésének is.
A mentőrendszernek képesnek kell lennie a D2D tárolóra
mentett utolsó teljes mentésekből szalagos exportot késziteni
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehoí
nem használt eszközők lehetnek

gyártói információk alapján

Ajánlatunk telephelyenként azonos hardwer elemekből áll
(kivéve a szalagos egységet) és egységes softwarerel
rendelkezik
Az ajánlott rendszer képes a keresztben mentésre
Az ajánlott rendszer képes a kétoldali deduplikációra
Az ajánlott rendszer képes redundáns mentések készíté
sére és tárolására
A meglévő TSM rendszert sziget rendszerré alakítjuk át
Az ajánlott rendszer képes Microsoft Clusteres környezetben működni, úgy, hogy a node-ok külön telephelyen találhatóak
A mentő szoftver minden eleme támogatja a Microsoft
Windows rendszeren futást
Az ajánlott szoftver támogatja az javítocsomagok ás biztonsági frissítések telepítését

_______________

_______________________________

A szoftver támogatja az operációs rendszer frissitését
A mentő szoftver támogaqa a Microsoft Cluster környezetben történő futtatást
A mentő szoftver kliensei támogatják a nagyvállalati kör
nyezetben elterjedt operációs rendszereket
A rendszer tervezésénél Hgyelembe vettük, hogy a a D2D
területen mindig legyen legalább egy teljes mentés
A rendszert Úgy terveztük meg, hogy a D20 területen a
teljes mentésen kívül további 29 mentés is legyen
A rendszer képes az utolsó teljes mentést szalagos egy
ségre menteni a D2D területről
Ajánlatunk csak Új a szállitást megelőzően sehol sem
használt termékeket tartalmaz.
‚

K~’telte’. S~’T; Dátum: 2013.01.17.
Tároy: .j<azponto≤ieott Kormányzati Informatikai Rendszer kiaIakitás~ dm0 projekt keretébe,’ komplex mentési rendszer szállitása,
telepitése, Uzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás elkészítése’

124

„BuIl-$&T-Remedios”Ajén!ata Nisz Zrt, részére,
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Az ajánlattevönek egy komplex rendszert kell szállítania,
Ajánlatunk egy komplex rendszer, melynek minden eleme1
és integrált működést kell biztosítania, Az azonban nem
kompatibilis a többivel.
követelmény, hogy a szállítandó eszközök egy gyártótól
származzanak, de elvárás a komponensek közötti kompa
tibilitást ajánlattevöi és/vagy nyilatkozattal igazolni
-

A szerver tekintetében standard 19” széles rack-ba szerelhető kivitel, maximum 2U magasság
A szerver tekintetében a szolgáltatások biztosításához
szükséges teljesítményű és darabszámú processzor
intel Xeon, vagy azzal egyenértékű processzor
a szolgáltatások biztosításához szükséges mennyiségű
memória
Legalább PC3-10600 sebességű memória
regiszteres, hibajavítós memóriamodulok szükségesek
4 db Gigabit Ethernet hálózati csatlakozás biztosítása

—

-.

A szerver 19”os szabvány rackbe szerelhető és 2U ma
gasságú
Ajánlatunk tartalmazza a szolgáltatások nyújtásához szűkséges mennyiségű és sebességű processzort
Ajánlatunk Intel XEON processzorokat tartalmaz
Az ajánlat tartalmazza a szükséges mennyiségű memóríát
Azajánlott memória PC3-10600-as
Az ajánlott memória regiszteres, hibajavitós
Ajánlatunk tartalmaz gépenként négy darab Gigabit Ether
net csatolót
A hálózati csatolók támogatják a teaming funkciót

a hálózati csatolóknak csoportba szervezhetőeknek kell
lenniük (MC teaming) legalább 2 Gbít összevont sebessé
get biztosítva
I db vezérlő RAID 0,0+1,5, támogatás
Ajániatunk tartalaz gépenként egy darab 0,1, 10,5,50,6
és 60 RAID szintre képes vezérlőt
RAID típusok közötti ON LINE migráció támogatása ( LUN Az ajánlott RAID kártya támogatja a LUN EXTEND és a
EXTEND ás migráció)
migráció funkciókat
legalább 512 MB cache memória a vezérlőn
Ajánlatunk gépenként 512 MB cache-el rendelkezik a
RAID vezérlőn
akkumulátoros vagy Flash alapú cache memóriavédelem Ajánlatunk tartalmazza a RAID kártya akkumulátoros vé
delmét
Legalább 2db RAIDI kötetenként 146 GB hasznos kapa- Ajánlatunk gépenként kettő darab 146 GB méretű 150
cilású legalább 150 lOPS sebességű, SAS, menetközben lOPS sebességre képes HO~PLUG SAS diszkettartalmaz
cserélhető belső merevlemez
1 db SATA DVD-+R
Az ajánlat gépenként egy darab SATA DVD-+R-t tartalmaz
Host Bus Adapter (gépenként minimum 2 db, vagy több,
A rendszer gépenként két FC HBA-t tartalmaz
ha a rendszer működéséhez szükséges)
PCI-e FC HBA
A rendszer PCI-e FC HBA-t tartalmaz
2 portos, legalább 4 Gbit/s sebességű, FC csatoló LC
Az ajánlatunk tartalmaz kettő darab két portos 8 Gbit!s
felülettel
sebességű FC portot
a csatolóknak kompatibilisnek kell lenniük a használt Cisco Az ajánlott eszköz kompatibilis a Cisco MOS 9500-al
MDS 9600-as SAN director-ral
teljes funkcionalitású távoli kiszolgáló menedzsmentet
Az ajánlatunk tartalmazza a szükséges interfészt.
biztosító interfész
ha szükséges, licenc szállítása a teljes funkcionalitás biz- Az ajánlat tartalmazza a szükséges Iicenc-t
tositásához
-

Ké~itette: $&T; DéLum: 20)3.0LL7.
T~rgy: ‚Központositott KarmányzaU Informatikai Rendszer kialakit~sa című projekt keretében komplex mentési rendszer száIlit~sa,
telepitése, üzembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabélyozis elkészítése’
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a menedzsment szoftver legyen kompabbilis és illeszihetö
legyen a Jelenleg használt Microsoft System Center
Operations Manager 2007 R2 központi menedzsment
szerver szoflverhez
teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás

A rendszer illeszthető a Microsoft System Centerhez

Az ajánlott rendszer 23OVos hálózatról működtethető redundáns ellátásra képes
redundáns, teljes kiépítenségnek megfelelő teljesítményű Az ajánlott kiépítás esetében a rendszer képes redundáns
tápegységek
tápellátásra
a tápellátásnak biztosttania kell a kiszolgáló teljes funkcio- Az ajánlott rendszer n+1 redundanciával rendelkezik
nalitású működését I db tápegység kiesése esetén
teljes kiépítésű, redundáns hűtés
Az ajánlott rendszer redunkdáns hűtéssel rendelkezik
A keret-megállapodásban megadott időtartamú, legalább Ajánlatunk tartalmazza a keretmegállapodásban megadott
őxS óra rendelkezésre állású, Vagyis munkaidőben történő, 5x9 órás rendelkezésre állású, következő munkanapi vá
kővetkező munkanapi válaszidőt biztosító hardver garancia laszidejű garanciát
az ajánlott kiszolgálónak ás az összes beszerelt egyedi
Az ajánlott szerver az ajánlott kon~gurációban rendelkezik
kiegészítőnek rendelkeznie kell Microsoft Windows Server a szükséges kompatibilitással
2008 R2 hardver kompatibilitási tanúsítvánnyal (Certi~ed
for Windows Server 2008 R2)
tápkábelek (C13-as csatlakozóval szerelt)
Ajánlatunk tartalmazza a szükséges tápkábeleket
szerelő keretek, sínek
Ajánlatunk tartalmazza a rack szekrénybe beszereléshez
szükséges síneket
kábelvezető karok
Ajánlatunk tartalmazza a kábelvezető karokat
Szükséges mennyiségű) legalább 1Gm hosszú
Ajánlatunk tartalmazza a szükséges számú 2Dm hosszú
multimádusú LC-LC optikai kábel
LC-LC optikai kábeleket
~oeeODeO*s

Képes legyen tároló oldali (‚hardveres’~ deduplikációra és
tömöritésre a tárolt adatokon
Az eszköznek képesnek kell lennie a mentett adatokat
deduplikáltan, tömörítve replikálni egy másik ugyanolyan
típusú távoli eszközre.
A mentési szoftverrel kompatibilis VTL ás NAS kapcsolaü
felület biztosítása, szabványos protokollok, (NFS ás CIFS)
segítségével
standard 19” széles rack-ba szerelhető kivitel, amennyiben
a rack-be szerelhető 5,4 pont szerinti szalagkönyvtár ás I
db diszk alapú deduplikációs eszköz ~zikai mérete együt
tesen nagyobb, mint 42U, az ajánlatnak tartalmaznia kell
egy rack szekrényt ás annak árát is

Az eszköz képes tároló oldalon deduplikálni és tömöríteni
Az eszköz képes deduplikált, tömöritett adatok szinkroni
zálására
Az eszköz tartalmazza a VTL, NFS ás CIFS csatlakozási
lehetőségeket
A rendszer 19”os standard rackbe szerelhető ás a szala
gos eszközzel együtt nem éri el a 42U magasságot.

Késihelte: ssr; Détum: Z0l3.OI.L7.
T,~rgy: „l<özpodtdsitott Kon,’án~oti Informatikai Rendszer kialakitésa című projekt keretében komplex mentézi rendsie szhIIiL4sa,
telepitése, üzembe helyezése, a kapcsolód6 üzemeltetésI szabáIyoz~s elkészltésC
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Tárolónként legalább 100 TB adat tárolására alkalmas
terület. A Valós fizikai (disk) terület a vegyes tárolás esetére (adatbázis állományok, fájlok, stb.) érvényes
deduplikációs ráta, a mentendő adatmennyiség ás a megőrzési idő alapján kikalkulált értékek szerint csökkenthető
(az egyenértékűség az ajánlatba~i egyértelműen bemuta
tandó). Amennyiben az Ajánlatadó által kalkulált értékek
nem megfelelőek, Ajánlatadó saját költségén bővíteni
köteles az eszközt addig’ hogy a nettó 100 TB tárolására
alkalmas legyen.
Legalább 75 lOPS sebességű vagy gyorsabb, SATA, SAS
vagy FC csatolával rendelkező, működés közben cserélhető mereviemezekből összeállttva
adattárolási redundancia (RAIDI, RAID5 vagy jobb)
legalább 4db, redundánsan csatlakoztatható, terheléselosztásban működő legalább 4 GbiUs sebességű, FC port
támogatása
Teljesítmény bővítés (8GB/s) lehetősége csatoló (HBA),
~yagy port cserével
a csatolóknak kompatibilisnek kell lenniük a használt Cisco
MDS 9500-as SAN director-ral
Legalább 4 db és darabonként legalább I Gb/s Ethernet
lEE 802.10 támogatású hálózati csatlakozás biztositása

Az iparági átlag alapján számoltuk a szükséges kapacitást.
Az 1:10 arány általánosan elfogadott, de mi 1:5 aránnyal
számoltunk, Igy jött ki az ajánlott tárkapacitás, Mivel az
eszköz még tömöríU is az adatokat, így további tárterületet
nyerünk. Igy jött ki az ajánlott nettó 24 TB.

Ajánlatunk nem tartalamaz 75 lOPS alatti teljesítménnyel
rendelkező diszkeket. A felhasznált típusok NL-SAS illetve
SAS.
Az ajánlott rendszer RAID6 védelemmel rendelkezik
Az ajánlott rendszer tartalmaz négy darab redundánsan
csatlakoztatható terhelés elosztásra képes 8 GB!s sebességű Fcportot
Az ajánlott rendszer már 8GB/s sebességű portottartal
maz
Az ajánlott eszköz kompaUbilis a Cisco MDS 9500-al

A rendszer tartalmaz 4 darab 1 Gb/s Ethernet portot az
adatforgalom számára, mely támogatja az IEEE 802.10
szabványt
te~es funkcionalitású távoli menedzsmentet biztosító inter- A rendszer rendelkezik teljes funkcionalitású távoli
fész
managemant interfésszel
ha szükséges, licenc a teljes funkcionalitás biztosításához Nem igényel plusz licencet
a menedzsment szoftver legyen kompatibilis és illeszthető A rendszer illeszthető a Microsoft System Centerhez
legyen a jelenleg használt Microsoft System Center
Operabons Manager 2007 R2 központi menedzsment
szerver szoftverhez
teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás
Az ajánlott rendszer 23OVos hálózatról működtethető re
dundáns ellátásra képes
a tápellátásnak biztosítania kelt a merevlemezes tároló
Az ajánlott rendszer n±1 redundanciával rendelkezik
teljes funkcionalitású működését 1db tápegység kiesése
esetén
teljes kiépítésű, redundáns belsö hűtés
Az ajánlott rendszer redunkdáns hűtésset rendelkezik
A keret-megállapodásban megadott időtartamú, legalább Ajánlatunk tartalmazza a keretmegállapodásban megadott
SxS óra rendelkezésre állású, vagyis munkaidőben történő, 5x9 órás rendelkezésre állású, következő munkanapi vá
köveikezö munkanap] válaszidőt biztosító hardver garancia laszidejű garanciát
A merevlemezes tárolónak kompatibiíisnek kell lennie a
A merevlemezes tároló ajánlatunk minden elemével kom
szállitott mentési szoftverrel ás a szalagos könyvtárraí
patibilis
tápkábelek
Ajánlatunk tartalmazza a szükséges tápkábeleket
szerelő keretek, sinek
Ajánlatunk tartalmazza a rack szekrénybe beszereléshez
szükséges sineket
kábelvezető karok
Ajánlatunk tartalmazza a kábelvezető karokat

Kászítettt: S&r; O~lum: 2013.Ót. P.
Tárgy: ‚Központosított Kormányzati Informatikai Randszer kialakitása cimü projekt keretében kon’plex mentéai rendszer szállitása,
telepitóse, üzembe helyezóse, a kapcsolódó üzemeltetésI szabályozás elkészítése”
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standard 19” széles saját rack, vagy szabványos 19-os
rack-be szerelhető kivitel a bővithetőségi követelmények
~gyelembe vételével. Amennyiben a rack-be szerelhető
szalagkönyvtár és 1db az 5.3 pont szerinti diszk alapú
deduplikációs eszköz hzikai mérete együttesen nagyobb,
mint 42U, az ajánlatnak tartalmaznia kell egy rack szek
rényt ás annak árát is.
Szalagkönyvtáranként legalább 4db, LTO5 szabványnak
megfelelő, FC csatlakozású szalagos meghajtó
a szalagkönyvtár legyen bővíthető legalább további 4db
LTOS szabványnak megfelelő szalagos meghajtóval
a mentöszoftverrel együttműködve biztosítsa a szalagra
felirt adatok titkositását
legalább 40 szalag tárolására képes, automata, vezérelhető betöltő egységgel (robot) rendelkező tároló
bővíthető további legalább 40 szalag tárolását biztosító
modullal, amelyet a mentőrendszer egy logikai egységként
kezel
a szalagkönyvtár (robot) vezérelhető legyen legalább 4
Gbitls sebességű, FC csatolón keresztül
minden LTO5 drive esetében drive-onként legalább 1db, 4
Gbitis sebességű, FC csatoló
a csatolóknak kompatibilisnek kell lenniük a használt Cisco
MDS 9500-as SAN director-ral
teljes funkcionalitású távoli menedzsmentet biztosító inter(ész
ha szükséges, licenc a te~es lunkcionalitás biztositásához
a szalagkönyvtár hardver, vagy a menedzsment szoftvere
legyen kompatibilis és illeszthető a jelenleg használt Mic
roso~ System Center OperaUons Manager 2007 R2 köz
ponti menedzsment szerver szoftverhez
ha szükséges licenc a teljes kinkcionalitás biztosításához
az ajánlati árnak tartalmaznia kell a management pack
licenc költségét is
teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás
-

A rendszer 19’os standard rackbe szerelhető és a
deduplikációs eszközzel együtt nem éri el a 421J magas
ságot.

-

a tápellátásnak biztosítania kell a szalagkönyvtár teljes
funkcionalitású működését 1 db tápegység kiesése esetén
teljes kiépítésü, redundáns hűtés
A keret-megállapodásban megadott időtartamú, legalább
5x8 rendelkezésre állású, vagyis munkaidőben történő,
kővetkező munkanapi válaszidőt biztosító hardver garancia
A szalagkönyvtárnak kompatibilisnek kell lennie a szállított
mentési szoftverrel ás a merevlemezes tárotókkal

Ajánlatunk 4 darab LTD driveot tartalmaz
A rendszer több mint 4 LTD drive-val bővíthető
A rendszer támogatja a mentőszofiverrel, hogy az adatok
Utkositva kerüljenek rögzítésre
Az ajánlott eszköz 41 aktív slottat rendelkezik
A rendszer 46 slotonként bővíthető
Az eszköz vezérelhető 8 Gbit!s sebességű FC porton ke
resztül
Az eszköz drivonként egy darab 8 Gbitls sebességű FC
porttal rendelkezik
Az ajánlott eszköz kompatibilis a Cisco MDS 9500-al
A rendszer rendelkezik teljes funkcionalitású távoli
managemant interfésszel
Nem szükséges plusz licence
A rendszer illeszthető a Microsoft System Centerhez

Nem igényel plusz licencet
Az ajánlott rendszer 23OVos hálózatról működtethető re
dundáns ellátásra képes
Az ajánlott rendszer n+1 redundanciával rendelkezik
Az ajánlott rendszer redundáns hűtéssel rendelkezik
Ajánlatunk tartalmazza a keretmegállapodásban megadott
5x9 órás rendelkezésre állású, következő munkanapi vá
aszidejű garanciát
A szalagkönyvtár ajánlatunk minden elemével kompatibilis

Készitette; $&T; Oát,,n’; 2013.0!.!?.
Tárgy; .jcözpohtositott Kormányzati Informatikai Rendszer kiaIakit~sa cámü projekt keretében komplex mentési rendszer szállítása,
telepitése, üzembe helyezése, a kapcsolódó iizemeltetési szabályozás elkészitósc
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40 db LT05 típusú szalagos média
5 db tisztító kazeua
tápkábelek
szerelő keretek, sínek
kábelvezető karok

Ajánlatunk negyven darab LTO5 szalagot tartalmaz
Ajánlatunk öl darab tisztító szalagot tartalmaz
Ajánlatunk tartalmazza a szükséges tápkábeleket
Ajánlatunk tartalmazza a rack szekrénybe beszereléshez
szükséges_síneket
Ajánlatunk tartalmazza a kábelvezető karokat

A kiírás 5.5-Ös pontjában a mentő szoftverei szemben támasztott követelmények megfelelőségi
tóblózata:
Elvárás
Hardver eszközök kezelése
A szoftvernek egy felületen kell tudni kezelni a 2db deduplikáciás tarolót es az 1db + a szigetként
használt I db szalagos könyvtárat. Amennyiben a funkcionalitáshoz licence szükséges1 az ajánlat—
nak tartaln~aznia kell ezen költségeket is.
Tárnogatnia kelt a SAN hálózaton keresztüli, az IP hálózatot nem terhelő mentési eljárásokat.
Támogatnia kelt minimálisan a szállított ás meglévő fizikai szalagkönyvtárat
Képesnek kell lennie több mentő eszköz párhuzamos kezelésére.
Az ajánlatban részletezni kell a szükséges licenceket.
Mentési és visszaéllításl képességek
A szoítvernek képesnek kell lennie az elterjedt SQL adatbázisok natív mentésére (min. a kiírás 5.6
pontjában felsoroltak szerint)
A szoflvernek ~kalmasnak kell lennie az elterjedt kiszolgáló oldali alkalmazások natty, agent alapú
mentésére és visszaállítására. (min. a kiírás 5.6 pontjában felsoroltak szerint)
A szofwernek alkalmasnak kell lennie Microsoft Exchange 2010 rendszer nativ, agent alapú, kon- I
zisztens mentésre és visszaállításra.
A szoftvernek alkalmasnak kell lennie Microsoft Sharepoint (2007 ás 2010) rendszerek flatly, agent
alapú, fá]l vagy lista elem szinten történő konzisztens mentésre ás visszaállításra. Ennek olyan
mélységig kell működnie, hogy az alkalmazás által kezelt tartalmai adatokon kívül az adott rendszer
re jellemző egyedi jogosultság beállitásokat is a site konzisztens állapotának megtartásával kell
tudnia menteni és visszaállítani.
A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a Hyper-V és a VMWare virtualizációs környezet virtuális
gépeinek nativ mentésére. ______________________________________
Képesnek kell lennie kélpéldányos nientéseket késziteni, tetszőleges tároló (nierevfemezes vagy
szalagos) felhasználásával
A szoftvernek képesnek kell lennie a merevlemezes tárol&a mentett adatok fizikai szalagos médiára
való másolására. Ezen exportált adatok legyenek visszaáll[thatóak az eredeü mentési rendszertől
függetlenül is. (p1. az adott rendszerteljes megsemmisülése esetén)
Támogassa a mentett adatok kőzőtti kereséseket, amely keresés a mentési szoftver adatbázisát
használja.
I

Megfelelőség
Igen
Nem
X
X
X
X
X

X
X
_________

X
X

_______

X

__________________

Készítette: S&T; Dátum: 2013.01. t?
Tárgy: .K&pontostott Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt keretébe,’ kamplex mentési rendszer szálli~,a,
telepitése, Izembe helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás elkészitúe’
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Szalagos mentésből történő visszatölMseket lehessen indítani a merevlemezes eszköztől függetle
nül.
• A szoftver legyen képes titkosított mentések készítésére ás azok visszaállitására. A visszaállításhoz
szükséges információk (jelszavak, kulcsok, stb.) legyenek rögzíthetőek a mentési rendszertől füg
getlen tárolőn.
Scriptelt módú cmdishell parancsok mentési ás visszaállitás támogatása minden mentési tipusra
(SQL, Exchange, stb.)
Mentési napló (riport) készítés
Képesnek kell lennie az adatok mereviemezes tárolóra ésNagy a ~zikai szalagos médiára való mentéséről,a mentett adatokról és azok forrásárál riport készítésére.
Legyen képes riportozni a mentéshez kapcsolódó folyamatokat, a különböző médiákra ás eszközökre vonatkozó információkat.
A riportok legyenek az üzemeltetők számára könnyen kon~gurálhatóak, Új riportok létrehozását
támogassa valamilyen felhasználóbarát kezelőfelület vagy szabványos interfész.
A riportok eredménye legyen exportálható valamilyen offline módon könnyen kezelhető, elterjedt
formátumba. (p1. pdf, csv vagy html)
A riportok között legyenek médiákra, kliensekre, mentési és visszatöítési munkamenetekre, adat-l
mennyiségekre, tároláeszközökre vonatkozók.

Ké51ít0[te: S&T; Dálij,n: 2013.02.2?.
T&gy: ‚Központosított Kormányzati Informati$ui Rendszer kialakítása című projekt keretáben komplex mentési rendszer siátlitisa,
telepit&e, (Szembe helyezése, a kapcsolódó űzesneltetési szabályozás elkészítése”

X
X
X

X
X
X
X
X

130

4. számú mellékelt
KIvI teljesülés igazolás

Tulajdonsag

1. oldal, összesen: 4 oldal

Eljárás teljesülései
E~ceFe~~-1rt

Szint

Eljárás

(éti

Dátumra
teijesülés

Név

SZGR-2012
EKMKNYO3SZGR12 (Számítógépek
2012)

-

Lejárat

•
Összesen
Összesen
Összesen
Ertékre
teljesülés
érték
érték
mennyiség
keret visszaigazolt visszaigazolt Teljesülés

X

2013.07.08 X

000

18000
oao Ft

13644054
934 Ft

857999

75,80%

Részteljesités 1

SZGR_2012 1.
részteljesítés

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

9 771 735 996
Ft

613 823

54,29%

Szerződés

KMO1O1SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) Bull
Magyarország Kft. X
Remedios Zrt.
S&T Consulting
Hungary Kft.

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 366 568 399 Ft

17310

2,04%

l<MO1O2SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) Nádor
Rendszerház (ft.
WSH Kft.

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 808 318 766 Ft

59754

4,49%

KMO1O3SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek
2012) Silicon
Computers <ft.
Areus Zrt.

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 267 226 531 Ft

12 537

143%

KMO1O4SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) RacioNet
Zrt. ALOHA
Informatika Kft.
STORM Holding
Zrt.

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

2 168 287 951
Ft

40448

12,16%

KMO1OSSZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) HUMANsoft
Kft AugmentllT
X
<ft Inventa Kft
MONTANA (ft
M&M Kft Woss <f

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 130 446 853 Ft

1851

0,72%

2013.07.08 X

18 000
190 021 677 Ft
000 000 Ft

3 702

106%

X

2013.07.08 X

18000
650 705 739 Ft
000 000 Ft

61 710

3,62%

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

1 349 365 523
Ft

8662

7,50%

Szerződés

Szerződés

Szerzödés

Szerződés

SZGR-201 2
(Számítógépek
Szerződés

Szerződés

KMOIO6SZSRÍ2

KMO1O7SZGRI2

-

-

2012) Rufusz Zrt. X
FLAXCOM Zrt.
KVINT-R Kft.
Szintézis Zrt.
SZGR-2012
(Számítógépek 2012) EURO ONE
Bravonet Invitel
NETvisor
Pro II texpert
Szinva Net
Telvice
SZGR-2012
(Számítógépek

-

Szerződés

KMO1O8SZGRÍ2

Szerződés

KHO1O9SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) M&S Zrt.

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 141 643 993 Ft

21 099

0,79%

Szerződés

KMO11OSZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012)
Professzionál Zrt.
X
User Rendszerház
Kft. Traco Zrt.
Enterprise
Commu

2013.07.08 X

18 000
263 831 391 Ft
000 000 Ft

7442

1,47%

Szerződés

KMO111SzGR12

SZGR-2012
(Számítógépek
2012) T-Systems
Magyarország
Zrt.

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft 415 996 277 Ft

7629

2,31%

KMO112SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek —
2012) Albacomp
X
RI Kft. Digital Kft.
XCOPY Kft.

2013.07,08 X

18 000
000 000 Ft 234 562 678 Ft

37 260

1,30%

Szerződés

2012) InterComputerInformatika Zrt.
POLYGON (ft.

SZGR-2O12
(Számítógépek
2012) Invigor,

-

18000

~

1n11

n’2

i~
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2. oldal, Összesen: 4 oldal

99999,
Szerződés

KMO1I3SZGR12

X

20130708 X

121 621 849 Ft

5975

0,68%

X
Systems <ft.
Delta Services
l<ft. SYS1REND
Számítástechnikai
Zr

2013.07.08 X

18000 315 492 197 Ft
000 000 Ft

16 216

1,75%

KMO11SSZGR12

SZGR-2012
(Számít6gépek 2012) Sysman
Informatikai Zrt. X
Getronics
Magyarország [<ft.
Magyar Telekom

2013.07.08 X

18 000
337 486 537 Ft
000 000 Ft

254 047

1,87°k

KMO1I6SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012)llgra Kft.
Avisys [<ft.
[<yENTA [<ft.
UcensePort Zrt.
R+R Periféria [<ft

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 216 807 037 Ft

6965

1,20%

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

32270497 Ft

2049

0,18%

X

2013.0708 X

18 000
000 000 Ft

1 064 687 607
Ft

11 795

5,91%

2012) Fujitsu [<ft. X
ANT l<ft. DOCAGE
[<ft. SERCO [<ft.
TIGRA-COPY Kft.

2013.0708 X

18000 420 820 961 Ft
000 000 Ft

18284

2,34%

19 088

1,42%

2448 187 705
Ft

142 938

13,60%

SZGR-2012
(Számítógépek
2012) Delta
Szerződés

Szerződés

Szerződés

KM0114SzGR12

SZGR-2012
(Számítógépek
Szerződés

[<MO117SZGR12

Szerzódés

[<MO118SZGR12

[<MO119SZGR12

-

-

2012) Aquis Zrt.
Aiphanet [<ft.
Aiphanet Zrt.
Nexogen Kft.
(Számítógépek
2012) Answare
Asyst esov
HumanolT
Kanceilár.hu
Rexfilm Visoft
SZGR-2012
(Számítógépek

Szerződés

000 000 Ft

compliance,
Synergon RI,
Synergon Retail

—

-

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) HewlettPackard
Informatikai [<ft.

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft 2S5 573 S34 Ft

Részteljesités 2

részteljesités

X

2013.07.08 X

000 18000
000 Ft

Szerzödés

KMO2OISZGR12

FL4XCOM

X

2013.07.08 X

31 619 044 Ft

558

0,18%

Szerződés

l(MO2O2SZGR12

AQUIS Augmentl X
IT CTSInformatika
Getronics Inventa

2013.07.08 X

18000 982 846 728 Ft
000 000 Ft

53 497

5,46%

Szerzódés

[<MO2O3SZGR12

2012) EURO ONE
Invitel NETvisor
Profitexpert

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

80 050 408 Ft

4840

0,44%

Szerződés

[<r~0204SZGR12

Periféria Avisys
[<VENTA

X

2013.07.08 X

000 000 Ft

82 624 482 Ft

18 415

0,46%

Szerződés

[<MO2OSSZGR12

X

2013.0708 X

18 000
243 784 783 Ft
000 000 Ft

29 503

1,35%

Szerződés

[<MO12OSZGR12

[<ft. M&M
Computer [<ft.
M&S Informatikai
Zrt. SERCO
Inform

http://www.kozbeszerzes.gov.h&portaliWebParts/Kozbesz!E1i aras/Teljesules.aspx?E...
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Tulajdonsag

3. oldal, összesen: 4 oldal

SZGR-2012
(Számítógépek
2012) Delta
Szerződés

Szerződés

KMO2O6SZGR12

KMO2O7SZGR12

Systems Kit.
X
Delta Services
Kft. SYSTREND
Számítástechnikai
Zr
SZGR-2012
(Számítógépek 2012) Nédor
Rendszerház Kit.
WSH Kit.
SZGR-2012
(Számítógépek

Szerződés

Szerződés

Szerzódés

Szerződés

KMO2O8SZGR12

-

2013.07.08 X

18000 147 290 680 Ft
000 000 Ft

5 433

0,82%

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft 231 474 895 Ft

12120

1,29%

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

9 752 540 Ft

192

0,05%

-

2012) ICT
Systems Kit.
EXICOM
Rendszerház Kit.

KMO2O9SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek —
2012) Invigor,
99999,
Compliance,
Synergon RI,
Synergon Retail

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

77 179 990 Ft

1 172

0,43%

KMO2ÍOSZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) T-Systems
Magyarország
X
irt. Bull
Magyarország Kft.
Rexfilm Kit.

2013.07.08 X

18
000 000 Ft 507 601 276 Ft

15 725

2,82%

KMO211SZGRI2

SZGR-2012
(Számítógépek 2012)
Professzionál Zrt. X
User Rendszerház
Kit. Traco irt.
Enterprise
Commu

oco

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

53962 880 Ft

1483

0,30%

Részteijesités ~

SZGR_2012 3.
részteljesítés

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

1424 131 234
Ft

101 238

7,91%

Szerződés

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) Rufusz Zrt,
FLAXCOM
X
HOLDING Zn.
KVINT-R Kit.
Szintézis irt.

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft 149 197 396 Ft

8 119

0,83%

KMO3O1SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek
Szerződés

KMO3O2SZGR12

Szerződés

KMO3O3SZGR12

-

2012) HUMAMsoit X
Kit. Cr5Informatika Kit.
Woss Kit.

2013.07fl8 X

18000
000 000 Ft

78 139 134 Ft

2889

0,43%

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

23 231 328 Ft

1 095

0,13%

X

2013.07.08 X

120 599 325 Ft

7882

0,67%

SZGR-2012
(Számítógépek
2012) Qwerty
Computer Kit.

Szerződés

KMO3O4SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) Szinva Net
Kit. M&M
Computer Kit.
SERCO
Informatikai Kit.

Szerződés

KMO3OSSZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) M&S irt

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

48 268 836 Ft

1 777

0,27%

KMO3O6SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek
2012) Nádor
Rendszerház Kit.
WSH Kit.

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

60 557 618 Ft

12 796

0,34%

2013.07.08 X

18
000 000 Ft

ooo

68958 943 Ft

7612

0,38%

2013.07.08 X

18000 210 625 216 Ft
000 000 Ft

26844

1,17%

Szerződés

SZGR-2012
(Számítógépek
Szerződés

KMO3O7SZGR12

KNO3O8SZGR12

-

2012) Kventa Kit.
R±R Periféria Kit. X
Avisys Kit.
LicensePort irt.
SZGR-2012
(Számítógépek

Szerződés

18000
000 000 Ft

-

2012) EURO ONE
Invitel NETvisor
Profitexpert

X

L44.»i/..,,.,,~, ~ ~‚./~‚~„1 rnTn’~i1r
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/m..’i;..~-...i ~‚or

-mi ‘

iv, ‘,C

Tulajdonsag

4. oldal, Összesen: 4 oldal

(Számítógépek
Szerződés

KMO31OSZGR12

Szerződés

IQO311SZGR12

-

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

78 981 325 Ft

6 374

0,44%

X

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft

38 894 231 Ft

1 417

0,22%

X

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

3 434 714 Ft

9

0,02%

X

2013.07.08 X

18000 129 644 778 Ft
000 000 Ft

2 315

0,72%

Systems Kit.
X
Delta Services
Kit. SYSTREND
Szán, itástechni ka i
Zr

2013.07.08 X

18 000
000 000 Ft

54 431 300 Ft

2 634

0,30%

2013.07.08 X

18000
000 000 Ft 359 167 091 Ft

19475

2,00%

2012) Albacomp X
RI Kit. Digital Kit.
XCOPY 1(1%.
SZGR-2012
(Számít6gépek 2012) Pc Trade
Kit.
SZGR-2012
(Számítógépek

Szerződés

KM0312SZ6R12

Szerződés

KMO313SZGR12

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) T-Systems
Magyarország
Zrt
SZGR-2012
(Számítógépek
2012) Delta

Szerződés

KMO314SZGR12

Szerződés

KMO3O9SZGRI2

-

2012) Sysman
Informatikai Zrt.
MHM computer
Hungária Kit.

-

SZGR-2012
(Számítógépek 2012) Exlcom
Rendszerhóz Kft.

X

http://www.kozbeszerzes.gov.h&portaliWebParts/Kozbesz/Eljaras/Teljesules.aspx?E...
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5. számú mellékelt
Megbatalmazások a szerződés aláírására

M ES HATALMAZÁS
Alulírott Hernádi József, mint a Bull Magyarország KR (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi üt 43.)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a KMO1OISZGRI2. számú központosított közbeszerzési
keretmegállapodás Szállító 1. konzorcium tagjaként (vevőszolgálat) meghatalmazom a Szintén konzorciumi
ta~ S&T Consulting Hungary Kft-t (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B.), hogy a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által inditott ‚Központositott Kormányzati Informatikai Rendszer
kialakítása című projekt keretében komplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe
helyezése, a kapcsolódó üzemeltetési szabályozás elkészítése’ tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bull
Magyarország Kft. helyett ás nevében önállóan, teljes körűen e~árjon.
A meghatalmazás kiterjed sz ajánlat, az ajánlati hiánypótlás(ok) aláírására és benyújtására, az ajánlatban,
illetve az ajánlati hiánypótlás(ok)ban foglalt nyilatkozatok nevünkben történő megtételére (aláírására),
amennyiben sz sz eljárás részét képezi: elektronikus árlejtésen történő részvételre. Kijelentem, hogy ezen
képviseleti jogokat a jelen meghatalmazás alapján a meghatalmazott S&T Consulting Hungary KR részéről,
annak alkalmazottja Polóny Tibor (született: Budapest, 1975. december 2, anyja leánykori neve: Fehér
Julianna, lakcíme: 2049 Diósd, Kavicsos utca 27., személyi igazolvány száma: 894022HA) Key Account
Manager jogosult gyakorolni.
Nyertesség esetén a jelen meghatalmazás az egyetemleges felelösségvállalás intézményét nem érintően
továbbá kiterjed az egyedi szállítási szerződés meghatalmazott S&T Consulting Hungary KU. általi aláírására,
a szerződésből eredő kötelezettségek és jogok gyakorlására így, különösen a szerződés teljesítésére,
garanciális kötelezettségek teljesítésére, számlázásra.
—

—

—

Budapest, 2013. január 14.

‘5~acL2’
t~t
Hemádi J6zs~f1

:

ug~ez&ő igazgató
Bull Magyarország Számítastechnikai K~

.~‘ ‘

‘

A meghatalmazást elfogadom.
u. 2i~-.

Budaörs 2013 január 14
~

I

XL~o~
S~ib6 Péter
Kulcsár Sándor
ügyvezető igazgat6
gazdasági igazgatá
S&T consulting Hungary Kit.

/

PoIöny Tibor
Key Account Manager
S&T Consulting Hungary Kit.

7 tű

Tanúk;
Aláírás:
Név:
Lakclm:

Szig.szám:

_________________..

M6csá~Ándrea
4450 Tiszalők, Irányi U. 2/A
807859KA

~7”~t’/’ Pi L
Márton~’Ján$
1122 Budapest, Csaba u. ill, VI. em. 48.
375434PA

025

MEGHATALpaP,zÁs
Alulírott Karácsony László, mint a REM~DlOS Zrt. (székhely: 1063 Budapest, Bajnok ii. 13. V. emelet)
cégjegyzésre jogosult képviselője, a KMO1O1SZGR12. számú központosított közbeszerzési
keretmegállapodás Szállító 1. konzorcium tagjaként meghatalmazom a szintén konzorciumi tag S&T
Consulting Hungary Kft-t (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B.), hogy a Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt. által indítolt ‚Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című projekt
keretében komplex mentési rendszer szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kapcsolódó
üzemeltetési szabályozás elkészítése’ tárgyú közbeszerzési eljárásban a REMFDIOS Zrt. helyett ás
nevében önállóan, teljes körűen eljárjon,
A meghatalmazás kiterjed az ajánlat, az ajánlati hiánypóllás(ok) aláírására ás benyújtására, az ajánlatban,
illetve az ajánlati hiánypótlás(ok)ban foglalt nyilatkozatok nevünkben történő megtételére (aláírására),
amennyiben az sz eljárás részét képezi: elektronikus árlejtéaen történő részvételre. Kijelentem, hogy ezen
képviseleti jogokat a jelen meghatalmazás alapján a nieghatalmazo(t S&T Consulting Hungary Kít. részéröl,
annak alkalmazottja Polóny Tibor (született: Budapest, 1975. december 2, anyja leánykori neve: Fehér
Julianna, lakcíme: 2049 Diósd, Kavicsos utca 27.’ személyi igazolvány száma: 894022HA) Key Account
Manager jogosult gyakorolni.
Nyertesség esetén a Jelen meghatalmazás az egyetemlegas felelösségvállalás intézményét nem érintően
továbbá kiterjed sz egyedi szállítási szerződés meghatalmazott S&T Consulting Hungary Kft. általi aláírására,
a szerződésből eredő kötelezettségek ás jogok gyakorlására így, különösen a szerződés teljesítésére,
garanciális kötelezettségek teljesítésére, számlázásra.
—

—

—

Budapest, 2013, január 14.

~ (‘:~
Karácsony Lászlo
vezengazgate
REMEDIOSZrt.
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A meghatalmazast elfogadom
Budaors, 2013 januarl4

Sz’abá Péter
Kulcsár Sándor
ügyvezetö igazgató
gazdasági Igazgató
S&T consulting Hungaiy Kft.

‚

/

Polány Tibo?
Key Account Manager
s&T consulting Hungary <ft.

/

Tanúk:
Aláírás:
Név:
Lakcini:
Szig.szárn:

Fekete cecilia
1203 Budapest’ Helsinki u. 2.
595691JA

LI

(

Mártonfy János
1122 Budapest, Csaba u. 10.. VI. em. 45.
375434PA

026

