
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem 
rozwiązania problemu z komputerem; 
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma 
do 
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć 
komputerową; 
- Rozwiązanie ma umożliwić wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz 
zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, 
usługi katalogowe. 
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
- Możliwość przywracania plików systemowych; 
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest 
podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. 

przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

 

Należy zainstalować oprogramowanie do pomocy zdalnej: 

- 1 licencjonowany użytkownik, który może nawiązywać połączenia z 3 wybranych urządzeń 

- dostęp do nieograniczonej liczby urządzeń 

- 1 jednoczesne połączenie (kanał) 

- do 3 równoległych sesji na kanał w osobnych zakładkach 

- 200 zarządzanych urządzeń 

- 1 organizator może prowadzić spotkanie z 10 uczestnikami 

- Dostęp do wielu platform 

- Licencja na 2 lata 

Oprogramowanie Office (pakiet biurowy) lub równoważne: 

Oprogramowanie 
biurowe  

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania biurowego przeznaczonego dla 
użytku domowego oraz szkół zawierającego: Word, Excel, PowerPoint lub równoważne. 
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie oraz edycję dokumentów w formatach 
docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt. Licencja nie może być ograniczona czasowo. Licencja na 
oprogramowanie musi być nowa, nigdy wcześniej nie aktywowana. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności licencji u producenta 
oprogramowania.   

 

 

 

Oprogramowanie pakiet biurowy  dołączony do  laptopów. Opis parametrów równoważności: 


