Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowan le

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostępu do lnternetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
roqramistvczna

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
min. 8000 punktÓw (wynik na dzie 24.04.2019,lista punkt w osiąganych przez procesory dołączona
lako załacznik
Pamięc operacyjna 8GB (1x8192MB) DDR4 2400MHz non-ECC moŻliwoŚć rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny
RAM
Minimum 256 GB SSD (dopuszcza się oferowanie komputer w z dyskiem 2'5'' jak i M.2)
WydajnoŚĆ grafikl
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiac pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX
12, pamięc wspołdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana
WyposaŻenie
Min 24-bitowa Karta dŹwiękowa zintegrowanazpŁytą gł wną' zgodna z High Definition,
Procesor

multimedialne
Obudowa

Typu Mini Tower z obsługą kart PCl Express o pełnym profilu, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce,

ztacką'
Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie
dopuszcza się aby w bocznych ściankachobudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja
powietrza tylko przez przedni itylny panelz zachowaniem ruchu powietza pz d -> tył.
Suma wymiar w obudowy nie może przekraczać 80cm ( głębokośćmierzona od panelu przedniego do
port w l/o obudowy w pozycji poziomej nie może pzekraczać 30cm )' waga max 10 kg,
Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania
komputera.

obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość
odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy
wsp łpracujący z oprogramowaniem zaządzająco - diagnostycznym'
obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki m talowej (złącze
blokady Kensingtona) oraz kł dki (oczko w obudowie do założeniakł dki).
obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służącydo sygnalizowania i
diagnozowania problem w z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
status w diody LED przycisku POWER I tzn. barw i miganie ] W szczegolności musi sygnalizować:
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM
- uszkodzenie płyty głÓwnej I w tym rÓwnież port w l/o' chipset ]
- uszkodzenie kontrolera Video

-

Bezpieczenstwo

awarię cMoS baterii
awarię BloS'u
awarię procesora
oferowany system diagnostyczny nie moŹe wykorzystywać minimalnej ilościwolnych slot w na płycie
głÓwnej, Wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez
konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie gł wnej nie wymienionych w specyfikacji a kt re
nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
IGŻdy komputer powinien być oznaczony niepowtazalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie . oraz musi bvĆ WpiSanV na stałe W BloS.
Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą gł wną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek
złącza wyprowadzone na płycie) w płycie gł wnej dedykowany układ spzętowy służący do twozenia i

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie

to

musi

posiadaĆ możliwośćszyfrowania poufnych dokument w pzechowywanych na dysku twardym przy
użyciu klucza sprzętowego. Pr ba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia caĘ
płyty gł wnej.

BloS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z
poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiający jednoczesne pzetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanvch komoonent w w oferowanvm komputerze bez konieczności uruchamiania

Zaimplementowany w

Minimum 3 letnia gwarancja producenta œwiadczona na miejscu u klienta

potrz eby ręczneg o Wp isywan ia kl

ucza licencyj nego.

Wbudowane pońy:
min. 1 x HDMI
min. 8 pońów USB wyprowadzonych na zewnątz komputera w tym min 4 porty USB 3'0' w układzie
- pzód 4 pońy USB w tym 2 x UsB 3'0
_ tył 4 pońy USB w tym 2 x UsB 3.0
Wymagane pońy zewnętzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterÓw, przejściówek, przedłużaczy,rozgałęziaczy itp'
Na przednim panelu'min '1 poń audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port
Line-out
* Kańa sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45' zintegrowana z płytą główną' wspierająca obsługę
WoL (fu nkcj a włączana pzez uŻytkownika),
- Klawiatura USB w układzie polski programisty
- Czytnik kań multimedialnych czytĄący min. kańy SD
- Mysz optyczna USB z min. 2 pzyciskami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkoŚci min. 8x
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