CLARIFICĂRI CU PRECIZĂRI
la Caietul de Sarcini pentru achiziţii IT

Hardware:
c). Spatiu stocare 8TB utilizabili in formatul HDD-urilor - RAID 10
Va rog sa definiti termenul "utilizabili" deoarece in aceeasi propozitie cu RAID 10 este
intrerpretabil si poate da nastere la confuzii.
RAID 10 = Raid 1 + Raid 0 = DUBLAREA CAPACITATII HARD DISCURILOR (16TB).
8TB = Inseamna capacitatea totala a tuturor hardurilor instalate, sau capacitatea pe care doriti
sa o utilizati dvs efectiv (ceea ce ar insemna 16 TB total) ?
Spaţiu stocare: 16 TB total instalat (dupa RAID 10 – să rămână 8 TB de utilizat efectiv).
e). Rack.
Va rog sa imi comunicati ce model de rack doriti (de podea sau de perete)?
Acesta va fi folosit pentru a instala servere sau pentru echipamente de retelistica ?
Ce dimensiune minima trebuie sa aiba? (cate unitati de tip "U") ?
Rack de podea.
Dimensiunile rack ului: 800 x 1000 mm; înaltimea in unitati = 27 unităţi de tip "U";
Prezenta unei baterii de ventilatoare simple;
Rack ul are plinta de ridicare simpla;
In caz ca nu exista plinta se doreste ca rack ul sa aiba picioare reglabile;
Usa din spate si din fata nu este pentru sistem ventilat;
Nu se stie greutatea totala a perifericelor ce urmeaza a fi instalate in rack.
f). UPS montabil in rack
Va rog sa specificati de ce putere trebuiesa fie acest UPS, daca se foloseste pentru servere sau
retelistica si daca se doreste integrarea acestuia cu altele deja disponibile.
Puterea UPS: 2200 VA.

Software:
La licentele de tip user am niste nelamuriri:
a). Licentele de tip Windows Server UsrCal:
Licentele de tip Windows Server UsrCal - le doriti per utilizator (mai scumpe) sau per
device (mai ieftine)?
Au costuri diferite (in jur de 30%) si modalitatea de licentiere este diferita.
Per utilizator .

