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Specyfikacja oprogramowania oraz pakietów biurowych
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Nazwa oprogramowania

Parametry wymagane

Pakiet biurowy Microsoft Office 2019
dla Użytkowników Domowych i
Małych Firm 64Bit PL BOX (Kod
producenta T5D-03205)

Ze względu na
wykorzystywane obecnie w
urzędzie oprogramowanie do
zarządzania domeną oraz w
związku z koniecznością
zachowania zgodności
wstecznej z wykorzystywanym
środowiskiem pakiet biurowy
musi charakteryzować się
następującymi cechami:

lub inny równoważny zintegrowany
pakiet biurowy w pełni obsługujący
wszystkie istniejące dokumenty
Zamawiającego bez utraty
jakichkolwiek ich parametrów i cech
użytkowych (odpowiednio: poczta,
korespondencja seryjna, arkusze
kalkulacyjne zawierające makra i
formularze, bazy danych itp.).

ILOŚĆ

Wymagany okres i
warunki
szczegółowe
gwarancji

200
SZTUK

12 miesięcy,
realizowana przez
Wykonawcę

- możliwość automatycznej
instalacji komponentów (przy
użyciu instalatora
systemowego),
- możliwość zdalnej instalacji
komponentów,
- całkowicie zlokalizowany w
języku polskim system
komunikatów i podręcznej
pomocy technicznej w
pakiecie,
- obsługa pisma odręcznego,
- pełna współpraca z MS
Translator
- w systemach pocztowych możliwość delegacji
uprawnień do otwierania,
drukowania, modyfikowania i
czytania załączanych
dokumentów i informacji,
możliwość blokowania
niebezpiecznej lub niechcianej
poczty, pełna współpraca z
systemem MS Exchange
Server 2019, w tym odbiór
poczty, możliwość
udostępniania kalendarza dla
innych użytkowników,
wsparcie dla formatu XML w
podstawowych aplikacjach,
możliwość nadawania
uprawnień do modyfikacji i
formatowania dokumentów
lub ich fragmentów,
automatyczne przesyłanie
poczty na podstawie reguł,
automatyczne odpowiedzi,
- automatyczne wypisywanie
hiperłącz,
- możliwość automatycznego
odświeżania danych
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pochodzących z Internetu w
arkuszach kalkulacyjnych,
- możliwość dodawania do
dokumentów i arkuszy
kalkulacyjnych podpisów
cyfrowych, pozwalających na
stwierdzenie czy dany
dokument/arkusz pochodzi z
bezpiecznego źródła i nie
został w żaden sposób
zmieniony,
- możliwość zaszyfrowania
danych w dokumentach i
arkuszach kalkulacyjnych,
- obsługa plików SVG,
- możliwość automatycznego
odzyskiwania dokumentów i
arkuszy kalkulacyjnych w
wypadku odcięcia dopływu
prądu,
- prawidłowe odczytywanie i
zapisywanie danych w
dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w
tym obsługa formatowania,
makr, formuł, formularzy w
plikach wytworzonych w MS
Office 2003, MS Office 2007,
MS Office 2010, MS Office
2013, MS Office 2016, MS
Office 2019.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM.
Licencje muszą być przeznaczone do użytku w jednostkach rządowych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie
współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w
funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie
koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej
Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie
środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania
równoważnego.
Wymagana licencja pakietu biurowego: dożywotnia.
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