OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III f SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej)
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OPIS
Depozytor kluczy
- Automat do wydawania kluczy spełniający poniższe kryteria
























Blokowane drzwi z szybą antywłamaniową
Wszystkie drzwiczki i zamki w klasie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN- 1627, lub równoważnej
Dotykowy wyświetlacz LCD nie mniejszy niż 8”
Czytnik kart zbliżeniowych
Klucze umieszczane w gniazdach depozytora za pomocą specjalnych breloczków
Klucze muszą być dopięte do breloczka w sposób trwały, połączenie to nie może zostać zdemontowane bez użycia narzędzi
Możliwość zawieszania na breloczku przynajmniej 5 elementów w rodzaju: klucze, przywieszki z opisem do kluczy
Minimalna ilość gniazd w depozytorze: 30 szt.
Oprócz w/w gniazd na klucze depozytor wyposażony w minimum 4 indywidualnie zamykane skrytki, w których umieszcza się
plombowany pojemnik o wymiarach minimum 75x75x150mm
Oprogramowanie zapewniające trzy poziomy uprawnień : serwis, administrator, użytkownik końcowy
Przystosowany do współpracy z kartami zbliżeniowymi standardu HID ProxCard II, lub równoważnymi
Wydawanie kluczy użytkownikom tylko na podstawie autoryzacji kartą (brak możliwości wyjęcia klucza bez poprawnej autoryzacji)
Możliwość programowego udostępniania jednego klucza/schowka wielu użytkownikom i wielu kluczy/schowków jednemu
użytkownikowi
Przy wydawaniu kluczy, po autoryzacji wyświetlanie na ekranie LCD całej listy kluczy przypisanych danemu użytkownikowi z
informacją, które klucze są niedostępne (pobrane) i kto je pobrał
Podświetlane gniazda wskazujące wybrany klucz
Przyjmowanie kluczy od użytkowników tylko na podstawie autoryzacji kartą
Oprogramowanie zapewniające czas zadziałania depozytora przy autoryzacji (np. wyświetlenie listy przyporządkowanych danemu
użytkownikowi kluczy) nie dłuższy niż 1 sekundę
Możliwość zwrotu klucza do dowolnego, wolnego gniazda
Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC (także przez sieć LAN)dla pełnej obsługi systemu (m.in. przypisywanie
użytkowników, generowanie raportów, historii zdarzeń),
Możliwość programowania prawa dostępu dla każdego użytkownika tylko na wybrane dni i godziny (kalendarz uprawnień)
Możliwość programowania prawa pobierania wskazanych kluczy tylko na podstawie autoryzacji przez dwóch użytkowników
Pamięć przechowująca nie mniej niż 4000 ostatnich zdarzeń (informacja dla administratora o potrzebnej archiwizacji nie później
niż po przekroczeniu 3200 zdarzeń)
Generowanie raportów w trybie administratora, możliwość przesyłania ich na standardowy komputer klasy PC, forma
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umożliwiająca sortowanie wg wszystkich typów gromadzonych parametrów
Alarm niezamkniętych drzwi depozytora z możliwością przekazania informacji o alarmie na komputer administratora
Alarm siłowego otwarcia drzwi depozytora z możliwością przekazania informacji o alarmie na komputer administratora
Dźwiękowa i wizualna informacja o alarmie, doprowadzenie sygnału alarmowego do stanowiska ochrony (np. po sieci IP)
Awaryjne zasilanie akumulatorowe na 48h pracy z układem stałego doładowania akumulatora
Zegar czasu rzeczywistego pracujący również po wyłączeniu zasilania podstawowego i awaryjnego
Możliwość dostępu do kluczy przy braku zasilania podstawowego i awaryjnego (w trybie awaryjnym) dla uprawnionych osób
Możliwość uwolnienia wszystkich kluczy w sytuacji zagrożenia – opcja dostępna dla uprawnionych osób
Minimalny skład zestawu: oprogramowanie funkcjonalne do administrowania systemem, wszystkie materiały i urządzenia
niezbędne do zamontowania i demontowania kluczy (w ilości powiększonej o co najmniej 10 szt. tytułem rezerwy), obsługi skrytek i
pojemników depozytowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania depozytora,
Zapewniony bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu instalacji depozytora w czasie obowiązywania gwarancji.
Całe oprogramowanie funkcjonalne w języku polskim.
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