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załącznik nr 2 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Pojęcia i skróty używane w dokumencie  

MDM (ang. „Mobile Device Management” lub MDM) – oprogramowanie służące do 
zarządzania urządzeniami przenośnymi.  

MAM (ang. „Mobile Application Management” lub MAM- oprogramowanie służące do 

zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach przenośnych  

Urządzenie przenośne – niewielkie, łatwo przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające 

na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie informacji/danych poprzez sieci 

bezprzewodowe (WiFi, Telefonii komórkowej). Przykłady urządzeń przenośnych to telefony 
komórkowe, tablety, notebooki. 

OS na urządzeniu przenośnym – system operacyjny (oprogramowanie bazowe) 

zainstalowane na urządzeniu przenośnym zapewniające możliwość instalacji aplikacji.  

Aplikacje na urządzeniach przenośnych – zbiór oprogramowania zainstalowanego na 
urządzeniu przenośnym stanowiące funkcjonalnie integralną część tego urządzenia.  

BYOD (ang. Bring Your Own Device) – tryb pracy urządzenia przenośnego umożliwiającego 

użycie prywatnego telefonu do celów służbowych przy wykorzystaniu technik separacji 
danych.  

VPN (ang. Virtual Private Network) – wirtualna sieć prywatna, sieć zapewniająca 

bezpieczne połączenie pomiędzy urządzeniami inicjowana przy użyciu unikalnych 
poświadczeń.  

Przeglądarka WWW – oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron WWW w sieci 

Internet (przeglądarki: IE11 lub nowszy, FireFox 50 lub nowsza, Chrome wersja 55 lub 
nowsza)  

SIEM (ang. Security Information and Event Management) - systemy zarządzania 

zdarzeniami bezpieczeństwa. 

SAML (ang. Security Assertion Markup Language) – system automatycznej wymiany 
informacji danych identyfikacyjnych pomiędzy systemami (wersja 2.0)  

Wsparcie/suport NBD (ang. Next Bussines Day) - wsparcie techniczne polegające na 

usunięciu problemów w działaniu systemu IT w czasie nie przekraczającym następnego 
dnia roboczego  

Oprogramowanie Bazowe – oprogramowanie zapewniające działanie uruchamianego 

systemu IT takie jak: system operacyjny (OS), serwery baz danych, serwery aplikacyjne 
etc.  

DLP - ochrona przed „wyciekami” informacji (ang. Data Leak Protection)  

NBD - Next Business Day – Następny Dzień Roboczy 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

2.1.1. zapewnienie Zamawiającemu usługi dostępu do systemu MDM/MAM oraz 

usługi wsparcia technicznego dla 1800 użytkowników (1 użytkownik do 4 

urządzeń).  

2.1.2. W  celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
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A. Opracowania Projektu wdrożeniowo-technicznego systemu MDM/MAM, 

zawierającego szczegółowe informacje dotyczące wdrażanego systemu, 

sposób konfiguracji, integracji, opis sposobu i przebiegu wdrożenia systemu, 

opis testów, jak również harmonogram wdrożenia  i uruchomienia, 

B. Wdrożenia i uruchomienia systemu MDM/MAM w modelu SaaS, zgodnie  

z Projektem wdrożeniowo–technicznym, z dostarczeniem kompletu 

dokumentacji dla użytkownika w języku polskim na nośniku CD, DVD lub 

Pendrive (instrukcje, certyfikaty), dokumentacji powykonawczej 

zawierającej, m.in. raport z testów wraz z uzupełnieniem wynikającym  

z czynności wdrożeniowych, dokumentów gwarancyjnych, 

C. Przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego (5 osób) w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej administracji i obsługi  systemu MDM/MAM, tj.: 

administracja systemem (2 dni) oraz administracja i zarządzanie 

urządzeniami przenośnymi (2 dni),  
D. Udzielenia gwarancji na wykonane usługi.  

3. Specyfikacja wymagań. 

3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1. Dostarczone rozwiązanie musi: 

A. Umożliwiać zarzadzanie urządzeniami przenośnymi 

B. Zapewniać bezpieczeństwo przechowywanych danych 

C. Zapewniać użytkownikom urządzeń przenośnych bezpieczny dostęp do 

wewnętrznych zasobów IT 

D. Umożliwiać zarządzanie aplikacjami działającymi na urządzeniach 

przenośnych,  

E. Zapewniać bezpieczny dostęp z/do sieci publicznych. 

3.1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić szkolenie 

personelu technicznego (5 osób) z obsługi dostarczonego produktu, 

niezbędnego do prawidłowej administracji i obsługi  wdrożonego produktu,  

w zakresie administracja systemem (2 dni), administracja i zarządzanie 

urządzeniami przenośnymi (2 dni). Szkolenie musi spełniać warunki: 

A. Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z zakresu administracji i obsługi 

systemów MDM oraz MAM; 

B. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim; 

C. Szkolenie będzie prowadzone przez wykładowcę posiadającego kwalifikacje 

i odpowiednią wiedzę.  

D. Każdy uczestnik Warsztatów otrzyma materiały szkoleniowe w formie 

papierowej lub elektronicznej. 

E. Każdy uczestnik Warsztatów otrzyma imienny certyfikat poświadczający 

uczestnictwo w Szkoleniu. Zamawiający dopuszcza przekazanie materiałów 

szkoleniowych w języku angielskim pod warunkiem, że producent 

Oprogramowania nie udostępnia materiałów w języku polskim. 

F. Prawidłowe wykonanie Warsztatów zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru, do którego załączono listę obecności uczestników. 
G. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Szczęśliwicka 34. 

3.2.  Wymagania dotyczące architektury systemu MDM i MAM:  

3.2.1. Rozwiązanie musi być skalowalne (w przypadku zwiększenia ilości 

obsługiwanych użytkowników do 2500), bez konieczności rozbudowy 

rozwiązania. 

3.2.2. Możliwość obsługi wielu niezależnych organizacji zależnych/niezależnych od 

siebie przy zachowaniu pełnej/częściowej separacji konfiguracji wraz z obsługa 

odrębnych systemów usług katalogowych oraz różnych administratorów dla 

danej organizacji (tak zwany tryb: multi-tenant) 

3.2.3. Wszystkie komponenty systemu MDM/MAM (w tym kontener służbowy) powinny 

być zaimplementowane we własnej infrastrukturze bez konieczności 
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komunikacji z zewnętrznymi systemami/usługami np. Google Cloud Massaging 

(GCM) 

3.2.4. System powinien być dostępny w polskiej wersji językowej z poziomu konsoli 

operatorskiej oraz innych komponentów systemu takich jak portal 

samoobsługowy, aplikacje systemu MDM  

3.3. Wymagania techniczne dotyczące obsługiwanych przez MDM i MAM 

urządzeń przenośnych, posiadanych przez Zamawiającego  

3.3.1.  Obsługa urządzeń przenośnych:  

A. Urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Apple 

IOS 5.0 lub wyższe.  

B. Urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Google 

Android 4.4.2 lub wyższej w tym (w trakcie całego okresu umowy): 

 Lenovo Tab A10-70 (A7600-H) 

 Lenovo Tab 2 A10-70L 

 Samsung Galaxy Tab A SM-T585 16GB LTE 

 HUAWEI Y5 II DS 

 LG G3 [D855] 

 LG K10 2017 

 LG X POWER 2 

 SAMSUNG GALAXY S8 

 SAMSUNG GALAXY J3 DS 2016 

 HUAWEI P smart Dual SIM 

C. Urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą MS Windows 10 i wyższe  

3.3.2. Obsługa urządzeń przenośnych łączących się z siecią publiczną poprzez 

interfejsy:  

A. Wi-Fi (siec bezprzewodowa, zgodna IEEE 802.11).  

B. GSM (GPRS i następne generacje komórkowej sieci transmisji danych.  

C. Ethernet (sieć przewodowa IEEE 802.3).  

D. Bluetooth. 

3.4.  Wymagania funkcjonalne rozwiązania MDM  

3.4.1. Rozwiązanie musi automatycznie pobierać, kolekcjonować następujące dane 

identyfikacyjne urządzeń przenośnych:  

A. Nazwa urządzenia 

B. Model urządzenia 

C. Producent urządzenia 

D. Numer seryjny urządzenia 

E. Numery ID (co najmniej): Numer Telefonu, IMEI, IMSI (ICCID) numer 

wydrukowany na karcie SIM 

3.4.2. Rozwiązanie musi automatycznie pobierać, kolekcjonować następujące dane 

eksploatacyjne urządzeń przenośnych:  

A. Numer wersji oprogramowania OS urządzenia 

B. Aktualna listę zainstalowanych na urządzeniu przenośnym aplikacji  

z uwzględnieniem wersji oraz rozmiaru.  

C. Wyświetlanie listy zainstalowanych profili na urządzeniu przenośnym.  

D. Aktualną informację na temat zajętości pamięci (wbudowanej, kart pamięci) 

oraz pojemności baterii urządzenia przenośnego. 

E. Informacje na temat zajętości pamięci oraz pojemności baterii 

F. Śledzenie położenia urządzenia bazując na informacjach z odbiornika GPS 

G. Informacje dotyczące przeprowadzanych napraw i usług serwisowych 

urządzeń (do wprowadzenia przez operatora w systemie) 

H. Data zakupu urządzenia wraz z datą wygaśnięcia umowy gwarancyjnej  

(do wprowadzenia przez operatora w systemie) 

3.4.3. Rozwiązanie musi zapewniać posiadanie pełnej kontroli nad obsługiwanym 

urządzeniem przenośnym (nie dotyczy trybu BYOD).  
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3.4.4.  Rozwiązanie musi zapewniać pełna separacje danych prywatnych od danych 

służbowych („kontener służbowy”), w przypadku rejestracji w systemie 

urządzenia przenośnego nie będącego własnością Zamawiającego oraz 

zapewniać pełną kontrolę nad strefą służbową urządzenia przenośnego. W takim 

przypadku (BYOD):  

A. Nie może być możliwy przepływ danych ze strefy służbowej do strefy 

prywatnej urządzenia przenośnego (opcjonalnie włączany/wyłączany przez 

administratora systemu MDM i MAM).  

B. Wszystkie połączenia inicjowane z/do strefy służbowej urządzenia 

przenośnego muszą móc odbywać się poprzez VPN (dotyczy także dostępu 

z/do sieci publicznych) oraz autentykacja dostępu do tunelu musi móc 

odbywać się co najmniej przy użyciu klucza prywatnego użytkownika.  

3.4.5. Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie wykorzystywaniem urządzenia 

przenośnego, realizującego połączenia głosowe w sieci GSM, w tym roamingu 

zagranicznym, w zakresie: 

A. połączeń głosowych.  

B. transmisji danych ( w tym VOIP).  

C. transmisji danych w celu zarządzania urządzeniem przenośnym przez MDM 

i MAM. 

D. Blokowanie transmisji danych poza siecią macierzystą, 

E. Definiowanie i monitorowanie ilości przesyłanych za pośrednictwem sieci 

komórkowej, 

F. Monitorowanie statusu sieci komórkowej takich jak nazwa operatora, siła 

sygnału. 

3.4.6. Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z serwerami certyfikatów CA (Microsoft 

PKI (SCEP, DCOM). 

3.4.7. Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczną dystrybucje profili 

konfiguracyjnych, certyfikatów (w tym osobistych) dla rejestrujących się 

użytkowników oraz aplikacji. 

3.4.8. Rozwiązanie musi umożliwiać ręczną lub automatyczną dystrybucje profili 

konfiguracyjnych, certyfikatów (w tym osobistych) dla użytkowników oraz 

aplikacji. 

3.4.9. Rozwiązanie musi w sposób automatyczny wykrywać naruszenie 

bezpieczeństwa oprogramowania urządzenia przenośnego (np., root kit) oraz 

móc odmówić instalacji/użytkowania urządzenia, a także móc powiadomić 

administratora  

i użytkownika.  

3.4.10. Rozwiązanie musi zapewniać zdalne kasowanie/czyszczenie danych na 

urządzeniu przenośnym.  

3.4.11. Rozwiązanie musi zapewniać zdalne blokowanie dostępu do urządzenia 

przenośnego.  

3.4.12. Rozwiązanie musi zapewniać zdalne blokowanie na urządzeniu przenośnym 

urządzeń peryferyjnych co najmniej takich jak: 

A. Aparat fotograficzny.  

B. Kamera. 

C. Bluetooth. 

D. NFC. 

E. GPS. 

3.4.13. Rozwiązanie musi wspierać automatyczną obsługę w tym. rejestracje 

urządzeń prekonfigurowanych przez producenta (np. dla Apple – „Device 

Enrollment Program”, np. dla Google Android – „Android For Work”). 

3.4.14. Rozwiązanie musi wspierać możliwość dystrybucji informacji typu „push”  

3.4.15. Rozwiązanie musi wspierać możliwości definiowania polityk w zależności  

od położenia geograficznego (ang. geofencing) jak i przedziałów czasowych.  

3.4.16. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę MMS w tym. wyłączenie MMS. 

3.4.17. Rozwiązanie musi realizować funkcjonalność samodzielnego resetowania 

hasła dostępu do urządzenia przenośnego przez użytkownika. 
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3.4.18. Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę zarządzającą  

o funkcjonalnościach co najmniej takich jak: 

A. Konsola musi być dostępna z przeglądarki WWW przy wykorzystaniu 

szyfrowanego protokołu SSL. 

B. Możliwość masowego zarządzania (w tym rejestracji) urządzeniami 

przenośnymi. 

C. Strukturalne zarzadzanie urządzeniami przenośnymi w oparciu o strukturę 

LDAP (grupy, OU, etc). 

D. Możliwość definiowania własnych unikalnych atrybutów w systemie 

synchronizowanym  

z LDAP. 

E. Definiowanie profili/(ang.) template uprawnień, funkcjonalności 

użytkowników dla poszczególnych grup użytkowników (po przypisaniu do 

grupy określonego urządzenia przenośnego, ustawienia tej grupy, zostaną 

mu automatycznie przypisane). 

F. Możliwość tworzenia ról o określonych uprawnieniach. 

G. Polska oraz angielska wersja językowa konsoli. 

H. Konfigurowanie portalu samoobsługowego użytkowników (różny zakres 

dostępnych funkcjonalności). 

3.4.19. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość monitorowania urządzeń 

przenośnych, realizujących połączenia głosowe w sieci GSM ,w zakresie:  

A. Historii połączeń telefonicznych (billingów). 

B. Monitorowania parametrów systemów via SNMP 

3.5. Wymagania funkcjonalne rozwiązania MAM  

3.5.1. Rozwiązanie musi posiadać możliwość integracji z systemem autentykacji  

i autoryzacji SSO – MS. Active Directory (synchronizacja automatyczna lub 

manualna)  

3.5.2. Wymagana jest obsługa mechanizmów SAML (>=2.0) (ang. Security 

Assertion Markup Language) dla potrzeb SSO. 

3.5.3. Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z serwerem pocztowym MS 

Exchange wersji 2016 lub nowszej (protokoły: IMAPS,SMTPS, MAPI) 

3.5.4. Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie do serwera MS Exchange przy 

użyciu certyfikatu - klucza prywatnego Zamawiającego (PKI). 

3.5.5. Rozwiązanie musi posiadać dedykowane, bezpieczne, zarządzane  

i zintegrowane z systemem narzędzie do obsługi poczty (klienta pocztowego) 

spełniające co najmniej następujące kryteria: 

A. Wspieranie mechanizmów zarządzania(polityki) w zakresie konfiguracji 

kont pocztowych MS Exchange 2016 i nowsze. 

B. Realizowanie integracji z zewnętrznymi narzędziami kontroli zawartości 

poczty (np. mechanizmy AV, antyspam, etc). 

C. Zarządzanie dostępem do poczty z urządzeń przenośnych( np. dla 

określonych grup użytkowników). 

D. Możliwość definiowania zasad szyfrowania danych (np. załączniki – np. 

pdf). 

E. Możliwość definiowania zasad odbioru poczty ( np. rozmiar pobieranej 

poczty w zależności od rodzaju połączenia, rodzaju urządzenia etc). 

3.5.6. Rozwiązanie musi umożliwiać śledzenie położenia urządzenia bazując na 

informacjach z odbiornika GPS i stacji bazowych urządzenia (z możliwością 

wyłączenia) oraz wyświetlanie położenia urządzenia na mapie. 

3.5.7. Rozwiązanie musi zapewniać, aby wszystkie połączenia inicjowane z/do 

urządzenia przenośnego z „kontenera służbowego” odbywały się poprzez 

połączenie VPN (dotyczy także dostępu z/do sieci publicznych). 

3.5.8. Rozwiązanie musi zapewniać bezpieczeństwo danych zainstalowanych na 

urządzeniu przenośnym poprzez co najmniej:  

A. Wsparcie szyfrowania danych.  

B. Obsługę kodów PIN zabezpieczających urządzenie.  
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C. Obsługę telefonów z więcej niż jedna karta SIM.  

D. Obsługa/Generowanie hasła dostępowego do urządzenia przenośnego.  

E. Podłączenia urządzenia do Systemu poprzez aplikację pobraną ze „sklepu” 

dostawcy urządzenia (np.dla Apple - AppStore). 

F. Rejestracja urządzenia przez wykorzystując autentykacji na podstawie 

loginu i hasła domenowego(AD) lub przy użyciu TOKENA. 

G. Rejestracja urządzenia przenośnego przez dedykowany portal 

samoobsługowy zainstalowany u Zamawiającego. 

H. Integracje z systemami klasy SIEM. 

I. Udostępnienie portalu użytkownika (przez „przeglądarkę WWW”) 

zapewniającego możliwość sprawdzenia podstawowych danych dotyczących 

urządzenia przenośnego co najmniej takich jak:  

 Status,  

 Dane identyfikacyjne,  

 Dane o zainstalowanych aplikacjach,  

 Samodzielne resetowanie hasła dostępu do urządzenia 

 Samodzielne blokowanie urządzenia 

 Wysłanie wiadomości push na urządzenie mobilne 

 Wyświetlanie położenia urządzenia na mapie bazując na danych z 

GPS 

 Kasowanie danych i ustawień firmowych (tzw. enterprise wipe) 

 Zerowanie urządzenia – przywrócenie urządzenia do ustawień 

fabrycznych (tzw. device wipe) 

 Wyświetlanie listy zainstalowanych profili oraz aplikacji na urządzeniu 

mobilnym 

 Konfigurowanie przez administratora systemu do jakich opcji i 

ustawień portalu samoobsługowego mają dostęp użytkownicy 

J. Zarządzenie obsługa wiadomościami „push” na urządzeniu przenośnym  

K. Blokada mechanizmu Copy-Paste na urządzeniu przenośnym. 

L. Dostęp typu Remote Desktop do urządzeń przenośnych, które posiadają 

możliwość integracji z ich mechanizm typu Remote desktop, poprzez 

zapewnienie zdalnego dostępu do urządzenia przenośnego (do jego ekranu 

i klawiatury). 

M. Wersjonowanie oraz możliwość wycofania zmian zainstalowanego 

oprogramowania (wersji)  

N. Zarządzanie polityką bezpieczeństwa w zakresie zmiany haseł na urządzeniu 

przenośnym (co najmniej: złożoność, okres ważności, długość). 

O. Wspierać/Implementować wbudowane rozwiązanie DLP i/lub posiadać 

możliwość integracji z rozwiązaniami DLP firm trzecich. 

P. Mechanizmy automatycznego/regularnego tworzenia kopii zapasowych 

wszystkich danych użytkownika.  

3.5.9. Rozwiązanie musi zarządzać dostępem do aplikacji ze źródeł 

nieautoryzowanych, własnych – korporacyjnych(tworzenie własnych 

repozytoriów – „sklepów” aplikacji), jak i fabrycznych - producentów (np. 

AppStore, Google Store). 

A. Oferowany system musi zawierać zestaw narzędzi dla programistów (SDK) 

umożliwiający integrację aplikacji natywnych Android wytwarzanych przez 

UDT (aplikacja SIGMA), integracja aplikacji wraz z systemem musi 

obejmować: 

 Możliwość zestawienia tunelu wirtualnej sieci prywatnej pomiędzy 

pojedynczą aplikacją systemu Android a siecią wewnętrzną UDT (per 

application VPN) 

 Możliwość włączenia mechanizmu pojedynczego logowania dla 

aplikacji (SSO) pozwalającego na bezpieczne jej wywołanie na 

urządzeniu bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła 
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 Kontrolę wycieku danych z aplikacji poprzez zablokowanie możliwości 

wykonywania migawek ekranu, blokadę funkcji kopiuj/wklej 

pomiędzy tą aplikacją a innymi na tym samym urządzeniu 

 dodatkowe zabezpieczenie dostępu do aplikacji kodem PIN 

 wyłączenie możliwości wykonywania kopii zapasowej aplikacji i jej 

danych 

 włączenie szyfrowania dla aplikacji i jej danych 

B. Dla aplikacji firm trzecich dla których UDT nie posiada dostępu do kodu 

źródłowego konieczne jest dostarczenie mechanizmu kontenera na systemie 

Android umożliwiającego włączenie powyższych funkcji. 

C. Powyższe funkcje muszą być dostępne na systemie Android 4.4.2 lub 

wyższym 

3.5.10. Rozwiązanie musi umożliwiać zdalne instalowanie (ang. Push apps), jak  

i odinstalowywanie aplikacji na urządzeniach przenośnych. 

3.5.11. Rozwiązanie musi zapewniać możliwości zarzadzania przesyłanymi danymi:  

A. Zarządzaniem (blokowaniem/limitowaniem) transmisji danych także w 

zależności od źródła danych sieciowych (Wi-Fi, Gsm, roaming zagraniczny)  

B. Zarządzanie ilością przesyłanych danych, także w zależności od źródła 

danych (Wi-Fi, Gsm, roaming zagraniczny)  

C. Zarządzenie transmisją danych (monitorowanie) w zależności od co najmniej 

nazwy operatora, siły sygnału , jakości połączenia 

D. Rozwiązanie musi implementować mechanizmy tworzenia list aplikacji 

dozwolonych i/lub wykluczonych (ang. white/black-listing) w zakresie 

zarzadzania aplikacjami na urządzeniach przenośnych, 

E. Rozwiązanie musi posiadać dedykowaną, bezpieczną, zarządzaną  

i zintegrowaną z systemem przeglądarkę stron WWW, spełniającą co 

najmniej następujące kryteria: 

F. Przeglądarka musi być porównywalna z dostępnymi na rynku 

„przeglądarkami WWW” i wspierać co najmniej: protokół http, https, formaty 

HTML, HTML5, XHTM, CSS3, Javascript, Cookies 

G. Przeglądarka musi mieć definiowalne listy stron o dostępie dozwolonym jak 

i zakazanym (ang. black/white – liting)  

H. Przeglądarka musi wspierać VPN aplikacyjny (VPN w warstwie 4  

- aplikacyjnej)  

I. Wsparcie dla automatyzacji procesów uwierzytelniania (np. integracja  
z SSO)  

3.6. Wymagania dodatkowe (opcjonalne; stanowią kryterium oceny 
ofert): 

3.6.1. Wszystkie wymienione w niniejszym dokumencie funkcjonalności 

konfigurowane są z  poziomu centralnej konsoli zarządzającej rozwiązania.  

3.6.2. Rozwiązanie posiada wsparcie dla dwuczynnikowej lub wieloczynnikowej 

autoryzacji (ang. Multi-Factor Authentication)  

3.6.3. Rozwiązanie posiada wbudowane narzędzia wspierające zdalne 

diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem przenośnym (np. 

przerywanie procesów, analiza logów )  

3.6.4. Wsparcie dla audytów zgodności konfiguracji/zawartości telefonu  

z ustalonym wzorcem (ang. IT/ Security Compliance) odbywają się  

w określony, regularny i automatyczny, sposób.  

3.6.5. Wsparcie dla rozwiązań typu kioskowego (uruchomiona jedna aplikacja na 
urządzeniu przenośnym, bez możliwości jej wyłączenia)  

4. Gwarancja i wsparcie techniczne.  

4.1. Dostarczone oprogramowanie musi być objęte gwarancją i wsparciem 

technicznym.  
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4.2. Wsparcie techniczne świadczone będzie w trybie co najmniej NBD (pięć dni  

w tygodniu z czasem usunięcia awarii w następnym dniu roboczym)  

4.3. Wsparcie techniczne świadczone będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną za 

pośrednictwem poczty e-mail lub strony WWW, telefon w polskiej strefie 

numeracyjnej (bez dodatkowych kosztów połączenia). 

4.4. W ramach wsparcia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dostępu do 

uaktualnień poprawek fabrycznie zainstalowanego oprogramowania (w ramach 

zakupionej wersji) udostępnianych przez producenta oraz obsługi serwisowej 

(nowe edycje produktów, wydania uzupełniające, aktualizacje, poprawki 

programistyczne). Aktualizacja usługi do nowej wersji musi być zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

4.5. W ramach wsparcia Zamawiającemu przysługiwać będzie dostęp do bazy wiedzy, 

kursów i szkoleń. 

5. Harmonogram prac. 

5.1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 

5.1.1. Opracowanie Projektu wdrożeniowo-technicznego, o którym mowa w §2 

ust.2 pkt 1 wzoru umowy, zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od 

dnia zawarcia Umowy, 

5.1.2. Wdrożenie i uruchomienie systemu MDM/MAM w modelu SaaS - w terminie 

do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Projektu wdrożeniowo-

technicznego, w tym: 

A. Integracja z Active Directory Zamawiającego, 

B. Integracja z MS Exchange Zamawiającego, poprzez aplikację w kontenerze, 

C. Opracowanie profili konfiguracyjnych, polityk bezpieczeństwa wg zaleceń 

Zamawiającego dla poszczególnych grup urządzeń i użytkowników, 

D. Dodanie do kontenera aplikacji SIGMA będącą własnością Zamawiającego, 

5.1.3. Szkolenie, o którym mowa w §2 ust.2 pkt 3 wzoru umowy, zostanie 

przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru 

wdrożenia. 

5.1.4. Zapewnienie usługi dostępu do systemu MDM/MAM, gwarancji i usługi 

wsparcia technicznego – w terminie od dnia podpisania Protokołu końcowego 

przez okres 35 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, 

licząc od dnia podpisania umowy. 

 


