MŰSZAKI LEÍRÁS
Multifunkciós eszközök bérlete

25 db multifunkciós eszköz bérlete és 1 db költségmenedzsment rendszer szoftver licenc beszerzése
és az Ajánlatkérő informatikai rendszerébe telepítése illetve beüzemelése.
1. Az eszközökre vonatkozó műszaki követelmények kategóriánként


Homogén eszközpark: egy gyártó, kategórián belül azonos típus
Eszközök

Típus

A4

A4 MFP

A3 MFP

A3 CMFP

Technológia

Lézer

Lézer

Lézer

Lézer

A4
minimum 30
lap/perc
nyomtatási és
másolási sebesség
fekete-fehérben
(A4)

A3

A3

minimum 25 lap/perc
nyomtatási és
másolási sebesség
fekete-fehérben (A4)
magyar nyelvű,
beépített érintős
kijelző

Maximális papírméret A4
minimum 30
lap/perc
nyomtatási
sebesség feketefehérben (A4)

Kijelző minimum
követelmények

-

magyar nyelvű,
beépített kijelző

minimum 30
lap/perc nyomtatási
és másolási sebesség
fekete-fehérben (A4)
magyar nyelvű,
beépített érintős
kijelző

Hálózatos nyomtatás

szükséges

szükséges

szükséges

Fax

nem szükséges

nem szükséges

nem szükséges

szükséges
csak 1 db eszköz
esetében szükséges

Kétoldalas nyomtatás

szükséges

szükséges

szükséges

szükséges

Kétoldalas másolás

-

szükséges
beolvasás emailbe, hálózati
mappába (smb,
ftp)

szükséges

szükséges

beolvasás e-mailbe,
hálózati mappába
(smb, ftp)

beolvasás e-mailbe,
hálózati mappába
(smb, ftp)

szükséges
TIFF, JPEG, PDF,
Kompakt PDF

szükséges
TIFF, JPEG, PDF,
Kompakt PDF

minimum 250
minimum 50
lapos

szükséges
TIFF, JPEG, PDF,
Kompakt PDF
minimum 50 lapos
automata
kétoldalas
dokumentumadag
oló
minimum 500
lapos

minimum 50 lapos
automata kétoldalas
dokumentumadagoló
minimum 2x 500
lapos

minimum 50 lapos
automata kétoldalas
dokumentumadagoló
minimum 2x 500
lapos

minimum 50 lapos

minimum 100 lapos

minimum 100 lapos

minimum
600x600 dpi

minimum 250
lapos
minimum 2x 500
minimum 2x 500
minimum 600x600 minimum 1200x1200 minimum 1200x1200
dpi
dpi
dpi

Sebesség

lapolvasó speciális
funkciói

-

színes beolvasás

-

file formátumok:

-

dokumentumadagoló
papírkazetta
alapkiépítésben
kézi papíradagoló
adagoló tálca

-

papírkazetta bővítési
lehetőség
nyomtatási felbontás:

USB / Ethernet port

USB 2.0, Ethernet
10/100/1000

USB 2.0, Ethernet
10/100/1000

USB 2.0, Ethernet
10/100/1000

USB 2.0, Ethernet
10/100/1000

Nyomtatónyelv:

PCL5e/6

PCL5e/6

PCL5e/6

PCL5e/6

Energy Star minősítés
Kihasználtság (A4;
havi min/max)
A
költségmenedzsment
rendszer szoftverrel
való teljes körű
kompatibilitás.

szükséges

szükséges

szükséges

szükséges

3 000/10 000

4 000/30 000

10 000/50 000

10 000/50 000

igen

igen

igen

igen

azonosítás

nem feltétel

nem feltétel

igen

igen

gépasztal

nem szükséges
Windows
7,10,2008R2,
2016R2

nem szükséges
Windows
7,10,2008R2,
2016R2

szükséges

szükséges

Windows
Windows
7,10,2008R2, 2016R2 7,10,2008R2, 2016R2

igen

igen

PIN és/vagy közelítő
kártyás felhasználó

Kompatibilis
operációs rendszerek

újrahasznosított papír
kompatibilis
igen

igen

Mennyiségek gépkategóriánként
kategória

A4

A4 MFP

A3 MFP

A3 CMFP

Szoftver

mennyiség

2 db

12 db

8 db

3 db

1 db

ebből papírkazetta
bővítés

-

3 db

4 db

2 db

-

2. A költségmenedzsment rendszerrel kapcsolatos elvárások
A telepítésre kerülő költségfigyelő és egységes nyomtatás- és beolvasás kezelési megoldási rendszer
teljes körűen együttműködik a megajánlott gépparkkal, biztosítja a felhasználók egyedi azonosítását,
tételes kimutatást tesz lehetővé az összes nyomtatásról és másolásról. A nyomtatási menedzsment
rendszer valamennyi nyomtatott, szkennelt és másolt dokumentumot nyilvántart, igény szerint
biztonsági archívumot készít, szabályalapú dokumentumkezelést tesz lehetővé. A felhasználók
mindegyik multifunkciós berendezés esetén PIN és/vagy közelítő kártyás azonosítás után férhetnek a
rendszerhez a beállított jogosultságoknak megfelelően. A kártyaolvasóknak kezelniük kell a meglévő
vállalati beléptető rendszer kártyáit.
A rendszer minden nyomtatási, másolási és beolvasási költséget számon tart. A felhasználók
bármilyen hálózati nyomtatóra küldhetnek bizalmas dokumentumokat, amelyek nyomtatása csak a
személyes jelenlétükben történik meg. Lehetővé teszi, hogy a rendszergazda szabályokat állítson fel a
dokumentumok nyomtatásának módjával és helyével kapcsolatban. Szabályozhatja a kinyomtatható
színes oldalak számát, egy dokumentumban az oldalak számát vagy az összköltségét. Lehetővé teszi
az ügyfelek számára, hogy cégükön belül fokozottabb biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak a
multifunkciós készülékek használatát illetően. Dokumentumokat a szerver tárolja addig, amíg a
felhasználó nem azonosítja magát a multifunkciós készüléken, és nem ad engedélyt a nyomtatásra.
Az A4 és A4MFP kategóriájú eszközök esetében nem feltétel a közelítő kártyás azonosítás csak a
PIN kód, de a felhasználónkénti nyomatszám és az összesített másolás költségfigyelő rendszerbe
történő automatikus nyilvántartása igen.
Elvárt képességek:




















A nyomtatási/másolási kiadások és megtakarítások tökéletes átláthatósága
Nyomtatási és másolási kiadások ellenőrzése az egyes felhasználók, a részlegek és a
projektek szintjén
A cégen belüli színes nyomtatás és fénymásolás ellenőrzése
A nyomtatási szabályok betartatásával optimalizálni lehessen a megtakarításokat
A felhasználók láthatják a nyomtatási feladatok költségét és a megtakarítási
lehetőségeket
Megakadályozza a papíralapú dokumentumok és digitális információk illetéktelen
lemásolását
Teljes tartalomellenőrzési útvonal
A felhasználók bármelyik nyomtatónál felvehetik a kinyomtatott dokumentumot
Ha az egyik nyomtató nem működik, a felhasználók átmehetnek egy másikhoz, hogy
kinyomtassák a dokumentumaikat
Az arra jogosult felhasználók felvehetnek olyan dokumentumokat is, amelyeket más
helyről vagy más felhasználók küldtek nyomtatásra
A nyomtatási feladatokat át lehet irányítani a kevesebbet használt nyomtatókra
Az ellenőrzési információt és a dokumentumok másolatát későbbi felülvizsgálat céljából
el lehet küldeni egy archiváló rendszerbe.
Az elkészült dokumentumok adatait adatbázisban tárolja, onnan statisztikák készíthetők
akár manuálisan, akár automatikusan, előre meghatározott időpontokban. Egyedi
riportok készítésének lehetősége (időszak, eszköz, felhasználó, felhasználás módja,
dokumentum típusok, eszközkihasználtság, megtakarítás stb.)
A felhasználói jogosultságok egyedileg meghatározhatóak és illetve csoportokhoz
rendelhetőek legyenek. Felhasználókat a rendszer képes legyen az MS Active Directoryból importálni.
Minimum Windows Server 2016R2 kompatibilitás
WEB alapú kezelőfelület

A szoftver üzembe helyezéséhez szükséges informatikai infrastruktúrát az Ajánlatkérő biztosítja
(hálózat, szerver hardver, operációs rendszer).
3. Egyéb követelmények
Meghibásodás esetén az Ajánlattevőnek a javításokat és karbantartásokat munkanap a
bejelentést követő 4 munkaórán belül meg kell kezdeni. A berendezést a javítás idejére
megfelelő teljesítményű berendezéssel kell helyettesítenie amennyiben a javítás várható
időtartama az 1 munkanapot meghaladja. A cseregép típusa eltérhet a jelen felhívásban
specifikálttól, de minimum ugyanakkora teljesítménnyel kell rendelkeznie.
Ha a bejelentéstől számított 30. napon sem történt meg a hiba elhárítása és hibaelhárításon
átesett készülék üzembeállítása, úgy az Ajánlattevő 5 munkanapon belül térítésmentesen köteles
azt másik eszközre kicserélni. A csere készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell
egyeznie a meghibásodás miatt lecserélt készülék paramétereivel. Az így üzembe helyezett
készülék jótállása elölről kezdődik.
A használatból eredő hulladékot (pl. csomagolás, üres festéktartályok, stb. – papír és fólia
kivételével) az Ajánlattevő ingyenesen köteles elszállítani. Az Ajánlattevő biztosítja, hogy az
Ajánlatkérő telephelyén mindig rendelkezésre álljon szükséges kellékanyag.

Egyéb:





Nyomtató papírt az Ajánlatkérő biztosítja
Várható éves össz. nyomatszám, fekete: 1 500 000 oldal (A4+2xA3)
Szerződés időtartama 60 hónap

Telephelyek:
1. Pécs, Nyugati Ipar út
2. Pécs, Búza tér 8/B
3. Pécs, Állomás utca 40.

