Technický popis řešení
Akce: Dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek
Technická specifikace
- 2 ks dotykové LCD obrazovky min. 105 cm úhlopříčka obrazovky,
- 2x systém pro umístění a upevnění obrazovek na venkovní stěnu úřadu splňující normy
venkovního umístění, tj. odolnosti vůči povětrnostním podmínkám (slunce, déšť, mráz)
a základní odolnost proti poškození vandalizmem,
- 2 ks PC včetně operačního systému a programového vybavení pro obsluhu
elektronických úředních desek (PC musí obsahovat integrovanou Wi-Fi),
- 2 ks záložních zdrojů min. 2000 VA,
- antivandal provedení ochranného boxu z ocelového plechu,
- dotykové uživatelské rozhraní DÚD: uspořádání, kategorizace a detail dokumentů,
- zobrazování různých formátů: PDF, obrázků, videí,
- rozlišení: min. Full HD 1920 x 1080,
- svítivost: min. 2.000 cd/m,
- rozhraní: LAN,
- zabezpečení: bezpečnostní sklo,
- stupeň krytí: min. IP 65,
- provozní teploty: - 30°C až + 50°C,
- ostatní periferie: proudový chránič, termoregulace, automatické nastavení jasu,
- systém musí umožnit vystavování dokumentů pouze z jednoho místa, tj. nemusí se
vystavovat dokumenty na internetové úřední desce a následně ještě na elektronické
úřední desce a musí umožnit automatické zveřejňování na úřední desku ze systému
GINIS od společnosti GORDIC bez dalších nákladů (případné licenční a implementační
náklady třetí strany (společnosti GORDIC) nejsou předmětem této zakázky),
- maximální přípustná doba mezi zveřejněním na internetové úřední desce a elektronické
úřední desce je 30 min,
- systém musí umožnit dostupnost všech dokumentů i v případě výpadku internetu
a po dobu výdrže záložního zdroje (minimálně 30 min),
- zadavatel zajistí na své náklady přívod datového kabelu, případně bezdrátového signálu
a elektrické energie do místa umístění úředních desek,
- školení administrátorů zadavatele v rozsahu 4 hodin v místě sídla zadavatele.
Místa instalace úředních desek:
- Městský úřad Bílina, Seifertova 1/1, 418 01 Bílina (odbor dopravy, živnostenský úřad)
- Městský úřad Bílina, Žižkovo náměstí 58/3, 418 01 Bílina (odbor sociálních věcí
a zdravotnictví)
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