Tisztelt
Pályázók!
„
Az
LMP
informatikairendszerének
felújítása”n
evűpályázatvonatkozásban
érkezett
kérdéseket,ésarájukadott
válaszokat
az
alábbiakban
ismertetjük:

1.

Kérdés:

„miért teszi függővé magát az LMP is egy amerikai vállalat termékeitől, amelyről köztudott, hogy a
összes titkosszolgálat ki-be jár rajtuk, az NSA-től a Külügy meg a Kibervédelmi Intézet speciális tudású
emberei is, mikor 15 éve létezik magyar alternatív operációs rendszer? Ráadásul Önök is használják
jelenleg is! Illetve a 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozata előirányozza a nyílt forráskódú szoftverekre
valóátállástis.”
Válasz:
A kérdésben hivatkozott Kormányrendelet az állami szféra szervezeteire vonatkozik. Egy pártra a civil
törvény az érvényes, mert nem része az Állami szervezetrendszernek. Az LMP (mint minden más
felhasználó) saját maga dönti el, hogy milyen szoftverkörnyezetben kíván dolgozni. A meglévő
géppark Microsoft operációs rendszerrel van ellátva és az irodai szoftverek is egységesen Office
programcsomagok. Az irodai gépeket egységesen szeretnénk kezelni ugyanazt az operációs rendszert
kell választani, mint a már meglévő gépeken. A külső felhasználók is évek óta Microsoft termékekkel
dolgoznak és a rajta futó programok és alkalmazások is Windowson futnak. Egy teljesen új operációs
rendszerre és szoftverekre való átállás akár le is lassíthatja a hatékony munkavégzést azok számára,
akikmégnemdolgoztaknyíltforráskódúrendszerekben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Kérdés

MicroSIPszerver,azazvoip-softphone(https://www.microsip.org) ?
KileszaSIP-provider?
Válasz:
AMicroSIP
szerverenegynagyobbteljesítményűPBXvoipszolgáltatástnyújtószámítógépetértünk.
SIPproviderjelenlegaSIPdicsount.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Kérdés

MiaCRMalapja,milyennyelveníródottésmilyenAPI-tbiztosít?

Válasz:
ACRMalapjaaszervezettagjainakaktivistáinakelérhetőségeittartalmazóadatbázis,amely
kapcsolattartáscéljáulszolgál.ACRMPHP,MySQL,joomlanyelveníródott.ACRMkülsőforrásbólvaló
API-tnembiztosít.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Kérdés

ACRMmilyenadatbázisszerverhezcsatalakozik?

Válasz:
EgybéreltszerverentelepítettMySQLadatbázishozcsatlakozik.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Kérdés:

„A kiírásban nem szerepel az asztali számítógépekhez monitor és beviteli eszköz (billentyűzet/egér).
Ezekre a tételekre nem kell ajánlatot adni? Amennyiben rendelkeznek pl. monitorokkal, amivel a
számítógépeket szeretnék használni, úgy kérem, küldjék meg részünkre milyen csatlakozókkal
rendelkeznekezekamonitorok,hogyazajánlottszámítógépeknekismindenképpenilyenkimenete.”
Válasz:
Anevezettegyébeszközökrenemkellajánlatottenni,mertajelenleghasználtakatkívánjuk
alkalmazni.Monitorok:VGA,billentyűzet:USB,egér:USB.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Kérdés:

„AkorrektárajánlathozszükségünklenneegyirányadóSLAmeghatározására.
pl:Reagálásiidőhibaesetén:2óránbelül
Hibajavításmegkezdése:4óránbelül
Helyszínihibaeseténajavításmegkezdése:6óránbelül”
Válasz:
Reagálásiidőhibaesetén:2óránbelül
Hibajavításmegkezdése:4óránbelül
Helyszínihibaeseténajavításmegkezdése:24óránbelül”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Kérdés:

„Mindenképpen önálló szerverrel kívánják megoldani a telefonközpont funkciót? Javasolnánk bérelt
környezetigénybevételét,melysokkalhatékonyabbankitudjaszolgálniazegyediigényeket.
Milyen CRM rendszert használnak? Annak van fejlesztője, aki segédkezik a rendszerek közötti
kommunikációs csatornák kialakításában? A SIP rendszerek adatbázisként szolgálnak csak ezekben az
esetekben,ezértamunkanagyrészéta
CRM”
Válasz:
Önállószerverrelkívánjukmegoldania
telefonközpontfunkciót.
Joomlakörnyezetbenfutóalkalmazás.Igenvanfejlesztő.AmunkanagyrészétaCRMvégzi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Kérdés:

Vanmeglévő/ismertCallCentermegoldás,amittelepíttetniszeretnének?
Válasz:
Jelenlegegy
ingyenesMicroSIPkliensthasználunk,amelylebonyolítjaahívásokataPBXszerveren
keresztül.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Kérdés:

VanIPPBXmegoldás,amihezaServerkonfigurálvalett?
Leszaszervernekmásfeladatais?
APBXésCRMrendszerközöttmilyenfelületencserélnekgazdátazadatok?
Milyenadatokravanszükség?
Kifejlesztileezeketazadatcseréhezszükségesmodulokat?
ANAS-nakmilyenszerepevan?
Miindokoljaatípusválasztást?
Válasz:
JelenlegaPBXszerveraSIPproviderhezvankonfigurálva.
Nemleszmásfeladataaszervernek.
PBXésCRMrendszerközöttnincsadatcsere,mertafelhasználóaCRM-enkeresztüljutelaz
adatbázisba,ígynemkellfejleszteniamodulokat.
ANAS-nekadattárolásiésDCszerverkéntifunkciójaisvan.
Atípushoznemragaszkodunk,csupánaztjeleztük,hogyazzalegyenértékűfunkciókattudjonellátni
azajánlottegység.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

Kérdés:

Milyenhavinyomtatásiteljesítményrekellszámítani?
Bérelteszközönnemgondolkodnak?
Válasz:
Havinyomtatásimennyiség(db):1.000.-től-10.000.-ig.
Bérelteszközönnemgondolkozikpályáztató,ugyanakkor,hailyenopcióraisérkezikajánlat,akkoraz
értékelésrekerül.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

