Техническа спецификация
по процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“ с предмет:
“Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и
дълготрайни нематериални активи, по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
- Сървър за база данни – 1 брой;
- Непрекъсваемо токозахранване (UPS) – 1 брой;
Обособена позиция 2:
- Софтуерна платформа за oблачна инфраструктура – 1 брой.”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Сървър за база данни – 1 брой с еквивалентни или по-добри параметри от следните
минимални технически и функционални характеристики:
 Сървърно шаси: мин. 1бр.;
 Процесор: мин. 6 cores, мин. 2.3Ghz, мин. 15MB cache, мин. 2бр.;
 Памет: мин. 8GB, мин. 8бр.;
 Твърд Диск: мин. 2TB, мин. 2бр.;
 Твърд Диск: мин. SSD 240GB, мин. 2бр.;
 Охладител: мин. 2бр.
Непрекъсваемо токозахранване (UPS) – 1 брой с еквивалентни или по-добри параметри от
следните минимални технически и функционални характеристики:
 Мощност: 3000VA;
 Капацитет: 2400W;
 Работно напрежение: 220VAC / 230VAC / 240VAC
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Софтуерна платформа за oблачна инфраструктура – 1 брой с еквивалентни или подобри параметри от следните минимални технически и функционални характеристики:
 Административен панел
 Модул Регистрация
 WEB базиран потребителски интерфейс
 Интерфейсен модул за upload/download на финансови документи
 Интерфейс за управление на достъпа до системата
 Модул регистрация на контрагенти
 Модул регистрация на контакти
 Модул регистрация на оферти и договори
 Модул за генериране на финансови документи – данъчни фактури
 Модул операции по финансови документи
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Модул за въвеждане и дизайн на шаблони на данъчни документи
Модул справки
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул за регистриране на касови плащания
Модул за интеграция с фискални принтери
Модул за импорт на банкови плащания
Модул за регистрация на електронни плащания
Модул справки
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул за управление на достъпа до документи
Модул за автоматично / ръчно пренасочване на документи
Модул за upload на документи
Интерфейс за управление на достъпа до системата
Модул индивидуален график
Модул назначения
Модул регионална структура
Модул автоматично пренасочване на задачи
Модул справки
Интерфейс за управление на достъпа до системата
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