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Hırran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

TEKLIF FORMU

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: HBYSM{Yazılım Proğam Alımı)
: Teklif Mektubu
:29318
: 0059l

-Fiyalaı KDV Hariç o|arai verilnelidir. Malzemğlcrin Maıkast vcya Özclliğ mutlaka belirlilmeIidir.
-UBB sorgulamasına görc en düşük 3 teklifbaz alınacattır. SGK Ödcnir/Ödenmez t€kliftc belirtilecektt.
-sUT kodu bglinilmeyeD teklifler d€ğcrlendirme dışt bırahlacsktır. Pakotc dahil olup olmadlğr tekliftc belinilec€ktiı.
-sUT fiyattnt aşan teklifler değerlendirme dışt bırakılacakhr. Ödemeler muayene kabul sonrası ı-3 Ay arasındadır.
-SGK Taİafından UBB'den kaynaklanan kcsintiler durumunda yük|cniciye ödğmc yapılmayacak vğ yüklenici hiçbir hak lalebindc
bulunmayacaktır.
-scK Öd€nir/Ödenmez
-Pakete dahildiIaahiI değildir
-Tanımlaytct Firma bilgisi olmalt ve teklifbirlikte sGK sorgulaJİıam siseminin çıktısı teklifile biılikc verilmclidiı.
-Teklif formunda belinilmiş olan SUT Kodlaİ vc UBB Firma Tanımlayıcı No şlşme lidir.
-Teklifveren istekliler yukandaki tiıİn maddeleri şartsız kabul ettniş sayılacalcır.
-idaıe No : 63760.38.32.00.01.330
-ldare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırına ve Uygulama Hastan€si
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildiriliniştir.

son Tekıif Tarihi: ot,otr. )-9\ r

rTanımlaylcı firma bilgisi olmalı ve tekıifile birlil:te SGK sorgulaına si§teminin çıkllsı teklifile birlikte vğrilm€lidir.
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1 YAZlUll PROGRAMI

Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
FıYat

Tanımlaylcl Fırma ve uBB

1 ADET

G€nel
Toplam(xDV

Harie):

Adte§; Araştırma vc Uygulama Hastrnesi osmanb€y Kamplı§l ŞANLiURFA
Doğrudan Temin Mai| : doqrudanıeminlaharran.edu.ır
lhale Mail Adresi : satinaıma63,ahg!Eai].çq@

ldbattelefon: Teı.:0 (4|4) 344 4444 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4ı4) 3,14 41 78
lhale lletişim : 0 (4l4) 344 4l 65_58l0

Mal / Hizmet Adl
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özelliğine sahip olmalldIr.
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1. Ağda bulunan bi|gisayarlara yönetim konsolu aracılığıyla yönetici şifresi ile
erişebilmeli.

2. RDP Bağlanh özelliği ile bağlantı gerçekleştirebilmeli.
3. Proxy yapılandırmaslnl yaparak çok farklı ip adresleri ile tüm network'de bulunan

bilgisayarlarl yönetebilmeli.
4. Bağlantı kurma ekranınl açar. Bu sayede diğer bilgisayarlara erişim çok daha hızlı

sağlanabilmelidir.
5. En son bağlanllan bilgisayara tekrar bağlanllabilme özelliği olmalıdır.
6. Görüntü boyutunuayarlanabilmeli.
7. Bağlanılan bilgisayarın klavye ve Mouse kullanmasını engelleme özelliği olmalıdır.
8. Bağlanılan bilgisayarın klavye kullanmasına veya kullanamamasını ayarlayabilmeli.
9. Kendi Mouse'un imleç hareketlerini karşı tarafın görmesini veya karşı tarafın Mouse

imleç hareketinin görünmesini sağlayabilmelidir.
,l0. Ek özellikler ekranını açabilir. Advanced (gelişmiş) pencerelerle anlık olarak ayar

değiştirme işlemlerini yapabilmeli.
"l 1. Yazdırma işlemi yapar. Tanımlı olan yazıcıdan çıktı alınmasını sağİayabilmeli.
12. Arka planda dosya transferi yapabilmeli.
,|3. Bağlantl esnasında görüntüyü transparan hale getirebilirsiniz.

14. Kullanıcıya yapllan tüm kilitleme işlevleri (Klavye ,Mouse kullanımlarl)tek seferde
pasif hala getirilebilmeli,

15. Bağlanılacak olan bilgisayara manuel servisleri kurabilmeli ve kaldırabilmeli
16. lntel AMT desteği ile uzaktan donanım denetimi olmalıdır.

,17. lntel AMT teknolojisi ile uzak biıgisayar kapalıyken ve işletim sistem! çallşmlyorken
yönetim yapmamıza imkan sunmalıdır.

18. lntel AMT teknolojisi ile uzak bilgisayarların BloS ayarlarını görüntüleyebilmeli ve
ayar değişikliğine izin vermelidir.

,t9. Bağıantı slrasında tüm bilgiler (ekran görüntüleri, fare hareketleri ve klavye sinyalleri)
256 Bit

20. AES metodu tarafından şifrelenmelidir.

21. Kullanıcı doğrulaması için; Active Directory ve Kerberos desteğiyle Windows
korumasını, bireysel kullanıcı yetkileri ve güvenli giriş\parola doğrulamalarıyla kendi
güvenliğini kuIlanmalıdır.

22- Diffie Hellman temeline dayanan anahtar sistemi kullanılmalıdır.

23. lP filtre özel|iğine sahip olmalıdır, bu özellik ile erişim sınırlandırılması yapılmalıdır.

24,lJzak bilgisayar ile iletişim için yazılı sohbet, sesli sohbet Ve mesaj gönderim





25. Uzantısı fark etmeden her hangi bir dosyayı uygulama ara yuzü sayesinde sürekie
bırak yöntemi kullanılarak kopyatanabilmelidir. Kopya|ama sırasında bağlantıda yada
bağlantl sağlayan sistemler araslnda her hangi bir nedenden dolayı bağlantı kopar ve
dosya transferi yarım kahr ise bağlantı açıldığından dosya transfer işlemi kaldığı
yerden devam edebilmelidir.

26. Uzaktaki aynı ekrana eşzamanlı farklı bağlanhlar desteklenmelidir.

27 . Uzaklaki farklı ekranları kendi ekranımızda görüntüleyebilmeliyiz.

28. lntemet bağlantısı gerektirmeksizin ağ bağlantlslnl kullanarak uzak bilgisayarlara
bağlantl sağlanması gerekmeKedir.

29. Telnet erişimi sağlayabilmelidir.

30. Bayi yada distribütör firma dışında direk üretici firma mail desteği vermelidir.




