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Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelligi mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SCK Ödcnir/Ödcırnrez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahiI olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.
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*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birIikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 637 60.38.32.00.0 1.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.
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18. Cihaz
kısmına
bağlanabi

kapı kilidine sürekli açık tutacak şekilde tetik verebilmelidir.
, üzerindeki alarm çıkışı ile bir alarm sisteminin sensör (zone) bağlantı

lmelidir. ./'
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1. cihaz, personel giriş-çıkış denetleme amacı ile geçiş kontrol sistemlerinde
kullanılabilecek bir
ürün olmalıdır.
2. cihaz, çalışmalarını ve tüm işlemlerini kontrol edebilen gömülü bir linux işletim
sistem ine
sahip olmalıdır.
3. cihaz, yekili personelin geçişlerini parmak izi tanıma, proximity kart okuma ve şifre
kontrolü
olmak üzere aynı zamanda 3 (üç) farklı yöntem ile kontrol edebilmelidir.
! Çi!az,5000 (beşbin) farklı personele ait parmak izini tanıyabilmelidir.
5. cihaz, yüksek hızda ve performasta parmak izi okuyabilen, kolay çizilmeyen cam
yapıda optik
sensöre sahip olmalıdır.
6. Cihazın parmak izi tanıma optik sensörü, parmak izini her yönden (360o)
algılayarak
okuyabilmelidir.
7. Cıhaz, her bir personel için bir adet olmak üzere toplamda 5000 (beşbin) adet
proximity kart
hafızasına sahip olmalıdır.
B..Cihaz, her personel için ayrı ayrı birer adet olmak üzere toplamda 50OO (beşbin)
adet farklı
şifre tanımlanıp, bu şifre ile geçişe izin verebilmelidir.
9. Cihaz, tüm geçişler ve müdahe|eler için toplamda 2oo.ooo (ikiyüzbin) adet o|ay ya
da hareketi
hafızasında tutabilme özelliğine (log) sahip olmalıdır.
10. cihaz, her hareket durumunda belirlenecek bir kameradan aldığı görüntü
üzerinden fotoğraf
çekebilmelidir.
11. Cihaz, kontrol edilebilmesi için üzerinde 16 (onaltı) adet tuştan oluşan bir tuş
takımına sahip
olmalı ve bu tuşlar ile menü erişimi sağlanıp programlanabilmelidir.
12 cihaan menüsü kolay anlaşılır ve rahat kullanılabilir görsel bir yapıda ve Türkçe
olmalıd ır.
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Ç!haz, yapılan işlemlere karşın Türkçe seslendirme ile uyarıda bulunabilmelidir.
14. cihaz,32 bit yüksek hızda ve performasta algılama yapibilen işlemciye sahip
olmalıd ır.
15. cihaz, menü yönetimi ve geçiş kontrol uyarılarını görsel olarak verebilmesi için
üzerinde dahili
olarak 3,5" (üç nokta beş inç) TFT renkli ekrana sahip olmalıdır.
16 cihaz, turnike, bariyer ve elektronik kilit çeşitlerini tetik verek kontrol edip, yetkili
kişi
geçişlerine izin vermeli, yetkisiz kişi geçiş|erine izin vermemelidir.
17, cihaz, bir alarm panelinden alarm anında gelecek tetik doğrultusunda turnike,
bariyer ya da



19. Cihaz, hem turnike ve kapı kilidi tetikleme, hem de alarm tetiği elde edebilmek
için en az 1 (bi)
adet rö|e çıkışına sahip olmalıdır.
20. Cihaz, üzerinde dahili olarak var olan sabotaj tetiği ile algılayacağı sabotaj
durumunda alarm
çıkışı üzerinden verebi|eceği bir tetik ile alarm sistemini devreye sokabilmelidir.
21. Cihaz, beraberinde monte edilecek bir butondan alacağı tetik ile turnike ve kapı
kilidini kontrol
edebilmelidir.
22. Cihaz, menüsünden tanımlanabilecek 24 (yirmidört) farklı tonda ses ile zil sesi
verebilmelidir.
23. Cihaz, personel denetleme kontrol sistemi programı ile erişim sağlanabilmesi için
TCP/lP
iletişim protokolünü desteklemeli ve 10/100 Mbpsethernetarayüzü üzerinden RJ-45
konektörlü Cat-S ya da Cat-6 kablo ile networke bağlanıp kayıtlı verilerine erişilebilir
olmalıdır.
24. Cihaz üzerinde USB arayüz olmalı ve bu arayüz üzerinden cihaza tüm personel
listesi ve bu
personeller için tanımlanmış, parmak izi, proximity kart ile şifre bilgileri
yükienebilmelidir.
25. Cihazdaki tüm personel bilgileri USB arayüz ile bir USB belleğe yedek
alınabilmelidir.
26, Cihazın program ayarları USB arayüzü üzerinden bir USB belleğe yedek
alınabilmelidir.
Önceden USB belleğe yedek alınmış program ayarları c|haza tekrar USB arayüz ile
geri
yüklenebilmelidir,
27. Cihaz, RS-485 arayüz üzerinden Wiegand haberleşme protokolü ile
haberleşebilmelidir.
28. Cihaz,9V ve 12V DC adaptör desteklemeli ve her iki gerilim ile çalışabilir yapıda
olmalıdır.
29. Cihaz, o/o20 ila %80 nem aralığındaki nemli ortamda ve -10o ile +60o aralığındaki
sıcaklık
derecelerinde çalışabilmelidir.
30. Cıhaz, bulunduğu lokasyonda kendinden öncekitanımlanmış cihazdan geçiş
yapılmadan
kendisinden geçişe izin vermeyen anti-passback özelliğine sahip olmalıdır.
31. Cihaz, en az 2 yıl üretici ya da ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.
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