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KSÜ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

THİN CLİENT PC DONANIM VE MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konu: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem Birimi ihtiyacı olan 

donanımların satın alınması kapsamında ürün özellikleri ve diğer hususları konu 

edinmektedir.

2. Amaç: Hastanemiz poliklinik ve klinik hizmetlerinde HBYS sistemi üzerinde yapılan işlemler 

ve diğer işlemlerin yapılması işleminde kullanılacak 300 adet istemcinin Sanal Masaüstü 

Platformu ve İnce İstemciler ile çalıştırılarak verilen hizmet kalitesinin arttırılması ve son 

kullanıcı yönetimi konusunda verimliliğin arttırılmasını amaçlamaktadır.

3. Kapsam: Kurumumuz bilişim güvenliği altyapısının iyileştirilmesi ve yönetilmesi projesi 

kapsamında, hastanemizde çalıştırılmak üzere satın alınacak olan 300 adet istemcinin Sanal 

Masaüstü Platformu ve İnce İstemciler için teknik özellik ve diğer hususları kapsamaktadır.

4. Genel Hükümler

4.1 Bu şartnamede belirtilen özellikler asgari olup, bu özellikleri sağlamayan teklifler ihale dışı 

kalacaktır.

4.2 Elektrik ile çalışan tüm donanım birimleri 220 volt AC Voltaj ve 50 Hz frekansta çalışmaya 

uygun olacaktır.

4.3 İdare, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İstekli' ye yazılı veya sözlü sorular sorabilecek 

ve İstekli tarafından bu sorulara cevap verilecektir, idare ayrıca sistemlerin özelliğini ve 

cevapların kesinleşmesini anlamak amacıyla toplantı veya tanıtımlar talep edebilecektir.

4.4 İstekli, teklif ettiği ürünler ile ilgili Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifine 

ekleyecektir.

4.5 İstekli teklif ettikleri ürünlere ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesini teklifine 

ekleyecektir.
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4.6 İstekli, teklif ettiği ürünlerin çalışması için varsa gereken yazılım ve lisansların son 

sürümlerini teklif edecektir.

4.7 İstekli teklif ettiği donanım ve varsa yazılım ürünlerine en son güncelleme paketlerini, 

güvenlik vb. amaçlı tüm yama versiyonlarını yükleyecektir.

4.8 İstekli, işbu şartnamede teknik özellikleri belirtilen donanımları ve diğer ekipmanları 

İdare'nin göstereceği yerde/yerlerde kurarak tüm entegrasyon işlemlerini 

gerçekleştirdikten sonra çalışır vaziyette teslim edecektir.

4.9 İstekli, teklif ettiği ürünler veya bunların üretici firmaları için alınmış ISO 9001 veya TSE 

standartlarına uygunluk belgelerini kurulumdan önce teslim edecektir.

4.10 Kurulacak sistemi oluşturan tüm parçalar, yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Ürünlerin 

hiçbir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmamalıdır. Tüm 

donanımlar orijinal ambalajında, sağlam ve çalışır vaziyette tüm aksesuarları ile birlikte 

idarece belirlenen yetkili personele teslim edilmelidir. İstekliler, bu şartnameye göre 

hazırlanmış tekliflerini açık ve anlaşılır biçimde sunmalıdır. Kurulacak sisteme ait donanımın 

teknik özelliklerini belirleyen kataloglarını, sertifikalarını, markalarını ve modellerini 

tekliflerine eklemelidirler.

4.11 Şartname kapsamında belirtilen sistem bütününün kurulumunda gereken kablo vb. bütün 

montaj malzemeleri (dokümanları ile birlikte) teklifi veren istekli tarafından sağlanmalıdır. 

Bütün donanımlar ve yazılımlar 3 (üç) sene garantili olacaktır. Bütün lisanslı ve lisanssız 

yazılımların yanısıra tüm donanımların yerinde ve uzaktan(telefon, internet vs.) desteği 3 

(üç) yıl boyunca İstekli tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır

4.12 Malzeme, işçilik ve İstekli' nin diğer kusurlarından kaynaklanan arıza veya 

yetersizliği(performans vb.) giderme ile ilgili masraflar (nakliye, sigorta, mal bedeli, vb. dahil) 

İstekliye ait olacaktır.

4.13 İstekli, teslimat ve kurulum aşamasında tüm donanım ve yazılım kalemlerine ait marka, 

model, ürün kodu, parça kodu, seri numarası, versiyon numarası, lisans k
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bilgilerin tek tek listelendiği elektronik ve kağıt ortamında bir listeyi İdareye verecek olup, 

teslimat, kurulum ve garanti kapsamında yapılan tüm işlemlerin takibi bu liste üzerinden 

sağlanacaktır.

4.14 Ürünler en geç 60 gün içinde kuruma teslim edilip, kurulumları tamamlanacaktır

5. SATIN ALINACAK CİHAZLAR ve TEKNİK ŞARTLAR

SIRA MALZEME Birim Miktar

1 Sunucu Bilgisayar Adet 5

2 İnce İstemci Adet 300

5.1 Sunucu Bilgisayar (5 Adet)

5.1.1 Sunucular rack tipte ve 2U yüksekliğinde olacaktır.

5.1.2 Sunucu üzerinde en az 2 adet fiziksel işlemci yuvası bulunacaktır.

5.1.3 Sunucu üzerinde en az 2 adet Intel Xeon E5 v4 mimarisinde, en az 14 çekirdekli 2.4 ghz 

hızında işlemci olmalıdır.

5.1.4 Sunucu üzerinde en az 512 GB DDR4 2133 MHz hızında bellek bulunmalıdır. Bellek 

modülleri ECC özelliğinde olacaktır. Bellek modülleri 32GB kullanılmalıdır.

5.1.5 Sunucu üzerinde en az 24 adet bellek yuvası bulunacaktır.

5.1.6 Sunucu 768 GB bellek kapasitesine kadar büyüyebilecektir.

5.1.7 Sunucu üzerinde SSD tipinde 1 adet en az 400 GB yazma işlemi için tasarlanmış, 5 adet 

800 GB karışık kullanım için uygun (hem okuma hem de yazma) sökülüp takılabilen sabit 

diskler bulunacaktır.
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5.1.8 Sunucu üzerinde en az 8 adet disk yuvası bulunacaktır. İstendiğinde gerekli eklemeler 

yapılarak 16 adet diski destekleyecektir.

5.1.9 Sunucu üzerinde bir adet en az 2GB cache bellekli ve flash koruma desteği olan SAS RAID 

denetleyicisi olmalıdır. RAID kartı ile RAID-0/1/10/5/6 fonksiyonları aktif olarak 

bulunmalıdır. Ayrıca raid kartı pass through (HBA mode) desteğine sahip olmalıdır.

5.1.10 Sistem üzerinde minimum 5 adet PCI Express genişleme yuvası bulunacaktır.

5.1.11 Sunucu üzerinde en az 2 adet 10/100/1000BaseT ethernet ve en az 2 adet 10Gb bağlantı 

hızını destekleyen ethernet kartı bulunacaktır.

5.1.12 1 adet 10/100 BaseT standardında uzaktan erişim ve yönetim sağlayacak arabirimi 

olacaktır. Sunucuya LAN ve WAN üzerinden SSL ile güvenli erişim sağlamalıdır. Ayrıca 

yönetim arabilirimi grafik arayüze sahip olmalı, sanal güç düğmesi ile sunucunun uzaktan 

açılıp-kapatılmasını sağlayabilmeli, BIOS ekranına erişilebilmeli ve sunucuya sanal medya 

(CD, DVD, USB) tanıtılmasını desteklemelidir.

5.1.13 Sunucu üzerinde en az 16 GB hafızaya sahip, 32 kullanıcıya kadar destek veren 2 adet 

grafik kartı bulunacaktır.

5.1.14 Sunucu üzerinde çalışa esnasında sökülüp takılabilen, en az 2 adet yedekli güç kaynakları 

bulunacaktır.

5.1.15 Sunucu üzerinde yedekli ve çalışma esnasında sökülüp takılabilen FAN modülleri 

bulunacaktır.

5.1.16 Sunucu üzerinde en az 3 adet USB bağlantı portu bulunmalıdır.

5.1.17 Sunucu ile en az bir adet DVD-RW sürücü verilecektir.

5.1.18 Sunucu ile en az 2 adet sanallaştırma yazılımı hypervisörünü yedekli olarak yüklenmek 

üzere, en az 16 GB kapasiteli SD kart verilecektir.
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5.1.19 Teklif edilecek sistem en az 3 yıl garantili olmalıdır.

5.1.20 Her sunucu ile birlikte en az 2 adet 5mt DAC kablo teklife dahil edilecektir.

5.2 İnce İstemci (300 Adet)

5.2.1 İnce istemcilerin üzerindeki işletim sistemi veya firmware Microsoft RDP/RemoteFX,

Citrix ICA/HDX ve Vmware Horizon PCOIP görüntü protokollerinin hepsini destekliyor

olacaktır.

5.2.2 Teklif edilecek ince istemcilerin her birini üzerinde en az dört çekirdekli (Quad Core) ve

2,4 (iki virgül dört) GHz hızında Intel veya AMD işlemciye sahip olacaktır.

5.2.3 Üzerindeki Flash (Depolama aygıtı) Sata uyumlu ve en az 8 (sekiz) GB büyüklüğünde

olacaktır.

5.2.4 Üzerindeki işletim sistemi veya firm ware, desteklediği tüm görüntü protokolleri yüklü 

iken, işletim sisteminin veya "firm ware"in Flash üzerinde kapladığı alan 500 (beş yüz) 

MB'dan büyükse teklif edilecek ince istemcinin Flash boyutu 64(altmış dört) GB 

olacaktır.

5.2.5 Üzerindeki Ram (geçici hafıza) en az 4 (iki) GB büyüklüğünde olacaktır.

5.2.6 USB'den boot özelliği BIOS menüsünden açılacak ve kapatılacaktır.

5.2.7 Üzerindeki işletim sistemi kablolu ağda 802.lx  standartları olan EAP-TLS; EAP-LEAP; EAP- 

PEAP desteğine sahip olacaktır.

5.2.8 İnce istemci üzerindeki işletim sistemi veya firm ware Microsoft Windows ürün ailesi 

içinden olmaması durumunda, işletim sistemi veya firmware üzerinde Internet Explorer, 

Mozilla Firefox ve/veya script çalıştırabilecek herhangi bir arayüz olmayacaktır.

5.2.9 Üzerinde en az 1 (bir) tane PXE destekli, 10/100/1000 RJ-45 Gigabit Ethernet çıkışı 

olacaktır.

5.2.10 Teklif edilecek ince istemciler hepsinde Dual (Çift) antenli 802.11a/b/g/n/ac wireless 

bağlantı özelliği olmalıdır.

5.2.11 Teklif edilecek ince istemcilerin herbiri çalıştıracakları ekranların en az ikisinde 4K (3840 

x 2160) desteği olacaktır.
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

En az 4 (dört) tane USB 2,0 (iki virgül sıfır) ve en az 2 (iki) tane USB 3,0(üç virgül sıfır) 

girişlerine sahip olacaktır.

En az 2 (iki) adet DisplayPort ekran çıkışına sahip olacaktır.

İnce istemci ile aynı marka 1 (bir) adet Türkçe O. dizilimli klavye ve 1 (bir) adet optik fare 

verilecektir.

İnce istemciler Türkiye Cumhuriyeti Bileşim Sektöründe en az 5 senedir kullanılan ve 

teklif edilen ince istemcilerle aynı üreticiye ait bir yönetim yazılımı ile gelmeli ve bu İnce 

istemci yönetim yazılımı ile birlikte kullanılabilmelidir

Teklif edilen ince istemciler kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre boyunca garanti 

kapsamında olacaktır.

Teklif edilen masaüstü sanallaştırma, uygulama sanallaştırma ve uygulama kataloğu 

yazılımları 60 eş zamanlı kullanıcının ve 240 sabit kullanıcının kullanımını karşılayacak 

şekilde lisanslanacaktır ve aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.

Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı masaüstü işletim sistemi olarak Windows 

XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP İ, 

Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2016 desteklemelidir.

Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı son kullanıcıların sanal masaüstlerine 

erişmeleri için istemci olarak uyumlu thinclient,zeroclient, 

tablet(Windows,iOS,Android), akıllı telefon(iOS, Android), PC(Windows,Linux), 

Mac(MacOsX) cihazları desteklemelidir.

Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı son kullanıcıların sanal masaüstlerine 

gerektiğinde hiçbir client yazılımı yüklemeye ihtiyaç olmadan bir HTML5 tarayıcı ile 

bağlanabilmelerine olanak tanımalıdır. HTML5 üzerinden hem ses hem görüntü 

iletilebilmelidir.

Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı son kullanıcıların sanal masaüstlerine RDP 

protokolü kullanarak bağlanabilmelerine olanak sağlamalıdır.

Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı son kullanıcıların sanal masaüstlerine 

bağlanırken kullandıkları band genişliğini ayarlamaya olanak sağlamalıdır.

5.3 Sanallaştırma Yazılımı Özellikleri
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5.3.7 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımının sunucu modülleri gerektiğinde 

yedeklilik ve yük dengeleme için birden fazla adet kurulabilmelidir. Bu sunucuların 

lisansları maksimum adette kurulabilecek şekilde teklif verilecektir.

5.3.8 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı internet üzerinden gelecek kullanıcıların 

sisteme güvenli bir şekilde kimlik doğrulayıp bağlanmalarını sağlayabilmeli, ssl-vpn gibi 

bir çözüme ihtiyaç duymadan doğrudan internete açılmaya uygun olmalıdır.

5.3.9 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı birden fazla ekrana görüntü vermeyi 

desteklemelidir. Bu ekranlar yüksek çözünürlüklü olabilmelidir.

5.3.10 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı çift yönlü ses taşınmasına olanak 

sağlamalıdır. Gerektiğinde ses taşıması için ne kadar band genişliği kullanılacağı 

ayarlanabilmelidir.

5.3.11 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı USB üzerinden mikrofon, kulaklık, web 

kamerası, yazıcı, tarayıcı gibi aygıtların kullanılmasına olanak tanımalıdır.

5.3.12 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı Active Directory ve Radius kimlik 

doğrulamasını yöntemlerini desteklemelidir.

5.3.13 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı ikili doğrulama otantikasyon (two factor 

authentication) entegrasyonu sağlayabilmelidir.

5.3.14 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı 3 boyutlu görüntüleri göstermek adına 

fiziksel sunucu üzerine takılan uyumlu ekran kartlarını kullanabilmelidir. Bu ekran 

kartlarının kaynakları gerektiğinde sanal masaüstleri arasında paylaşımlı olarak 

gerektiğinde ise doğrudan belirli sanal masaüstü bilgisayarlara atanarak 

kullanılabilmelidir.

5.3.15 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı storage üzerindeki yükü azaltmak için sanal 

masaüstlerinin işletim sistemi veya veri disklerinin fiziksel sunucunun belleği üzerine 

önbelleklenerek kullanılmasına olanak sağlamalıdır.

5.3.16 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı teklifte belirtilen adette kullanıcı için 

uygulama sanallaştırma yazılımı da içermelidir. Uygulama sanallaştırma çözümü 

masaüstü sanallaştırması çözümüne entegre çalışabilmelidir.
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5.3.17 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı istenilen sayıda sanal masaüstlerini tek bir 

merkezi imajdan klonlayarak oluşturabilmen, bu klonlama işlemi sırasında her bir sanal 

masaüstü bilgisayar için sadece değişen disk alanlarını saklayarak disk alanı 

kullanımından tasarruf edecek bir teknoloji içermelidir.

5.3.18 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı sanal masaüstlerini klonlarken uyumlu 

storage üreticilerinin klonlama yöntemlerini kullanabilmelidir.

5.3.19 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı gerektiğinde istemcilerin arada bir aracı 

(broker) olmadan doğrudan sanal masaüstü bilgisayarla oturum açabilmelerine izin 

vermelidir.

5.3.20 Teklif edilen masaüstü sanallaştırma yazılımı son kullanıcı profil verilerini yönetecek bir 

modül içermelidir.

5.3.21 Teklif edilen uygulama sanallaştırma yazılımı MS terminal server üzerinde çalışan 

uygulamaları son kullanıcılara verimli bir protokol üzerinden gönderebilmeli ve son 

kullanıcıların PC, tablet ya da akıllı telefonlarından bağlanıp bu uygulamaları 

kullanmalarına olanak sağlamalıdır.

5.3.22 Teklif edilen çözüm içerisinde aşağıda özellikleri belirtilen yedekleme ve imaj yönetim 

yazılımı ücretsiz olarak verilmelidir:

a. Teklif edilen yedekleme ve imaj yönetim yazılımı istemci bilgisayarların yedekleme, geri 

yükleme, merkezi yönetim ve afetten kurtarma işlemlerinde kullanılacaktır.

b. Teklif edilen yedekleme ve imaj yönetim yazılımı Windows XP, Windows 7 ve Windows 

8.1, Windows 10 işletim sistemlerini desteklemelidir.

c. Teklif edilen yedekleme ve imaj yönetim yazılımı sunucu tarafında temel bir işletim sistemi 

imajı yönetilmesine izin vermeli ve bu temel imajı istenilen istemcilere senkronize ederek, 

istemci tarafındaki işletim sistemi ve yamaları merkezden yönetmeye olanak tanımalıdır. 

Birden fazla temel imaj oluşturulabilmeli ve hangi istemcilerin hangi temel imaj ile 

senkronize edileceği yönetici tarafından belirlenmelidir.

5.3.23 Teklif edilen uygulama kataloğu yazılımının özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

a. Teklif edilen uygulama kataloğu yazılımı paylaşılmış uygulamalara pc, akıllı telefon ve 

tabletlerden erişilmesine olanak sağlamalıdır.
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b. Teklif edilen uygulama kataloğu yazılımı ile Windows uygulamaları, SaaS uygulamalar, 

web siteleri, Office 365 uygulamaları, Google Apps uygulamaları paylaşılabilmelidir.

c. Teklif edilen uygulama kataloğu yazılımı Active Directory ve ikili kimlik doğrulama (two 

factor authentication) desteklemelidir.

d. Teklif edilen uygulama kataloğu yazılımı masaüstü ve uygulama sanallaştırma yazılımı ile 

entegre çalışabilmelidir.

5.3.24 Teklif edilen yazılımların çalışabilmesi için aşağıdaki özelliklere haiz sunucu sanallaştırma 

yazılımı CPU limiti olmadan sağlanacaktır:

a. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı aynı fiziksel sunucu üzerinde oluşturulacak sanal 

makinaların mevcut sistem kaynaklarının üzerinde kaynak atanmasına (over

commitment) izin vermelidir.

b. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı gerektiğinde her bir sanal makine için atanan disk 

alanın doğrudan disk havuzundan almak yerine, sanal makine diski doldukça 

büyütebilmelidir. (Thin Provisioning)

c. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı, sanal makinalara verilen disklerin ve sanal makinaların 

bulunduğu dosya sisteminin sistem çalışırken büyütülmesine izin vermelidir.

d. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı 64TB boyutundaki depolama alanlarını 

yönetebilmelidir

e. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı ile FC, iSCSI ve NFS gibi veri depolama teknolojilerini ve 

bu teknolojilerle çalışan veri depolama ünitelerini desteklemelidir.

f. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı ile sistemde yetkilendirme yapılabilmeli, belirli 

operasyonel kişilerin tüm sanal sisteme veya sanal sistemin bir kısmına erişmelerine ve 

yönetim operasyonlarını gerçekleştirebilmelerine imkan tanımalıdır.

g. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı ile sistem performansı CPU, bellek, disk ve network gibi 

parametreler için anlık veya geçmişe doğru izlenebilmeli, rapor alınabilmelidir.

h. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı tüm sanal sunucuların tek bir merkezden yönetimini 

sağlayan merkezi yönetim yazılımını içermelidir. (Merkezi yönetim yazılımı lisansları ile 

teklif edilecektir)
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i. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı belirlenen sanal makinaların aynı lokasyondaki veya 

uzak bir lokasyondaki sanallaştırma sunucuları üzerine replikasyon yapmasına olanak 

tanımalıdır.

j. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı üçüncü parti antivirus çözümleri ile entegre 

çalışabilmeli ve ajansız mimari kullanarak sanal makinalar üzerinde virüs taraması 

yapılmasına olanak sağlamalıdır, 

k. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı çalışır durumdaki sanal makinaları diskleri ile birlikte 

depolama alanları arasında taşıyabilmelidir.

I. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı çalışır durumdaki sanal makinalara CPU, bellek, disk ve 

network kartı eklenmesini desteklemelidir, 

m. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı seçilen sanal makinalar için çalıştığı fiziksel sunucuların 

plansız bir kesinti yaşaması durumunda, kesintisiz olarak diğer fiziksel sunuculardan 

çalışmasına devam etmesini sağlayabilmelidir, 

n. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı fiziksel sunucular üzerindeki memory koruma 

yöntemleri ile korunmuş memory alanlarını otomatik olarak algılayıp, kritik sistem 

bilgilerini bu memory alanlarına yazılmasını sağlayacak bir teknoloji içermelidir, 

o. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı sanal sunucuların serial port konsoluna network 

üzerinden bağlanılmasına olanak tanımalıdır, 

p. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı sanal makinaların iş yüklerini sürekli izleyip gerek 

görmesi durumunda fiziksel makinalar üzerindeki iş yükü dağılımını ayarlamak için sanal 

makinaları otomatik olarak sisteme dahil fiziksel sunucular arasında taşıyabilmelidir. Bu 

işlemin yapılması istenirse tam otomatik olarak, istenirse de sistem yöneticisine tavsiye 

şeklinde bilgi vererek gerçekleşebilmelidir. 

q. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı depolama ünitesi üzerinde yapılan ve klonlama veya 

taşıma gibi işlemler sırasında ilgili işlemin iş yükünü depolama ünitesine yükleyerek 

yapılmasını sağlayabilmelidir, 

r. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı disk ve network kullanımını sanal makina bazında 

önceliklendirebilmeli, seçilen sanal makinaların diğer sanal makinalara göre daha fazla 

disk ve network I/O kaynağı kullanabilmesini sağlayabilmelidir.
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s. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı fiziksel sanallaştırma sunucuları üzerindeki tüm 

ayarların merkezi bir şablon olarak hazırlanıp yapıdaki tüm sunuculara tek seferde 

uygulanmasına olanak sağlamalıdır, 

t. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı gerektiğinde fiziksel sunucular üzerine sabit disk 

takılmasına gerek kalmadan, networkten boot edip çalışabilmelidir.

u. Teklif edilen sanallaştırma yazılımı fiziksel sunucular üzerindeki SSD diskleri istenilen sanal 

makinalar için okuma önbelleği (read-cache) olarak kullanabilmelidir.

5.3.25 Aynı anda 300 sanal masa üstününün performanslı olarak çalışmasını sağlayacak ve en 

az raid 1 olarak yapılandırılmış 10 TB net kullanılabilir veya en az 20 TB raw kapasite 

içerecek depolama çözümü teklife dahil edilecektir. Depolama çözümünün bütün 

diskleri SSD (all-flash) olacaktır.

5.3.26 Teklif edilen çözüme ait lisanslar ile birlikte en az 3 yıl boyunca çıkacak tüm yazılım 

güncellemeleri ve güvenlik yamaları yüklenebilmelidir.

5.3.27 Sistem yönetim personeli ilgili yazılımın üreticisine herhangi bir aracıya ihtiyaç 

duymadan doğrudan çağrı açabilmeli ve doğrudan destek alabilmelidir.

6. Garanti

6.1 Tüm sisteme kabul tarihinden itibaren en az 3 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz bakım 

onarım, lisans ve güncelleme garantisi verilecektir.

6.2 En az 3 yıllık verilecek olan lisans, güncelleme ve garanti süresi, üretici firma veya Türkiye 

yetkili servisi tarafından verilecektir.

6.3 Sisteme arıza bildiriminden itibaren uzaktan erişim ile en geç 2 saat, fiziki müdahale gereken 

durumda ise 7 gün 24 saat prensibi ile en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecek, yedek 

parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en geç 48 saat sonra sistem çalışır durumda 

teslim edilecektir.

6.4 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt içi stoklardan temin edilebiliyorsa, 

müdahaleden en geç 72 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

6.5 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt dışı stoktan temin edilecek ise, ithalatın kısıtlı 

veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında ( Bu durum belgelenmelidir) en geç 10 gün içinde 

tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.
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6.6 Bu sürenin aşılması durumunda sistem bedelinin %0.5 (bindebeş)' i oranında cezai müeyyide 

uygulanacaktır. Uygulanacak ceza sistemin bedelinin %15' ini geçmeyecektir.

6.7 Sistemin çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler 

yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hastane 

idaresine bilgi verilmelidir.

6.8 Garanti süresini takiben en az 7 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça hariç veya dahil 

bakım onarım, güncelleme ve lisans garantisi verilecektir.

6.9 Bu sürede yapılacak bakım onarım, lisans ve güncelleme anlaşmalarında, garanti süresindeki 

şartlar geçerlidir.

6.10 Yüklenici firma 3 yıllık lisans süresi sonunda yeniden yapılacak, lisans ve güncelleme 

sözleşmesinin süresini ve fiyatının sistemin satın alma bedelinin yüzdelik olarak ne kadarlık 

oranına tekabül ettiğini teklif dosyasında sunacaktır.

6.11 Cihazın hastane otomasyon sistemine veya internet vb. bağlanması ve 

entegrasyonununu hastanemiz bilgi işlem birimi personeli ile birlikte yüklenici firma yapacak 

ve çalışır durumda teslim edecektir.

7. Kurulum ve Teslimat

7.1 Teklif edilen sistem ve diğer donanımları kullanılmamış olarak teslim edilecektir.

7.2 Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

7.3 Firmalar, idare tarafından belirlenecek kullanıcı personele yeterli seviyede ücretsiz eğitim 

vereceklerdir.

7.4 Sistem Hastanemiz ana sistem odasına veya idarenin uygun göreceği yere kurulmalıdır.

7.5 Yüklenici, kuruluma başlamadan önce proje yöneticisi tayin edip hastane yönetimine 

bildirecektir.

7.6 Proje yöneticisi ve proje teknik sorumlusu ihale konusu ve/veya benzer işlerde çalışmış 

olmalıdır.

7.7 idarenin'nin proje yöneticisi ve teknik sorumlusunu değiştirme hakkı mahfuzdur.

7.8 Teklif edilen güvenlik duvarı ürünleri kurulmadan önce idare'nin ana veri merkezinin 

bulunduğu odadaki kullanıcı ve sunucu ağlarını ayırmak amacıyla gerekli VLAN 

segmentasyonu, yüklenici tarafından yapılacaktır.
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7.9 Tasarım, kurulum ve yapılandırma hizmetleri, daha önce ihale konusu işler ve/veya benzer 

işlerde çalışmış, konusunda uzman personeller tarafından verilecektir.

7.10 Proje kapsamındaki sistemlerin kurulum ve yapılandırmalarını yapacak uzman kişiler her 

ürün için sertifikalı profesyoneller olacaktır.

7.11 Eğer yüklenici firmada, kurulum ve yapılandırma hizmetini gerçekleştirecek personel 

yoksa yüklenici, üreticiden ya da üretici tarafından bu konuda yetkilendirilmiş firmadan 

(üreticinin servis iş ortağı) veya teklif edilen ürün distribütöründen bu hizmeti alarak bu 

hizmetleri verecektir.

7.12 Bu şekilde hizmet verilmesi yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

7.13 Yüklenici, tasarım, kurulum ve yapılandırma hizmetlerinde çalışacak kişilerin adı, soyadı 

ve iletişim bilgileriyle (cep telefonu, e-posta) birlikte sertifikalarını sözleşme sırasında 

idareye yazı ile verecektir.

7.14 Teklif edilen tüm ürünlerin işbu şartname kapsamındaki istekleri yerine getirecek şekilde 

kurulumu ve sorunsuz şekilde devreye alınması için gerekli tüm ekipman ve malzemeler 

(Örneğin; montaj kitlen, güç kabloları, PDU, bakır ve fiber data kabloları vd. ) yüklenici 

tarafından sağlanacaktır.

7.15 Yüklenici teklif ettiği ürünleri ve ürünlere ait tüm kabloları ve bu ürünlerle ilintili olup 

etiketlenmesi gereken diğer ekipmanları etiketleyecektir.

7.16 Tüm etiketler kolay okunabilir, anlaşılabilir ve takip edilebilir olacaktır. Ayrıca neme, 

ısıya, sürtünmeye ve olağan(işin doğası gereği olabilen) mekanik zorlanmalara karşı 

dayanıklı olacaktır.

7.17 Etiketleme yöntemi ve etiket seçimleri idare ile birlikte kararlaştırılacaktır.

7.18 Sanal sistem olarak teklif edilen ürünler için idarenin sanallaştırma altyapısı 

kullanılacaktır.

7.19 İşe başlama tarihi, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk gündür. Tüm kurulum ve 

yapılandırma hizmetleri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim günü 

içinde tamamlanacaktır. Bu süre içerisinde sistem çalışır şekilde teslim edilecektir.

7.20 Gecikme halinde firmaya 10 (on) güne kadar cezalı süre verilebilir. Gecikilen her gün için 

sözleşme tutarının %05(Binde beş)'i oranında ceza uygulanılır.
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7.21 Yüklenici, muayene ve kabul işlemlerine başlanmadan önce, yapılanan iş ve işlemlerin 

ayrıntılı izahını ve oluşturulan topolojiyi içeren proje sonuç raporunu idareye sunacaktır.

7.22 Kurulum ve yapılandırma hizmetleri ile test ve devreye alma işlemleri mümkün olan en 

az kesintiye sebep olacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.

7.23 Yüklenici, kurulum, yapılandırma, test ve devreye alma işlemleri sırasında azami titizliği 

göstermekle yükümlüdür.

7.24 Yüklenici, bu işlemler sırasında idareye verdiği zararlardan sorumlu olacaktır.

7.25 Yüklenici işin tüm kısımlarını bizzat yapmakla mükelleftir. Alt yüklenici kullanamaz.

7.26 Yüklenici, teklif ettiği ürünleri idarenin onayı ile teknik şartnamedeki özellikleri taşımak 

kaydıyla daha üst model ve/veya sürüm ile değiştirebilir.

7.27 Teklif edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemleri sırasında teknik şartname isteklerini 

karşılayamadığının tespit edilmesi durumunda idarenin istediği ve teknik şartname 

isteklerini karşılayan marka model ürün/ürünleri herhangi ek ücret talep etmeden 

verecektir.

7.28 Tüm lisanslar, garanti ve destek paketleri idare adına kaydedilecektir.

7.29 Yüklenici işi tamamladığına dair yazılı olarak idareye bilgi verecektir.

7.30 Yazılı başvuru ardından muayene kabul komisyonu tarafından yapılacak işlemlere 

yüklenici refakat edecektir.

7.31 Muayene kabul sırasında sorun tespit edilmesi durumunda, yüklenici sorunun çözümünü 

sağlayacaktır.

8. Eğitim ve Dokümantasyon

8.1 Firmalar, idare tarafından belirlenecek kullanıcı personele yeterli seviyede ücretsiz eğitim 

vereceklerdir.

8.2 Proje kapsamındaki eğitimlerin tarihleri hastane yönetimi ile birlikte kararlaştırılacaktır.

8.3 Sisteme ait teknik doküman ve servis manuelleri varsa idareye teslim edilmelidir.


