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POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Původní řešení přístupového systému v budovách zadavatele je kombinací několika historicky
implementovaných systémů. Některé jsou zcela autonomní, zbylé mají omezenou centrální správu
řízenou serverem. Žádné řešení však nesplňuje základní požadavky na vazbu s univerzitním systémem
na správu identit CAS a tedy předpokládáme částečnou nebo úplnou náhradu za cílové řešení.

POPIS CÍLOVÉHO STAVU
Tato kapitola obsahuje závazné technické, servisní a záruční požadavky Zadavatele na plnění veřejné
zakázky formou dodávky těchto zařízení, které musí Uchazeč plně respektovat při zpracování nabídky.
Dodávané technické i programové vybavení musí být nové, a tedy nepoužité, s kompletním
příslušenstvím, bez známek poškození nebo neodborného zacházení, a splňující podmínky poskytnutí
záruky podle přede-psaných pravidel výrobce. Podpora a servis těchto zařízení musí být organizačně
zajištěna prostřednictvím výrobce nebo jeho pověřeného zástupce.
Záruka musí obsahovat bezplatnou dodávku náhradních dílů, bezplatné servisní práce a zahrnovat
veškeré související služby a dodávky, zejména dopravu na místo a z místa instalace, apod. Pokud není
náhradní díl standardně uživatelsky výměnný, je součástí těchto prací i jeho odborná záměna výrobcem
vyškoleným technikem.
Součástí dodávky je i instalace na místo určení, propojení, oživení, prověření funkčnosti, zaškolení
obsluhy poskytnutí podpory i záruk dodávaných zařízení a jejich součásti v souladu s uvedenými
požadavky. V případě, že součástí dodávky jsou SW licence, bude předán doklad o jejich legálnosti
k užívání.
Zadavatel předpokládá z důvodu úspory nákladů, že některé části současného řešení jsou plně využitelné
i pro řešení nové. Jedná se např. o elektronické zámky, napájecí zdroje, kabeláž, apod. Z tohoto důvodu
je součástí zadání přesná specifikace požadovaných komponent s tím, že zbývající komponenty mohou
být zachovány stávající.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Celouniverzitně je využíván systém Aktion MultiCon. Z důvodu výše uvedené návaznosti na univerzitní
systém požadujeme plnou kompatibilitu s tímto systémem, zejména pak z důvodu úspory nákladů na
správu, jednotnou podporu, zadávání konsolidovaných požadavků na doplnění funkcionalit a údržbu.
Technické řešení musí splňovat následující parametry:
 podpora systémů MIFIRE a DesFire EV1 vč. jejich evidence
 centrální správu pro všechny instalované systémy
 nativní vazba na univerzitní systém správy identit CAS postavený na obecném systému pro
ověřování LDAP. V rámci vazby musí být zajištěné minimálně tyto funkcionality:
o systém musí být schopen replikovat jednorázově z CAS do databáze přístupového systému, vč.
údajů o kartě uživatele a dalších doplňujících identifikačních údajů uživatele
o systém musí být schopen replikovat periodicky změny provedené v CAS
o možnost manuálního importu z CAS na základě ručně vydefinovaných importních pravidel
o možnost volby příslušných bezpečnostních politik na základě pokročilé filtrace a tvorby skupin
pomocí doplňujících údajů uživatele (např. přístup pouze pro studenty daného ročníku v čase
od – do apod.)





jednotná správa stavů systému (průchody osob, stavy otevření zavření dveří…)
jednotná historie událostí
on-line napojení na interní systémy fakulty (knihovny, přístupy k vybraným PC)
podpora Windows Server 2012 a MS SQL 2012, jakožto preferované provozní platformy (HW a
SW pro provoz není součástí poptávky, bude zajištěn zadavatelem)
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