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ZAŁ ĄCZNIK Nr 3 DO SIWZ

  OPIS  TECHNICZNY

Zadanie 2

Przedmiot zamówienia:

Duplikator do płyt CD/DVD wraz z oprogramowaniem i stacją sterującą

ZNAK SPRAWY: TI/2/PN/18

l.p. Parametry wymagane

      I.

Duplikator do płyt CD/DVD - szt. 1

nazwa, typ: ...................................................................................................................................

rok produkcji ..................................,  producent ..............................................................................
                                                                                          

1. Dwa podajniki o pojemności minimum 50 płyt

2. Zasobnik wyrzutowy

3. Drukarka atramentowa o rozdzielczości min. 720 dpi

4. Dwa napędy DVD nagrywające

    II. Oprogramowanie duplikatora:

1. Odbiór badań za pośrednictwem komunikacji DICOM

2. Odbieranie skompresowanych plików (JPEG2000)

3.
Nagrywanie na nośniki CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM nieskompresowanych
plików .dcm

4.
Nagrywanie na nośniki CD/DVD wraz z przeglądarką pliki w postaci .jpg

5. Odbiór opisów badań za pośrednictwem komunikacji HL7

6. Nagrywanie co najmniej 200 płyt wciągu 8 godzinnej zmiany.

7. Możliwość zdefiniowania szablonu opisu badania nagrywanego na nośnik w
zależności od  modalności badania

8. Możliwość zdefiniowania szablonu etykietki drukowanej na nośnik w zależności od
modalności
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lub badania

9.
Nagrywanie dowolnej ilości wybranych badań na jeden nośnik (jeżeli objętość wybranych badań
przekroczy dostępne miejsce na nośniku to aplikacja powinna automatycznie wypalić zadanie na
kilku płytach)

10.
Optymalizacja kosztów i automatyczny dobór nośników (CD/DVD) dla robotów
umożliwiających pracę zarówno z nośnikami CD jak i z DVD

11.
Konfigurowalny czas automatycznego rozpoczęcia nagrywania płyty od zakończenia transferu
plików badania (komunikacja DICOM)

12.
Optymalizacja czasu produkcji dużych zadań wymagających podziału na kilka nośników (po
wyodrębnieniu pierwszego nośnika rozpoczyna się jego nagrywanie na robocie, po
wyodrębnieniu kolejnego.

13. Weryfikacja poprawności przygotowanego zadania

14.

Polskojęzyczny interfejs użytkownika desktopowy oraz webowy (do wyboru) chroniony hasłem
obsługujący ekran dotykowy umożliwiający:
• filtrowanie dostępnych badań zarchiwizowanych w systemie min po: imię, nazwisko;

data urodzenia; data badania; modalność; nazwa badania
• przeszukiwanie innych podpiętych systemów przez DICOM Query/Retrieve min po:

imię, nazwisko; data urodzenia; data badania; modalność; nazwa badania
• możliwość pobierania badań z dodanych węzłów DICOM przez DICOM Query/Retrieve

(konieczny podgląd statusu i progresu)[informacja jest automatycznie aktualizowana]
• możliwość definiowania dowolnej ilości użytkowników pracujących w aplikacji
• podgląd statusów przygotowywanych zadań wraz z i progresem (informacja jest

automatycznie aktualizowana)
• definiowanie zadań zawierającymi kilka badań.

15.
Możliwość ręcznego definiowania dostępnego miejsca na nośnikach CD/DVD

16.
Automatyczne kasowanie najstarszych badań z komputera sterującego w przypadku
przekroczenia limitu zajętości dysku.

17.
Możliwość dopasowania wyglądu strony powitalnej aplikacji startującej po włożeniu nagranego
nośnika do napędu komputera (z uwzględnieniem logo zamawiającego). Strona powitalna
pozwala na wybór przeglądarki: JPEG / DICOM bądź otwarcie opisu wybranego badania.

18. Możliwość integracji z lokalnym systemem nadzoru aplikacji informatycznych: Zabbix, Nagios

19. Konfiguracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS. Należy
uwzględnić wszystkie koszty licencyjne

III.
Stacja sterująca: 

nazwa, typ: ...................................................................................................................................

rok produkcji ..................................,  producent ..............................................................................

1. Model typu All in One z monitorem o przekątnej 23”

2.  Procesor min. Intel Core i3-6100 3.7G 3M 2133 lub równoważny

3. Pamięć RAM min. 4GB

4. Dysk twardy o pojemności min. 256 GB w technologii SSD

5. System operacyjny adekwatny do zaproponowanego rozwiązania
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....................
.................................................................................

     data podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy


