تاريخ2022 / 07/ 22 :

جامعة أنطاكية السورية الخاصة
الشروط العامة والفنية لتجهيز مخبر حاسوب
الشروط العامة:
 فترة تقديم العروض :من  2022/07/23وحتى . 2022/08/08
 مدة التزام العارض بعرضه :حتى تاريخ . 2022/08/20
 مدة التسليم والتركيب :خالل  45يوم إبتداءا من تاريخ توقيع العقد واستالم أمر المباشرة.
 التأمينات األولية :مليون ليرة سورية.
 مدة الضمان والدعم الفني :التقل عن سنة من تاريخ تسليم التجهيزات.
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الشروط الفنية للتجهيزات:

المواصفات

النوع
المعالج
الجيل
الذاكرة الحية
بطاقات الشبكة

حاسوب مكتبي ماركة
 +شاشةوكيبورد وماوس األقراص الصلبة
التغذية الكهربائية
سواقة DVD
شاشة
التوافق
النوع
التقنية

وحدة تغذية
عديمة اإلنقطاع
قابلة للتركيب ضمن
خزانة تجهيزات نظامية

مبدلة Switch
نوع Cisco
Patch Panel +
 +خزانة صغيرة

إشارة الخرج
االستطاعة
البطاريات
الدخل
خرج الفولط
خرج التردد
48 ports
سعة التبديل تصل
إلى Gbps 256

معالج core i7 ،على األقل
الجيل العاشر على األقل
DDR SDRAM 8 Gbعلى األقل
بطاقة شبكة نوع  RJ-45تعمل بسرعة
Mbps 1000/100/10
قرص صلب سعة  SATA G500على األقل/
( SSD 256إن أمكن)
وحدة تغذية باستطاعة  300واط على األقل
سواقة  DVDتسمح بالقراءة والكتابة
شاشة  22بوصةLED ،
متوافق مع نظم تشغيل مايكروسوفت ويندوز
 Windows 10ولينوكس Linux
Rack-mounted UPS
تقنية مباشرة وتبديل مضاعف
Online double conversion
جيبية نقية Pure Sine wave
6 KVA
جافة وعديمة الصيانةDry free-maintenance
مجال جهد الدخلL-N: 190-240 V :
وبمجال تردد45-55Hz :
220 ± 2% V
𝒛𝑯 𝟏 50/60 ± 𝟎.
)48 Port (10/100/1000

العدد

25

1

Switching capacity up to 256Gbps

SNMP manageable,
support at least SNMPv1,SNMPv2,
تدعم البروتوكول
RMON, and RMON II.
محمية من انقطاع التيار المفاجئ بحيث ال تفقد اإلعدادات
متوافقة مع المعيار CAT6
لوحة ربط لترتيب وتنظيم الكبالت المتصلة بالمبدلة
خزانة تُعلق على الحائط تتسع فيها المبدلة ولوحة الربط
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على من يرغب التواصل مع الجامعة على الرقم  ، 011-5954910 :تحويلة . 116 :
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