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1.1. Cé|ok, összefogla ló
A projekt keretében a HUsK projekthez kapcso|ódóan az informatikai szerverrendszer

rendelkezésreállását ]'aVítjuk a megfogaImaZott elVárások szerint'

Ajánlatkérő számára a kÖvetkező esZközÖket terVezzÜk 52állítani:

o MásodIagos szerver a köVeteIménytábláZatban specifikált igények szerint, a meglévő
kö rnyezet bőVítéséVel

o Migrációs képességek, hardverhiba áthidalás
. osztott stora8e a köVeteIménytáb|ázatban specifikált igények szerint
o lntegrációs feIadatok ellátása a szolgáltatási fejezetben fogla|tak szerint

1.2' Jelenlegi kÓlnYezet
TudomásuI véve az ajánlati felhívásban fo8lalt tájékoztatást, ajelen|egí környezethez aIkalmazkodó

eszközÖkkel tervezzük a projekt Iebonyolítását. Ajánlatunk tartaImazza a sikeres integrációhoz

szÜkséges hardver- és szoftverkomponenseket.

Az eszközök elhelyezését az Ajánlatkérő á|taI biztosított szerverszobában és rack szekrényben

te rvezZük.

1.3' Szállíiandó eszkózök

1.3.1. Storage rendszer: EMC VNXe 3200
AZ ajánlott termék kettős SAS busz rendszerű, entry kategórlás osztott storage. Az aján|ott kiépítés 1

db sAs réteget tartalmaz. AZ a.ján|ott klalakítás 12 db2.5" diszket tartalmaz, amely 25-ig bőVíthető

d iszkpolc beszerzése né |kÜ |.

AZ a.iá n Iott kiépíté5:

. 1x rackbe szerelhetó vezérlő- és diszkpolc

o 2 db vezérlő (redundáns, Üzem közben cseré|hető)' 24 GB DRAM cache

. Vezérlőnként 2X 10/1 Gbps iscsl port (Nlc)

. RedUndáns tápegységek, Üzem közben Cserélhető

. Diszkek:



a 12x2.5" 600 GB 10k rpm SAS

Unified stoíage: natíV blokkos és NAs szol8á|tatások. ClFS, sMB1, sM82, sM83, NFsV3, iscsl

blokk, FC bIokk egyaránt támogatottak.

VAAl é5 VASA integrációs modulokat tartalmazza

Beépített grafikus menedzsment fe|Ü|etet tartaImaz, amelyen -többek között- a blokkos és

diszkes szo lgá ltatáso kat lehet vezére lni

FAST cache alkaImazható a rendszerben, amely S5D diszkeket kiter.jesztett cache-ként képes

használatba Venni. A FAST cache failover automatikus és e|érhetí a 200GB-ot' A FAST cache

diszkeket a.iá nlatunk nem tartaImazza.

VMWare integráció: a storage rendszer adminisztrációs felÜ|etén megjelennek a virtuá|is

gé pe k.

3 rétegű tjering képességek egyazon erőforráspool felett, amely á||hat SSD, SAS és NLSAS

d iszke kből

Szerepkcir-alapú (roIe based ) menedzsment

Beépített naplózási képességek

Pool-a la pú eÍőfo rrás-kiosztás

A LUN-méretek utóla8osan növelhetők és Csökkenthetők

Az eszközt 3 éV gyártói támogatással ajánljuk

M entő/ta rta |ék sZerVer

Az ajánlott termék Fujitsu TX140s2 típusú, egyfoglalatos szerver.

A szerver konfigurációja:

o 1x Xeon E3-1230v3 CPU (4Cl8T 3.3 GHz; Passmark -9 500 pont)

o 16 GB DDR3 ECC RAM

o Red u ndá ns 450W tápegységek

o 2x1 Gbps Ethernet csatoló

o out-of-band menedzsment kártya, licenc

o Hardveres RAID Controller, 512G8 onboard cache, BBU

o 4x 1TB 3.5" 7.Zk rpm SATA

o VMware flash drive

o 3 év helyszíni gyártói támo8atás

A szerverhez a köVetkező licenceket száIlítjuk:

o VMWare VSphere licenc ]' processzorra,3 év támogatássaI

o VMWare Vcenter Foundation licenc, 3 év támogatással

o Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard OEM licenc (2 CPU/ 2 VM)



] .4' 1n ie grá.ió

Ajánlatunk teljes körű integrációt tartalmaZ, amelyet projektfeIadatként kezelÜnk.

Aiánlatkérő tájékoZtatását tudomásuI vesszÜk:

,,Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő kórházi intézmény, így esetIeges

e8Yeztetett időpontban,.jellemzően munkaidőn kÍvÜ| vagy munkaszÜneti napokon

Ajánlattevő a helyszíni munkavégzések időtartama aIatt munkavezetést biZtosít'"

AZ integrációs teVékenységünk keretében a kajVetkezőket terVezzük bjztosítani:

leá llások e|őre

le hetségesek'

Mérnoknap Re ndsze rtervezés L

Mérnöknap Rack szerelés, helvszíni telepítés, eszközok Üzembeállítása L

Mernöknap KiViteli terVeZés 1"

Mérnöknap HálóZat programozása (management, PACS há|ózat) 1,

Mérnöknap iscsl sAN kialakítása 1

Mérnöknap Vcenter telepítés, VMotion, VMWare HA kialakÍtása 2

Mérnöknap Tesztelés: red Unda nciateszt, migrációs tesZt 1,

Mérnóknap Üze meltetői oktatás L

Mérnöknap M egva lósU |á si dokumen táció 1

Mérnöknap Proje ktveZeté5, dokume ntáció 1

l.!. McgÍe le lósi tá b lá zalc k

1.5.1. Sto íase rendszer

Automatikus tiering

2 vezérlő, vezérlőnké nt lega lá bb 24GB DRAM

cache

Vezérlőnként legalább 2 db, 10Gbps iscsl Nlc

12x 600GB 10k rpm 2.5" SAS

Unified: egységes, SAN (blokkos) és NAs (fájl)

alapú működés' különá lló gateway

a lka lmazása nélkül, natíV szolgáltatásként

egyazo n stora8e berendezésben ( ClFS,

SM81, SM82, SM83, NF5v3, iSCSI blokk, FC

b lo kk)

Red u ndá ns hot-swap tá pegységek

Red u ndá ns hot-swap vezé rlő k

A VAAl és VASA integrációs modulok



rendelkezésre állnak, többletköltség né |kü l

sTG1O

Egységes grafikus menedzsment felirlet a

bIokkos és NAS működés felügyeletéhez K

sTG11

Teljesítmény-csúcsok hatéko ny kezelése. A

DRAM kontroller-cache-en felÍjl kiterjesztett

sSD cache szo18á|tatás biztosítása, amely írási

és olvasási műVe|etek gyorsítására e8yaránt

alkalmas. A kiterjesztett cache failover

esetén nem igényeIhet újbóli,,feImelegítést"

(azaz a cache tartalmának nu||áról történő

feltöltését)' A kiterjesztett cache mérete

érhessen el legalább nettó 200 GB-ot. K

STG 12

Virtuális gépek megjeIenítése a tároló

ad m in isztráció felületén K

STG 13

Dina m ikus, a utomatizá |t adatrétegzési

funkciók 3 külÖnféle diszkes tárolóréteg

(flash, SAS, N L-SAS) egyidejű kezelésével. 3

rétegen történő tiering eIvárás K

STG14 Szerepkör-alapú menedZsment K

STG 15 Na plózási képességek K

sTG 16 Poo|-a Ia pú erőforrás-kiosztás K

STG17 LU N-méretek utólagos növelése-csökke ntése K

STG18 3 év helyszíni gyártói támogatás K

1' 5.2 ' Mentő/tartalék szerver

SRVl 1x Xeon E3-1230v3 CPU (4cl8T 3.3 GHz) K

SRV2 16 G B DDR3 ECC RAM K

S RV3 Red u ndá ns tá pegységek K

SRV4 2X1 G bps Ethernet csato|ó K

5RV5 out-of-band menedzsment kártya és Iicenc K

SRV6

Hardveres RAID Controller, 512GB onboard

cache, BBU K

S RV7 3x 1TB 3.5" 7.2k rpm SATA K

S RV8 VMware flash drive K

S RV9

1x VMWare Vsphere standard socket |icenc, 3 éV

su pport K

SRVlO

1x VMWare VcenteÍ Foundation licenc' 3 év

support K

SRV11 3 év helyszíni gyártói hardvertámogatás K

SRV12

1x Microsoft Windows 2012 R2 licenc

(2cPU12vM) K




