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1. Uvod 

Vodstvo SKZG prepoznava velik pomen učinkovitega IKT pri zagotavljanju podpore 
poslovanju. Na podlagi analize trenutnega stanja informacijske opreme je bilo ugotovljeno, 
da je stanje IKT v SKZG ne zagotavlja več okolja, za varno in učinkovito delo. Vzdrževanje 
stare opreme pa bi bilo v prihodnje povezano z visokimi stroški. Prenova ne bo enostavna 
zaradi naslednjih dejstev: 

 Večinoma zastarela in iztrošena strojna oprema (omrežje, strežniki in pripadajoča 
oprema, osebni računalniki) in s tem povezano pomanjkanje potrebnih kapacitet za 
delovanje informacijskih storitev ter visokih stroški vzdrževanja (zaradi pomanjkanja 
rezervnih delov). 

 Velik del programske opreme je v fazi prenove, po prenovi se bo stara oprema 
umaknila iz sistema, nova pa preselila/umestila v nov sistem.  

 Veliko različnih  tehnologij. 

 Pomanjkanje mehanizmov za učinkovito skupinsko delo. 

 Nezmožnost enostavnega dostopa do skupnih informacijskih virov. 

 Težko upravljanje in nadzor informacijske infrastrukture. 

 Pomanjkanje nadzora 

 Nezmožnost vodenja revizijskih sledi. 

 Nezmožnost uporabe sodobnih mobilnih naprav in tehnologij. 

 Pomanjkanje varnostnih mehanizmov za preprečevanje vdorov 

 Nepregledna licenčna politika. 

 Prepletanje produkcijskih in testnih/razvojnih sistemov. 

 Neprimerna topologija lokalnega in prostranega omrežja, ki ne omogoča učinkovitega 
upravljanja in nadzora nad pretokom podatkov 

 … 
 
Upravljanje tako veliko različnih tehnologij "Microsoft, Linux, VMware,…" na strežniškem 
nivoju povzroča veliko breme upravljanja in zagotavljanje kvalitetne pomoči uporabnikov. 
Nezmožnost aktivnega spremljanje procesov, preventivnega ukrepanja in izdelava 
enostavnega varnostnega arhiviranja povzroča uporabo veliko dodatnih virov in posledično 
višjih stroškov. 
 
Na podlagi definiranih zahtev, obstoječega stanja in okolja SKZG predlagamo uporabo 
najsodobnejših Microsoft tehnologij s katerimi bomo dosegli konsolidacijo različnih tehnologij 
in preskok z obstoječega na sodobno tesno integrirano okolje, ki je varno in zanesljivo ter 
zagotavlja enostavno upravljanje celotnega sistema  

Aktualni  programi  zahtevajo za svoje delovanje sodobne operacijske sisteme, da izkoristijo 
vse njihove potenciale. Prav tako na zastarelo sistemsko programsko opremo ni mogoč 
priklop sodobnih tiskalnikov, faksov, telefonov, čitalcev in ostalih naprav.  

Sodobni poslovni procesi zahtevajo uporabo raznovrstnih mobilnih naprav od tablic do 
pametnih telefonov. S tem se bistveno izboljša učinkovitost zaposlenih pri dostopu in uporabi 
informacij, katere potrebujejo pri svojem delu. 

S sodobnimi storitvami Microsoft Windows Server 2012 R2 strežnika in podpornimi orodji 
družine Microsoft System Center 2012 R2, bomo povečali zanesljivost, varnost  in 
razpoložljivost celotne infrastrukture, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje 
informacijskih storitev. Gradniki predlagane rešitve so: 

 Povečanje zanesljivosti in varnosti informacijskega sistema. 
 Zagotavljanje visoke razpoložljivosti. 
 Zagotavljanje enostavne nadgradnje na novejše verzije. 
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 Povečanje odzivnosti. 
 Vzpostavitev nadzora nad delovanjem in preventivnega obveščanja o izpadih in 

prekinitvah delovanja informacijskih storitev. 
 Vzpostavitev centralnega upravljanja strežnikov in delovnih postaj. 
 Postavitev infrastrukture za enostaven dostop do skupnih informacijskih virov. 
 Možnost enostavnega priklopa sodobnih tiskalnikov, faksov, telefonov, čitalcev in 

ostalih naprav. 
 
Na mrežnem nivoju je stanje stroje opreme problematično z nadzornega, upravljavskega 
in podpornega nivoja: 
 Zaradi heterogenosti opreme ne obstaja orodje za skupni nadzor nad aktivno mrežno 

opremo (LAN stikala, VLAN in WLAN omrežje). 
 Enako velja za upravljanje z mrežnimi resursi. 
 Zaradi odsotnosti obveščanja ni možnosti proaktivnega ukrepanja. 
 Zaradi zastarelosti določen del opreme ni več podprt s strani proizvajalca. 

 
 

1.1. Obstoječe stanje informacijske infrastrukture 

Obstoječa informacijska infrastruktura v SKZG temelji na Microsoft strežniški infrastrukturi 
Windows Server 2003 in Windows Server 2008, ki se že oddaljuje od trenutno aktualnih 
tehnologij in ne zadošča več potrebam pri vpeljavi novih Microsoft tehnologij in varnostnim 
kriterijem. Ni uporabljenih mehanizmov oddaljenega dostopa, kolaboracije in skupnih 
informacijskih virov. Za virtualizacijsko okolje se uporablja VMware, za antispam Linux, za 
proxy Linux za ,….. 

URBAR

URBAR-TEST

Dok/spis s spletnimi servisi – test
Dok/spis s spletnimi servisi

GOZDAR

URESK

EPZ

Potni Nalogi

Urbar-App-testUrbar-Moss-testsrv-urbarappsrv-spp-01skzg-srvy

Urbar-sql-testsrv-urbarsqlsrv-spp-sqlsrvsql201
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1.2. Aktualna strojna in sistemska programska oprema: 

a) Virtualizacijsko okolje: 
i) Virtualizacijsko okolje VMWare ver 5.1 in 4.0 
ii) V VMware Cluster "gručo" so povezani štirje strežniki  
iii) V prvi del gruče so vključeni SQL strežniki v produkciji in infrastruktura 
iv) V drugi del clustra so vključeni testni SQL strežniki 
v) V virtualnem okolje je na volj 10,5TB prostora, z virtualnimi strežniki je 

zasedenega cca 6,5TB. 
b) Diskovno polje 

i) Prvo diskovno polje IBM DS4700 s 7TB diskovja, porabljenega je 6TB, in je 
priklopljen preko SVC-ja.  

ii) Drugo diskovno polje HP MSA P2000 G3, in ima cca 6TB prostora, porabljenega 
pa je okoli 5TB.   

c) Operacijski sistemi 
i) Operacijski sistem na strežniški platformi je kombinacija Server 2003 in Server 

2008 
ii) Elektronska pošta temelji na Microsoft Exchange 2007 tehnologiji, ki je 

postavljena na dveh strežnikih v gruči. 
iii) Delovne postaje so večinoma Windows XP. 
iv) Antivirusni program je Sophos. 
v) Antispam program je odprtokodni.  

 

Microsoft Windows Server 2003 in Microsoft XP, predstavljata  varnostno grožnjo in 
potencialni nevarnost vdora v informacijski sistem. Aprila 2014 je Microsoft opustil podporo 
za Windows XP, kar pomeni da bo ukinil izdajanje varnostnih popravkov. 14.7.2015 bo 
Microsoft ukinil tudi varnostne popravke za strežniške sistema Windows Server 2003, kar 
potencialno ogroža delovanje celotne IKT SKZG. Na podlagi analize smo ugotovili, da 
trenutno stanje strežniške infrastrukture ne zagotavlja ustrezne: 

• Zanesljivosti 
• Zaščite proti vdorom 
• Varnosti 
• Nadzora 
• Priključevanja tablic in pametnih telefonov 
• Arhiviranja in hitrega restavriranja 
• Zagotavljanja revizijskih sledi 
• Nadgradnje 
• Skalabilnosti. 

 

Poleg operacijskega sistema je iztrošena tudi strojna oprema, ki lahko odpove v vsakem 
trenutku. Rezervnih delov praktično ni oziroma je dobava, čakalna doba in predvsem cena 
nesprejemljiva, kar posledično lahko pomeni daljše izpade delovanja informacijskih storitev v 
SKZG. 

1.3. Aktualna strojna mrežna oprema: 

Aktivna mrežna oprema na centrali Sklada, Dunajska 58, Ljubljana se nahaja na treh 
lokacijah: 

V strežniški sobi v II. nadstropju: 
a) Dve stikali WS-C4503 v komunikacijski omari pri strežnikih. Vgrajeni moduli so: 

 WS-X4013+TS   Sup II+TS 12 x 10/100/1000BaseT, 8 x SFP 

 WS-X4548-GB-RJ45V 48 x 10/100/1000BaseT 
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 Verzija programske opreme IOS: 12.2(25)EWA14, 20-May-08 
b) Stikalo HP ProCurve 5412zl (J8698A) z 12. režami v omari z distribucijskimi paneli. 

Vgrajeni moduli so: 

 8 kosov j8702a  24 x 10/100/1000 PoE zl Module 

 1 kos  j9051a  Wireless Edge Services zl Module 

 Verzija programske opreme: K.15.10.0009, 02/08/13 

 ROM version: K.15.30 
 
Na hodniku v III. nadstropju: 

a) Stikalo HP ProCurve 5406zl (J8697A) s 6. režami v omari z distribucijskimi paneli. 
Vgrajeni moduli so: 

 2 kosa  j8702a  24 x 10/100/1000 PoE zl Module 

 Verzija programske opreme: K.15.10.0009, 02/08/13 

 ROM version: K.15.30 
 
V sejni sobi II. nadstropja: 

a) 1 kos  HP ProCurve RadioPort 210  IEEE 802.11g single-radio, 
Integrated diversity antenna 

 
Povezave med posameznimi stikali oz. vozlišči so bakrene. Povezavi do HKOM vstopne 
točke sta optični, preko dveh FO/UTP pretvornikov (posebej povezava za poslovno omrežje 
in posebej za DMZ cono) 
 
Shema fizičnih povezav stikal na Dunajski: 
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Slika 1: shema fizičnih povezav stikal na Dunajski 
 
 

Slabosti aktualne topologije omrežja in mrežne opreme so: 

 Oprema je zastarela in nima več podpore proizvajalca 

 Oprema ne podpira modernih varnostnih mehanizmov  



Stran 7 

 

 Oprema ne podpira novih tehnologij 

 Težave z zagotavljanjem redundance tako na nivoju mrežnih povezavah, kot na 
nivoju stikal 

 Virtualna omrežja (VLAN) se uporabljajo za ločevanje DMZ, VoIP in poslovnega dela 
omrežja, ne pa tudi za ločevanje znotraj poslovnega dela 

 Usmerjanje prometa med obstoječimi virtualnimi omrežji se izvaja pri ponudniku 
prostranega omrežja (HKOM) 

 Ni nadzora nad prometom, ni spremljanja dogodkov in posledično proaktivnega 
delovanja, ni podatkov o obremenjenosti omrežja, … 

 



Stran 8 

 

2. Cilji, vodila in izhodišča pri načrtovanju 

Cilj prenove je zamenjava obstoječe infrastrukture z novo. Stara oprema bo delovala 
vzporedno do popolnega preklopa vseh storitev na novih strežnikih in programski opremi. Pri 
tem je predvideno testiranje aplikacij na vzporednem okolju in pregled možnosti izkoriščanja 
novih tehnologij. Izhodiščni elementi prenove informacijske infrastrukture zajemajo: 

 Vzpostavitev referenčnega okolja. 

 Vpeljava novih varnostnih mehanizmov. 

 Vzpostavitev postopka za oddaljeno pomoč. 

 Povečanje odzivnosti. 

 Zagotavljanje visoke razpoložljivosti. 

 Povečanje zanesljivosti. 

 Enostavno varnostno kopiranje 

 Zagotavljanje skalabilnosti 

 Enostavna nadgradnja 

Stara strojna oprema so po migraciji lahko uporabi kot ločeno okolje za razvijalsko skupino in 
testiranje aplikacij.Za testno okolje lahko uporabimo sledečo strojno opremo: 

a) Diskovno polje IBM DS4700  
b) Diskovno polje HP MSA P2000 G3,  
c) 4x fizični strežnik IBM System X3850M2 
d) 2x fizični strežnik IBM System x3650 

 
Na spodnji sliki je z rdečim okvirjem označena oprema, ki se bo v SKZG uporabljala tudi po 
zaključku projekta prenove informacijske infrastrukture. 
 
Končni cilj projekta je – implementacija nove opreme, ureditev sistema z novimi 
Microsoft licencami, preselitev vseh obstoječih storitev in aplikacij v novo okolje in 
nato odstranitev starega okolja. 
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V rešitvi je predvidena izgradnja infrastrukturnih rešitev, kjer bodo zagotovljeni pogoji za 
postopno prenovo informacijskih storitev. Osrednja nit prenove informacijskega sistema je 
zagotavljanje tehnologij za potrebe nadgradnje programske opreme in povečanja varnosti, ki 
uporabljajo Microsoft imeniško strukturo. Pri tem smo izbrali rešitve, ki se med seboj lahko 
integrirajo, uporabljajo že poznana orodja za upravljanje sistemov, kar tudi organizacijo 
pripelje na boljšo pripravljenost rešitvam za upravljanje identitet.  

Rešitev temelji na zadnji družini Microsoft Windows Server 2012 R2, ki predstavlja naslednji 
korak v stalnem razvoju strežniških operacijskih sistemov Windows. Windows Server 2012 
R2 gradi na preskušeni zanesljivosti, razširljivosti in možnosti upravljanja operacijskega 
sistema Windows 2008 R2 Server in tako ponuja izjemno platformo za povezane aplikacije, 
omrežja in spletne storitve XML – tako v delovni skupini kot v računskem centru. 

Microsoft Windows Server 2012 R2 ima vse funkcije, ki jih stranka pričakuje od strežniškega 
operacijskega sistema Windows, ki je kos največjim izzivom, kot so varnost, zanesljivost, 
dostopnost in razširljivost. Microsoft je operacijski sistem Windows poleg tega izboljšal in 
razširil, tako da omogoča karseda učinkovito izkoristiti prednosti tehnologij Microsoft .NET – 
programske opreme za povezovanje informacij, ljudi, sistemov in naprav. 

Microsoft se je s svojo virtualizacijsko rešitvijo Hyper-V3 zelo približal konkurenci s podporo 
Linux operacijskih sistemov, če bi se izkazalo za potrebni in tudi z ostalimi novostmi, ki jih 
rešitev ponuja. V primeru, ko je večina strežnikov Microsoft, je Hyper-V V3 najustreznejša 
platforma za virtualizacijo. Temeljni gradniki predlagane rešitve obsegajo: 

 Nadgradnja obstoječe domene in strežnikov na Windows 2012 R2 

 Nadgradnja operacijskega sistema z Windows 7 ali novejšima na delovnih postajah 
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 Aktivni imenik (Active Directory); 

 Virtualizacija strežniških virov (Hyper-V); 

 Upravljanje virtualizacijskega okolja (System Center Virtual Machine Manager ); 

 Centralizacija upravljanja strežnikov in delovnih postaj (System Center Configuration 
Manager); 

 Nadzor na delovanjem informacijske infrastrukture (System Center Operations 
Manager); 

 Nadgradnja sistema elektronske pošte Exchange Server 2013 

 Varnostno kopiranje podatkov (System Center Data Protection Manager). 

 Konfiguracija datotečnega strežnika 

 Konfiguracija tiskalniškega strežnika 

 Konfiguracija SQL strežnikov 

 Postavitev okolja MS SharePoint 2013 

 Postavitev storitve MS Lync  

 Dodatna varnost končnih odjemalcev z 802.1x  

 Konfiguracija virtualnih strežnikov 

 Čiščenje aktivnega imenika 

 Postmigraciski postopki usklajevanja storitev 
 

Posebej je potrebno preučiti zagotavljanje visoke razpoložljivost sledečih servisov: 

 SQL podatkovna zbirka 

 Elektronska pošta Exchange 

 

Prenova strežniške infrastrukture zajema sledeče sklope, ki, se med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo, ki jih lahko obravnavamo kot ločene celote, in so opisani v nadaljevanju. 
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3. Aktivni imenik 

Vpeljava aktivnega imenika predstavlja osnovo infrastrukture za obvladovanje identitet, 
dostopov in aplikacij. Del aktivnega imenika sta tudi podporni storitvi DNS in DHCP ter 
ključne vloge aktivnega imenika. Z vpeljavo aktivnega imenika zadoščamo naslednjim 
zahtevam projekta :  

 Centralizaciji avtentikacije uporabnikov, 

 Dodeljevanju tcp/ip naslovov,  

 Razreševanju in posredovanju dns naslovov, 

 Visoki razpoložljivosti imeniških storitev, 

 Delegiranju administrativnega upravljanja objektov aktivnega imenika in  

 Osnovni varnostni politiki. 
 

Domenski strežniki (DC) strežejo storitvam avtentikaciji uporabnikov iz aktivnega imenika, 
dodeljevanja TCP/IP naslovov delovnim postajam in drugim napravam ter razreševanja DNS 
zahtev.  

Storitve domenskega strežnika skrbijo tudi za vključitev in uspešno avtentikacijo delovne 
postaje v aktivni imenik. Domenski strežniki delujejo v multimaster načinu, kar zagotavlja 
možnost spreminjanja objektov in neodvisnost ključnih storitev oziroma delovanje imeniških 
storitev ob izpadu delovanja enega izmed domenskih strežnikov. 

Logična struktura organizacijskih enot (OU) aktivnega imenika zagotavlja ločevanje 
objektov in s tem možnost delegiranja administrativnih opravil.  

Fizična topologija aktivnega imenika s podomrežji zagotavlja fizično ločitev in učinkovito 
uporabo replikacijskih mehanizmov.  

Skupinski pravilniki omogočajo centralizirano upravljanje varnostnih politik gesel, zaščite 
uporabniškega okolja in spremljanja dogodkov v imeniku (audit).  

3.1. Fizična topologija aktivnega imenika 

Vsaka fizična lokacija je predstavljena s svojim podomrežjem (subnet). Med podomrežji so 
povezave (link), ki opredeljujejo vrednost povezave in s tem replikacijo med domenskimi 
strežniki.. 

3.2. Logična topologija aktivnega imenika  

Logična topologija aktivnega imenika je pomembna zaradi segmentacije objektov v aktivnem 
imeniku. Ta je priporočljiva glede na tip objektov ali geografsko lokacijo. Ta je potem 
razdeljena na različne tipe objektov na tej lokaciji – Administrators, Users, Computers, 
Servers. Delitev objektov je tudi podlaga za dodeljevanje skupinskih pravilnikov (Group 
Policy Objects), prek katerih se uveljavlja: 

 Varnostna politika 

 Nastavitve uporabnikovega okolja – namizje, nadzorna plošča, start menu, IE, proxy,  

 Nameščanje bližnjic, mapiranje pogonov in tiskalnikov 

 Izvajanje posegov v register 

3.3. Terminologija 

V nadaljevanju se uporablja naslednja terminologija: 

 ADMT-mig:  Strežnik za izvajanje migracij; 

 AD:    Imenik Microsoft Active Directory; 
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 DC:   Domenski strežnik (»Domain Controller«); 

 GC:   Globalni katalog (»Global Catalog«); 

 GPO:   Objekti skupinskih politik (»Group Policy Object«); 

 ADMT:   Orodje za migracijo objektov med domenami AD (»Active  
   Directory Migration Tool«). 
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4. Organizacija storitev in servisov 

 Konfiguracija gruč 

 Migracija objektov z orodjem ADMT 3.2 

 Vzpostavitev Hyper V ver 3 okolja 

 Nadgradnja domenskih strežnikov in aktivnega imenika 

 Prilagajanje aktivnega imenika novim storitvam 

 Konfiguracija IPAM 

 Konfiguracija tiskalnikov 

 Konfiguracija DHCP servisa 

 Konfiguracija datotečnega sistema 
o Konfiguracija DFS skupne rabe 
o Konfiguracija DFS replikacije 
o Konfiguracija data deduplikacije in File Screeninga 

 Konfiguracija SCCM strežnika na 2012 

 Konfiguracija SCOM strežnika na 2012 

 Konfiguracija Exchange strežnika na 2013 

 Zagotavljanje visoke razpoložljivosti Exchange strežnika 

 Konfiguracija DPM strežnika 2012 

 Konfiguracija SCVMM strežnika 2012 

4.1. Organizacija infrastrukturne gruče 

Spodnja slika prikazuje organizacijo infrastrukturne gruče, na kateri je večina podpornih 
strežnikov in vse aplikacije. Glede na trenutno stanje aplikacij smo predvideli dva fizična 
strežnika v gruči, ki se lahko naknadno nadgradi z dodatnim strežnikom. 

HyperV-2HyperV-1

Exch1 File SCCM Apl1DC2

Storage

Apl2

Hyper-V gruča 

Apl3SQLinf

Exch2 Print SCCM SP2SP1 Apl4 Apl5 Apl6

HyperV x
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4.2. Organizacija SQL gruče 

Za organizacijo produkcijske gruče smo se odločili za dva strežnika, ki si delita isti diskovno 
polje kot infrastrukturna gruča. V primeru povečanih zahtev se lahko doda dodatni strežnik 
za povečanje zmogljivosti aplikacij. 

SQL2
SQL1 Storage

SQL  gruča 

SQL x

 

4.3. Organizacija aktivnega imenika 

Aktivni imenik bo sestavljen iz dveh strežnikov. En strežnik bo virtualni, drugi fizični. 

4.4. Upravljanje virtualizacijskega okolja 

Predvideli smo ločen virtualni strežnik na katerem bo nameščen SCVMM 2012 za upravljanje 

virtualizacijskega okolja. 

4.5. Dodatna varnost končnih odjemalcev z 802.1x 

Cilj razpoznavanja uporabnikov v omrežju je zagotoviti varno dostopno komunikacijsko 
omrežje, ki bo glede na identiteto uporabnika nudilo varno povezavo v lokalno omrežje. 
Izvedena rešitev predstavlja bistven dvig ravni varovanja omrežja. 

Identiteta uporabnikov oz. naprav, se želijo priklopiti na omrežno infrastrukturo SKZG, se 
določi s postopkom avtentikacije. Ta je izvedena z avtentikacijo 802.1x z uporabo digitalnih 
potrdil.  

Brezžična dostopna točka, ki je v vlogi avtentikatorja, posreduje v postopku avtetikacije 
podatke med uporabnikom/klientom in avtentikacijskim strežnikom (RADIUS). Stikalo 
predstavlja tisto točko v omrežju, kjer uveljavljamo selektiven dostop do lokalnega omrežja. 
Preklopno stikalo uporabniški delovni postaji omogoči dostop do omrežja le, če se ta 
predhodno avtenticira preko 802.1x EAP-TLS protokola. 
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Metoda avtentikacije, ki se uporablja znotraj 802.1x, se imenuje EAP-TLS (definiran v 
dokumentu RFC 2716 – »PPP EAP TLS Authentication Protocol«), ki kot sredstvo 
avtentikacije uporablja digitalna potrdila. Ta so na delovnih postajah nameščena v shrambo 
strojnih potrdil, strežnik RADIUS pa prav tako potrebuje svoje potrdilo. 

4.6. Varnostno kopiranje 

Za arhiviranje smo predvideli fizični strežnik na katerega bo priključena tračna enota in 
programska oprema SCDPM 2012 R2. Predvideli smo  kratkoročno arhiviranje na diskovno 
polje in dolgoročno arhiviranje na tračno enoto. Uporabili bi lahko staro diskovno polje. 

4.7. Nadzorni sistem 

Za nadzorni sistem bi uporabili SCOM 2012 R2, ki bi bil nameščen na drugem virtualnem 
strežniku, ločen od produkcijske gruče. Priključen naj bi bil na ločen UPS sistem in vseboval 
naj bi GSM modul za sporočanje kritičnih dogodkov pri delovanju informacijskih storitev. 

 

SCDPM

SCOM DC1

 

 

Delovna postaja z 
odjemalcem 802.1x

Omrežno stikalo

Active DirectoryStrežnik RADIUS

LAN
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4.8. Upravljanje delovnih postaj in strežnikov 

Za upravljanje delovnih postaj in strežnikov predlagamo uporabo virtualnega System  center 
Configuration manager 2012, ki omogoča tudi upravljanje antivirusnega programa. 

4.9. Organizacija Exchange 2013 

Predvideli smo šest strežnikov: 

 Dva strežnika v vlogi CAS strežnika. 

 Dva strežnika za MBX v DAG-u. 

 Dva strežnika z EDGE vlogo. 

Celotna Exchange infrastruktura se postavi v načinu visoke razpoložljivosti. 

4.10. Datotečni strežnik 

Za datotečni strežnik bi uporabili virtualni strežnik Microsoft Server 2012 R2 z vsemi 
funkcionalnostmi, ki jih omogoča. Za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, predlagamo 
uporabo DFS sistema. 

o Konfiguracija DFS skupne rabe 

o Konfiguracija DFS replikacije 

o Konfiguracija data deduplikacije in File Screeninga 

 

4.11. Tiskalniški strežnik 

Za tiskalniški strežnik bi uporabili virtualni strežnik 2012 z vsemi funkcionalnostmi, ki jih 
omogoča. 

 

 

SQL2SQL1

DC1

SCDPM

SCOM

Storage

HV1 HV2

Produkcijski SQL 
CLuster

Hyper V cluster in 
testni SQL cluster  
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5. Podrobne specifikacije strežniških komponent 

SKL 1-1: 2 x Strežnik Hyper-V gruča - Produkcija 

 Tehnične zahteve: 

1 2 x Procesor Intel Xeon najmanj 2,6 Ghz (8 core) in predpomnilnikom L3 20MB  

2 
Pomnilnik 384 GB nadgradljiv do 768GB 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 
1600MT/s 

3 
4 port “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  
(100/1000Base-Tx)  

4 
2 port dodatna vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  
(100/1000Base-Tx) 

5 Vmesnik (HBA) Fibre Channel 8GB dual port 

6 Minimalno 2 x PCIe razširitvena mesta 2x PCIe x16(x8) + 1 x PCIe x16 

7 Grafična  kartica 

8 Vgrajen DVD pogon DVD ROM, SATA 

9 
RAID krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10  (flash backed ali Battery Backup, 512 
MB predpomnilnika) 

10 
4 x SAS diski kapacitete 600GB hitrosti najmanj 10k rpm (konf. v RAID 5) v hot-plug 
izvedbi. (Skupaj vsaj 8 hot-plug ležišč za vgradnjo diskov) 

11 Ohišje v rack izvedbi višine največ 2U 

12 

Hot plug redundantni napajalniki in ventilatorji. Napajalnik mora biti 80plus Platinum 
ali Titanium. Priporočena moč 750W. 

Ponudnik mora pri planiranju napajalnika upoštevati, da bo naročnik širil komponente 
v strežniku (dodatni diski, RAM, mrežne kartice, procesorji,…). Če po nadgradnji 
sistema napajalniki niso več ustrezni jih mora ponudnik zamenjati na lastne stroške.  

13 
Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 server, Suse Linux 
Enterprise server in VMware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca ter 
ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema.  

14 

Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških 
komponent z VFlash ali podobnim pomnilnikom, minimalno 2GB kartico za vFlash ali 
podobno rešitev drugega proizvajalca. 

• delovanje neodvisno od delovanja strežnika in od stanja strežniškega operacijskega    
sistema; 
• dostop in administracija prek lastne omrežne povezave UTP 
• varni spletni uporabniški vmesnik (SSL) in tekstovni uporabniški vmesnik; 
• omrežna preslikava zaslona, tipkovnice in miške; 
• omrežna preslikava disketne enote in CD-ROM enote, ki omogoča namestitev 
strežnika na daljavo; 
• možnost spreminjanja BIOS nastavitev strežnika na daljavo; 
• namenski ločen ethernet vmesnik 

15 Rack pomična vodila z roko za kable 

16 Vsi potrebni kabli za priklop opreme (napajalni, UTP, FC LC-LC) morajo biti priloženi 

17 Garancija 5 let z možnostjo podaljšanja; odprava napake v roku 4 ur od 
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diagnosticirane napake; nadomestni deli / nadomestna oprema morajo biti na lokaciji 
stranke najpozneje naslednji delovni dan 

 

 

SKL 1-2: 2 x Strežnik SQL gruča 

 Tehnične zahteve: 

1 
1 x Procesor Intel Xeon (možnost vgradnje dodatnega procesorja) najmanj 2,6 Ghz 
(6 core) in predpomnilnikom L3 15MB  

2 
Pomnilnik 128GB min 1333 Mhz nadgradljiv do 768GB 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB 
DDR3 1600MT/s 

3 
4 port “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  
(100/1000Base-Tx)  

4 
2 port dodatna vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  
(100/1000Base-Tx) 

5 Vmesnik (HBA) Fibre Channel 8GB dual port 

6 Minimalno 3 x PCIe razširitvena mesta 2x PCIe x16(x8) + 1 x PCIe x16 

7 Grafična  kartica 

8 Vgrajen DVD pogon DVD ROM, SATA 

9 
RAID krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10  (flash backed ali Battery Backup, 512 
MB predpomnilnika) 

10 
2 x SAS diska kapacitete 600GB hitrosti najmanj 10k rpm (konf. v RAID 1) v hot-plug 
izvedbi. (Skupaj vsaj 8 hot-plug ležišč za vgradnjo diskov) 

11 Ohišje v rack izvedbi višine največ 2U 

12 

Hot plug redundantni napajalniki in ventilatorji  

Napajalnik mora biti 80plus Platinum ali Titanium. Priporočena moč 750W. 

Ponudnik mora pri planiranju napajalnika upoštevati, da bo naročnik širil komponente 
v strežniku (dodatni diski, RAM, mrežne kartice, procesorji,…). Če po nadgradnji 
sistema napajalniki niso več ustrezni (premalo močni) jih mora ponudnik zamenjati 
na lastne stroške. 

13 
Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 server, Suse Linux 
Enterprise server in VMware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca ter 
ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema.  

14 

Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških 
komponent z VFlash ali podobnim pomnilnikom, minimalno 2GB kartico za vFlash ali 
podobno rešitev drugega proizvajalca. 

• delovanje neodvisno od delovanja strežnika in od stanja strežniškega operacijskega    
sistema; 
• dostop in administracija prek lastne omrežne povezave UTP 
• varni spletni uporabniški vmesnik (SSL) in tekstovni uporabniški vmesnik; 
• omrežna preslikava zaslona, tipkovnice in miške; 
• omrežna preslikava disketne enote in CD-ROM enote, ki omogoča namestitev 
strežnika na daljavo; 
• možnost spreminjanja BIOS nastavitev strežnika na daljavo; 
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• namenski ločen ethernet vmesnik 

15 Rack pomična vodila z roko za kable 

17 Vsi potrebni kabli za priklop opreme (napajalni, UTP, FC LC-LC) morajo biti priloženi 

18 
Garancija 5 let z možnostjo podaljšanja; odprava napake v roku 4 ur od 
diagnosticirane napake; nadomestni deli / nadomestna oprema morajo biti na lokaciji 
stranke najpozneje naslednji delovni dan 

 

SKL 1-3: 1 x Strežnik DPM 

 Tehnične zahteve: 

1 
1 x Procesor Intel Xeon (možnost vgradnje dodatnega procesorja) najmanj 2,3 Ghz 
(6 core) in predpomnilnikom L3 15MB  

2 Pomnilnik 64GB nadgradljiv do minimalno 768 GB (ECC, DDR3 – min 1333 Mhz) 

3 
4 port “on board” ali vgrajena strežniška mrežna kartica UTP hitrost 1 Gbs  
(100/1000Base-Tx)  

4 Vmesnik (HBA) Fibre Channel 8GB dual port 

5 Minimalno 3 x PCIe razširitvena mesta 2x PCIe x16(x8) + 1 x PCIe x16 

6 Grafična  kartica 

7 Vgrajen DVD pogon DVD ROM, SATA 

8 
RAID krmilnik s podporo za RAID 0,1,5,6,10  (flash backed ali Battery Backup, 1024 
MB predpomnilnika) 

9 
2 x SAS diska kapacitete 300 GB hitrosti najmanj 10k rpm (konf. v RAID 1) v hot-plug 
izvedbi. 

10 
12 x Near Line (NL)SAS  diski kapacitete 4 TB hitrosti 7.2k rpm (konf. v RAID 5) v 
hot-plug izvedbi. 

11 Ohišje v rack izvedbi višine največ 2U 

12 

Hot plug redundantni napajalniki in ventilatorji 

Napajalnik mora biti 80plus Platinum ali Titanium. Priporočena moč 750W. 

Ponudnik mora pri planiranju napajalnika upoštevati, da bo naročnik širil komponente 
v strežniku (dodatni diski, RAM, mrežne kartice, procesorji,…). Če po nadgradnji 
sistema napajalniki niso več ustrezni (premalo močni) jih mora ponudnik zamenjati 
na lastne stroške. 

13 
Podpora in skladnost za operacijske sisteme Windows 2012 server, Suse Linux 
Enterprise server in VMware vSphere HypervisorTM (ESXi) s strani proizvajalca ter 
ustrezni gonilniki za rekonfiguracijo sistema.  

14 

Programska in strojna oprema za upravljanje na daljavo in upravljanje strežniških 
komponent z VFlash ali podobnim pomnilnikom, minimum 2GB kartico za vFlash ali 
podobno rešitev drugega proizvajalca 
 
• delovanje neodvisno od delovanja strežnika in od stanja strežniškega operacijskega    
sistema; 
• dostop in administracija prek lastne omrežne povezave UTP 
• varni spletni uporabniški vmesnik (SSL) in tekstovni uporabniški vmesnik; 
• omrežna preslikava zaslona, tipkovnice in miške; 
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• omrežna preslikava disketne enote in CD-ROM enote, ki omogoča namestitev 
strežnika na daljavo; 
• možnost spreminjanja BIOS nastavitev strežnika na daljavo; 
• namenski ločen ethernet vmesnik 

15 Rack pomična vodila z roko za kable 

16 Vsi potrebni kabli za priklop opreme (napajalni, UTP) morajo biti priloženi 

17 
Garancija 5 let z možnostjo podaljšanja: odprava napake v roku 4 ur od 
diagnosticirane napake; nadomestni deli / nadomestna oprema morajo biti na lokaciji 
stranke najpozneje naslednji delovni dan 

 

 

SKL1-4: 2 x SAN FC Stikalo 

1 Skupaj najmanj 24 vrat 

2 Najmanj 16 aktivnih vrat z vgrajenimi  'short wave' transceiver-ji 

3 Hitrost najmanj 8 Gbps 

4 Najmanj 2 FC priključna kabla (dolžine najmanj 5m) za priklop  

5 Podvojeni ventilatorji 

6 Rack izvedba – (rack sliding rail) 

7 
Stikalo mora zagotavljati popolno združljivost z vso ponujeno FC opremo  in 
združljivost s sistemom Brocade 

8 Možnost popolnega nadzora preko spletnega vmesnika 

9 Garancija 5 let z možnostjo podaljšanja 

 

 

SKL1-5: 1 x SAN diskovno polje 

1 
Delovanje v načinu »no single point of failure« (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, 
zrcaljen predpomnilnik , baterijsko napajan) 

2 Podpora za RAID 0,1,5,6,10  

3 Delovanje v načinu active/active z dvema kontrolerjema 

4 Na vsakem kontrolerju vsaj 4 FC prikopa 8 Gbit/sec 

5 Kontrolerji morajo imeti skupaj najmanj 24 GB1 predpomnilnika (ali 32 GB) 

6 Možnost nadgradnje na najmanj 6 FC2 priklopov na kontroler (ali 12) 

                                                
1
 V primeru, da ponudnik ponudi predpomnilnik 24 GB mora zagotoviti normalno delo naročnika v 

življenskem obdobje naprave – 5 let. 
2 Ponudnik lahko ponudi opremo, ki je nadgradljiva na 6FC kontroler pod pogojem, da ponujena 

oprema omogoča celotno izvedbo projekta »Prenova informacijske infrastrukture na SKZG« z vsemi 
sistemskimi zahtevami in potrebnimi priklopi. V kolikor se izkaže, da ponujena in dobavljena oprema 
ne izpolnjuje navedenih pogojev in ne omogoča vseh potrebnih priklopov za potrebe dokončanja 
projekta je ponudnik dolžan na svoje stroške dobaviti vso opremo, ki omogoča uspešno zaključitev 
projekta. 
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7 
Možnost dodajanja diskov med delovanjem sistema in možnost razširitve volumnov 
med delovanjem sistema 

8 Kreiranje novih LUN na obstoječi RAID grupi med delovanjem sistema 

9 
Programska oprema za nadzor delovanja in konfiguracijo diskovnega podsistema, ki 
omogoča delo preko spletnega grafičnega vmesnika 

10 Rack izvedba 

11 
Sistem mora omogočati Thin provisioning za celotno kapaciteto in spremljanje 
performans na diskovnem polju  

12 Najmanj 15 TB GB bruto diskovnih kapacitet (velikost diskov največ 600GB,10k) 

13 Najmanj 30 TB GB bruto diskovnih kapacitet (velikost diskov največ 3TB NL SAS) 

14 Vsi potrebni priključni kabli za vzpostavitev redundančnih povezav s FC stikali  

15 Možnost nadgradnje sistema na najmanj 125 diskov 

16 

Podpora za operacijske sisteme Windows 2003, 2008 server, Suse Linux Enterprise 
server, VMware vSphere (Sočasno dostopanje do diskov več različnih operacijskih 
sistemov brez dokupa dodatnih licenc) Diskovno polje mora omogočati integracijo z 
okoljem VMware (upravljanje sistema preko okolja VMware vSphere Virtual Center 
5.1)  

17 
Podpora in gonilniki za vzpostavitev “multipath” in “failover” funkcionalnosti za 
operacijske sisteme Windows server 2008 R2 in 2012 server, Suse Linux Enterprise 
Server 

18 Možnost popolnega nadzora preko spletnega vmesnika  

19 Garancija 3 leta s popravilom naslednji delovni dan z možnostjo podaljšanja 
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6. Prenova lokalnega omrežja 

Z menjavo aktivne mrežne opreme in s spremenjeno topologijo omrežja lahko bistveno 
povečamo varnost, razpoložljivost in nadzor nad omrežjem, s tem pa tudi delovanje celotne 
informacijske infrastrukture SKZG. 

Predlog nadgradnje LAN omrežja je na spodnji sliki. 

 

Centralno L3 stikalo

2 x 48 port 10/100/1000

8 x 10Gb SFP+ 

InterVLAN routing

priklop strežnikov

hrbtenične povezave

varnostne nastavitve

STACK
STACK

2. nadstropje

3. nadstropje

4 x GB, 802.1q

L2 stikalo PoE 

2 x 48 port 10/100/1000 

priklop uporabniških računalnikov

priklop VoIP telefonov

priklop WLAN AP

priklop ostale mrežne opreme

varnostne nastavitve

WLAN  krmilnik

konfig. in nadzor WLAN omrežja

SSID sklad-pc auth. preko NAP

SSID sklad-guest WPA2/AES

4 x AP

SSID sklad-pc

SSID sklad-guests

Redundantni požarni pregradi

nadzor nad prometom v/iz HKOM

pregledi, statistike, filtriranje, ...

HKOM

L2 stikalo PoE 

2 x 48 port 10/100/1000 

priklop uporabniških računalnikov

priklop VoIP telefonov

priklop WLAN AP

priklop ostale mrežne opreme

varnostne nastavitve

4 x AP

SSID sklad-pc

SSID sklad-guests

STACK

Nadzorna programska oprema:

konfiguracija,nadzor, pregledi

zbiranje in arhiviranje dogodkov

obveščanje in poročanje

varnostne kopije
 

 

Slika x: predlog nadgradnje LAN omrežja na Dunajski 

 

Predlagana nadgradnjo omogoča: 

1. Redundanten priklop strežnikov na novo centralno stikalo s hitrostjo 20Gbps (max. 4 
strežniki, vsak 2x10Gbps LACP) kar bistveno pohitri komunikacijo do in med strežniki 
(izrazito  pohitri migracija virtualnih strežnikov med Hyper-V strežniki, varnostno 
kopiranje podatkov, …). Centralno stikalo je sestavljeno iz dveh fizičnih stikal (stack) 
in navzven deluje kot eno stikalo. To omogoča nemoteno delovanje mreže ob izpadu 
enega od stikal, če je mrežna oprema (strežniki, uporabniška stikala, požarna 
pregrada, …) priključena dvojno. Danes imajo praktično vsi strežniki najmanj dve 
mrežni kartici, večina od njih s hitrostjo 10Gbps. Stražnike s klasičnimi 1Gbps 
ethernet priključki se lahko na zgoraj opisan način (LACP) priključi na 1Gbps UTP 
priključke centralnega stikala. 

2. Usmerjanje med internimi omrežji SKZG se prestavi iz HKOM naprave, do katere 
SKZG nima dostopa, na centralno stikalo. To ima za posledico bistveno večjo 
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kontrolo nad prometom, možnost dodatne segmentacije omrežja z VLAN-i in vpeljavo 
varnostnih politik med internimi omrežji. S segmentacijo omrežja pridobi SKZG na 
varnosti in zanesljivosti delovanja omrežja, saj morebitne težave na določenem delu 
omrežja ostanejo lokalizirane in ne vplivajo na celotno omrežje. Po trenutno 
dostopnih informacijah SKZG na lokaciji Dunajska uporablja dva segmenta IP 
naslovov, ki se usmerjajo preko HKOM omrežja: 

10.0.190.0/23 za poslovni del, ki je nesegmentiran 

172.24.206.160/27 za DMZ 

Z vpeljavo dodatnih VLAN omrežij smo tako omejeni na razpoložljivi naslovni prostor 
(cca 500 ip naslovov). Če to ne bo zadostovalo, lahko SKZG zaprosi HKOM za 
dodani naslovni prostor. Alternativa je NAT na požarni pregradi. 

Prav tako bo za realizacijo zgornje topologije omrežja potrebna sprememba 
konfiguracije opreme v lasti HKOM-a zaradi vpeljave povezovalnega segmenta 
HKOM – požarna pregrada. Poseg na opremi HKOM-a bo minimalen (menjava 
notranjega ip naslova in ureditev usmerjanja naslovnega prostora Dunajske na 
požarno pregrado). 

3. Redundantni požarni pregradi omogočata nadzor nad prometom v in iz omrežja na 
Dunajski. Tu se implementirajo varnostne nastavitve za dostop do internih resursov 
SKZG (javno dostopni strežniki v DMZ coni, po potrebi tudi do ostalih strežnikov oz. 
servisov v poslovnem omrežju), izvajajo se pregledi prometa po različnih parametrih, 
lahko se omejuje izhodni promet glede na različne parametre… 

4. Uporabniki po nadstropjih so priključeni na uporabniška stikala v vsakem nadstropju. 
Predlagana stikala lahko napajajo zunanje naprave (VoIP telefonske aparate, WLAN 
pristopne točke, …). Povezava s centralnim stikalom je izvedena z agregacijo 1Gbps 
priključkov, kar zagotavlja redundanco in pohitritev hrbteničnih povezav. Ker 
agregirani hrbtenični priključki delujejo kot celota, za detekcijo kratkostičnih povezav 
na hrbteničnih povezavah ni več potreben STP protokol. Omrežje je zato stabilnejše, 
vsi priključki namenjeni hrbteničnim povezavam so za razliko od aktualne topologije 
delujoči.  

Ker stikala podpirajo 802.1q protokol, je možno uporabniške računalnike na omrežje 
priključiti tudi preko VoIP telefonskih aparatov, če imajo ti poleg priključka za omrežje 
še priključek za računalnik. S tem se zmanjša število potrebnih stikal. 

Na uporabniških stikalih se implementirajo varnostne nastavitve: 

 Port Security omejuje število MAC naslovov na posameznem priključku. Več 
naslovov na posameznem priključku stikala je lahko posledica priklopov več 
računalnikov preko neavtoriziranih stikal ali posledica problematične aktivnosti na 
enem računalniku (okužba z virusi, nepooblaščena aktivnost uporabnika, …).  

 DHCP snooping blokira odgovore neavtoriziranih DHCP strežnikov na omrežju. 
To se lahko zgodi zaradi priklopa nepravilno konfigurirane mrežne opreme 
(uporabniki lahko priklapljajo na omrežje svojo opremo) ali zaradi nepooblaščene 
aktivnosti na uporabniških računalnikih. Posledica take aktivnosti je, da 
uporabniški računalniki v omrežju pridobijo nepravilne mrežne nastavitve, kar se 
lahko odraža v nedelovanju računalnikov, lahko pa tudi v prikritem zajemanju 
podatkov. 

 Dynamic ARP Inspection in IP source guard blokirata ves promet iz uporabniških 
računalnikov, če izvor tega prometa ni v skladu z mrežnimi nastavitvami 
računalnika pridobljenih z DHCP strežnika. S tem se onemogoči preusmerjanje 
prometa ostalih računalnikov in posledično prikrit zajem podatkov. 

 802.1x je platforma za avtentikacijo naprav na omrežju. Implemetacija 
avtentikacije naprav omogoča, da se neavtorizirane naprave ne morejo priključiti v 
omrežje četudi imajo dostop do mrežnega priključka. Konfiguracija avtentikacije 
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delovnih postaj se v Microsoft okoljih tipično izvaja preko skupinskih politik v 
aktivnem imeniku. V praksi to pomeni, da se v ožičeno omrežje SKZG ne morejo 
priklopiti računalniki, ki niso v aktivnem imeniku SKZG (računalniki obiskovalcev, 
računalniki v lasti zaposlenih, …) kar je v bistvu razširitev obstoječe politike 
dostopa v brezžično omrežje tudi na ožičeni del. Lahko pa se nastavi, da se 
neavtorizirani računalniki, ki se priklopijo na uporabniško stikalo, namesto v 
podatkovno omrežje, avtomatično povežejo v omrežje za goste (isto omrežje kot 
je WLAN omrežje za goste). 

 Razširitev brezžičnega omrežja na vse prostore SKZG. Politika dostopa v 
brezžično omrežje ostane enaka (avtentikacija zaposlenih preko aktivnega 
imenika, avtentikacija gostov preko gesel, ki jih izdaja za to pooblaščena oseba 
SKZG). Poleg pokritosti SKZG z brezžičnim signalom, so prednosti predlagane 
rešitve predvsem uporaba novih standardov za priklop brezžičnih naprav 
(neprimerno višje hitrosti), nadzor nad pristopom v brezžično omrežje (za vsakega 
gosta se lahko izda unikatno geslo z omejenim časom dostopa v brezžično 
omrežje), nadzor nad delovanjem omrežja, nadzor nad kvaliteto signala, nadzor 
nad neavtoriziranimi pristopnimi točkami, … 

5. Predlagana strojna oprema omogoča izvoz podatkov o prometu tudi v NetFlow obliki. 
Zato predlagam, da se ti podatki za potrebe analize prometa izvažajo v namensko 
programsko opremo. Prav tako predlagamo, da se sistemska sporočila aktivne 
opreme (syslog, snmp) preusmerijo na syslog strežnik. 

6.1. Strojne in programske zahteve za prenovo LAN omrežja 
Dunajska 

Centralno stikalo: 

Hrbtenično 
stikalo: 

- 2 kosa 

- zahtevani stikali bosta vključeni v sklad 

- zahtevana garancija 3 leta 

- možnost nadgradnje programske opreme na vse novejše verzije za dobo 3. let 
- dostop do tehnične podpore proizvajalca opreme za dobo 3. let 

Tip stikala: - Layer 2 in Layer 3 stikalo 

- Skladovna arhitektura (enotna posredovalna raven - data plane) 

- Vključen kit za vgradnjo v 19 inčno strežniško omaro 

- Višina 1 RU 

Zmogljivost: - MTBF: minimalno 300.000 ur 

- Stikalna zmogljivost minimalno 170 Gb/s  

- Hitrost posredovanja Ethernet paketov min 320 Gb/s med stikali v skladu 

- Možnost združevanja (link aggregation) posameznih povezav v logično enovito povezavo 
do 8 Gb/s  z uporabo Gigabit Ethernet povezav in do 800 Mb/s  z uporabo Fast Ethernet 
povezav na istem ali različnih stikalih znotraj sklada, podpora najmanj  24 logičnih 
povezav. 

- Avtomatsko razporejanje prometa med fizičnimi povezavami znotraj združene logične 
povezave  

- Podpora za Ethernet pakete velikosti min. 9100 bytes ( jumbo okvirji) 

- Minimalno 32.000 Unicast MAC naslovov 

- Podpora minimalno 2000 aktivnih VLAN-ov 

- Podpora minimalno 1000 navideznih VLAN vmesnikov 

Zmogljivost 
sklada: 

- Avtomatska konfiguracija dodanega stikala v sklad 

- Avtomatska zaznava okvare stikala in ponovna konfiguracija sklada 

- Podpora najmanj 9 stikal v skladu 

Vrste 
vmesnikov: 

- Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna vlakna in UTP (SX, LX in UTP) 

- Podpora za SFP+ module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER) 

- Podpora za 10G bakrenim kablom tipa CX-1 
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- Auto-MDIX podpora na vseh UTP vratih 

- Avtomatska konfiguracija vrat  

Podpora IEEE 
Ethernet 
standarda: 

- 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet) 

- 802.3x 

- 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) 

- 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree) 

- 802.1p (Priority Tagging) 

- 802.1Q (VLAN) 

- 802.1X  

Vmesniki: - 48 vrat 10/100/1000 Base-T, RJ-45, avtomatska zaznava hitrosti in dupleksa 

- 4 SFP/SFP+ vrata 

- 1 Ethernet, USB in serijska vrata za upravljanje stikala 

Razširljivost in 
razpoložljivost: 

 

- Podpora za redundančno L2 topologijo s preprečevanjem zank (STP, MSTP, RSTP, 
STP) 

- Podpora za združevanje (link aggregation) posameznih Ethernet vrat istega tipa v logično 
enovito povezavo 

- Kontrola poplave broadcast in multicast prometa (storm control) 

- Redundančna napajalnika z možnostjo delitve moči napajalnikov med stikali 

- Vsi priključni moduli morajo omogočati možnost menjave med delovanjem brez 
zmanjšanja funkcionalnosti ali prepustnosti na ostalih modulih sistema 

Multicast: - Multicast podpora:  

o IGMP verzija 3 (Internet Group Management Protocol) 

o IGMP Snooping 

o IGMP Fast Leave 

QoS: - Klasifikacija prometa na osnovi 802.1p CoS in IP DSCP (Differentiated Services)  

- Mapiranje in označevanje paketov v poljih DSCP in 802.1p 

- QoS označevanje paketov na osnovi izvornega in ciljnega IP naslova paketa, MAC 
naslova, TCP/UDP porta 

- Podpora za omejevanje količine vhodnega prometa na posameznem vmesniku  

- Avtomatsko QoS konfiguriranje 

- Min 8 čakalnih vrst na vmesnik  

- Podpora za razporejanje v čakalne vrste po metodi Shaped Round Robin (SRR), 
Weighted Tail Drop (WTD) 

- Delovanje vseh mehanizmov QoS pri polni zasedenosti vmesnikov brez vpliva na 
zmogljivost stikala  

Varnost: - Prometni filtri (ACL)  na osnovi layer 2, layer 3 in layer 4 informacij (MAC, IP naslovi, 
protokol) 

- Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na fizičnih vmesnikih 

- Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na VLAN vmesnikih 

- Prometni filter se definira enkrat in velja za cel sklad 

- Podpora časovno odvisnim prometnim filtrom (ACL)   

- Preverjanje pravilnosti ARP paketov uporabniških delovnih postaj 

- Podpora za filtriranje  STP BPDU paketov 

- Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob detekciji STP BPDU 
paketov 

- Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob napaki (error disable) in 
možnost nastavitve avtomatske aktivacije po določenem času (error recovery)  

- Podpora za IEEE 802.1X protokol za overjanje LAN dostopov 

- Podpora overjanju na osnovi MAC naslova, če naprava ne podpira IEEE 802.1X 

- Podpora za overjanje delovne postaje in IP telefona na istem vmesniku za vsako napravo 
posebej 

- Podpora za overjanje LAN dostopa uporabnikov preko web storitve 

- Podpora za posebni ( guest) VLAN za neoverjene LAN dostope 

- Podpora 802.1X -  Wake on LAN podpora 

- Logiranje ACL zadetkov lokalno ali na zunanji strežnik 

- Podpora SSH v2, Kerberos in SNMP v3 
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- Podpora za RADIUS overjanje 

- Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika na osnovi MAC naslova in 
alarmiranje preko syslog 

- Možnost določitve poljubnega števila dovoljenih MAC naslovov na Ethernet vmesniku  

- Možnost avtomatskega zapisa dovoljenega MAC naslova ob prvi priključitvi uporabnika 

- Preverjanje izvora DHCP paketov (DHCP snooping) 

Usmerjanje: - Podpora IPv4 in IPv6 

- Podpora usmerjevalnim protokolom: statične poti, RIP v1 in v2, RIPng, OSPF,  BGP 

- Podpora usmerjanju na osnovi politike (Policy Based Routing) 

- Podpora usmerjanju protocol-independent multicast (PIM) 

Upravljanje in 
administriranje: 

- Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in SNMPv3 
protokolov 

- Podpora SNMPv3 šifriranju 

- Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 

- Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem  

- Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat 

- Podpora za RADIUS avtentikacijo 

- NTP podpora 

- Syslog podpora 

- Podpora za vsaj 4 RMON skupine (zgodovina, statistika, alarmi in dogodki) 

- Možnost konfiguracije določenega vmesnika za priklop analizatorja prometa  (Port 
Mirroring) in možnost konfiguriranja takšnega vmesnika na drugem stikalu ( Remote Port 
Mirroring). 

- Detekcija priključenega Ethernet vmesnika z metodo Time Domain Reflectometry (TDR) 

- Funkcionalnost avtomatskega posredovanja parametrov o VLAN omrežjih med 
medsebojno povezanimi stikali 

- Detekcija izpada komunikacije v samo eno smer ( npr. prekinjen en fiber v paru) na 
optičnih povezavah  

- Avtomatska razpoznava drugega neposredno priključenega stikala s podporo protokola 
Link Layer Discovery Protocol – LLDP ali ekvivalentnega 

Spremljanje 
prometa: 

- Podpora izvozu podatkov o posameznih tokih (flow) podatkov na zunanji strežnik brez 
dodatnih strojnih ali programskih vmesnikov. 

- Posamezen tok lahko spremljamo na kateremkoli fizičnem vmesniku in na VLAN 
vmesnikih. 

- Podpora formatu IPFIX ali NetFlow V9, FNF ali sFlow 

 

Uporabniška stikala: 

Dostopovna 
stikala: 

- 4 kosi 

- zahtevana stikala bodo vključena v dva sklada v dveh vozliščih 
- zahtevana garancija 3 leta 
- možnost nadgradnje programske opreme na vse novejše verzije za dobo 3. let 
- dostop do tehnične podpore proizvajalca opreme za dobo 3. let 

Tip stikala: - Layer 2 stikalo 

- Skladovna arhitektura (enotna posredovalna raven - data plane) 

- Vključen kit za vgradnjo v 19 inčno strežniško omaro 

- Višina 1 RU 

Zmogljivost: - MTBF: minimalno 270.000 ur 

- Stikalna zmogljivost minimalno 100 Gb/s  

- Hitrost posredovanja Ethernet paketov min 80 Gb/s med stikali v skladu 

- Zmogljivost posredovanja L3 64-byte velikih paketov minimalno 100 Mpps 

- Možnost združevanja (link aggregation) posameznih povezav v logično enovito povezavo 
do 8 Gb/s  z uporabo Gigabit Ethernet povezav in do 800 Mb/s  z uporabo Fast Ethernet 
povezav na istem ali različnih stikalih znotraj sklada, podpora minimalno 24 logičnih 
povezav 

- Avtomatsko razporejanje prometa med fizičnimi povezavami znotraj združene logične 
povezave  
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- Podpora za Ethernet pakete velikosti min. 9216 bytes ( jumbo okvirji) 

- Minimalno 16000 Unicast MAC naslovov 

- Podpora minimalno 1023 aktivnih VLAN-ov, VLAN oznaka je lahko poljubna iz nabora 
4096 oznak. 

- Podpora minimalno 1000 IPV4 IGMP skupinam 

- Konfiguracija QoS preko celotnega sklada stikal 

Zmogljivost 
sklada: 

- Avtomatska konfiguracija dodanega stikala v sklad 

- Avtomatska zaznava okvare stikala in ponovna konfiguracija sklada 

- Podpora najmanj 8 stikal v skladu 

Vrste 
vmesnikov: 

- Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna optična vlakna (SX, LX in UTP) 

- Auto-MDIX podpora na vseh UTP vratih 

- Avtomatska konfiguracija vrat  

Podpora IEEE 
Ethernet 
standardi: 

- 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet) 

- 802.3x (Flow control) 

- 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) 

- 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree) 

- 802.1p (Priority Tagging) 

- 802.1Q (VLAN) 

- 802.1X (Network login) 

- 802.3az (EEE) 

Vmesniki: - 48 vrat 10/100/1000 Base-T, RJ-45, avtomatska zaznava hitrosti in dupleksa 

- 4 SFP vrata 

- 1 Ethernet, USB in serijska vrata za upravljanje stikala 

Napajanje 
naprav, ki so 
priključene na 
stikalo (Power 
over Ethernet – 
PoE) 

- Podpora standardoma 802.3at in 802.3af 

- Hkratno napajanje naprav z močjo 15,4W na vseh 10/100/1000 Base-T priključkih in 30W 
na 24. 10/100/1000 Base-T priključkih  

- Podpora ukazom, ki prikazujejo stanje porabe naprav priključenih z uporabo PoE 
funkcionalnosti 

- Podpora standardu 802.3az EEE na vseh portih in možnost vklopa ali izklopa te 
funkcionalnosti za vsak port posebej 

- Podpora prehoda stikala v hibernacijo za zmanjšanje porabe energije ob določenem času 
in avtomatsko prebujanje 

Razširljivost in 
razpoložljivost: 

 

- Podpora za redundančno L2 topologijo s preprečevanjem zank (STP, MSTP, RSTP, 
STP) 

- Podpora za združevanje (link aggregation) posameznih Ethernet vrat istega tipa v logično 
enovito povezavo 

- Kontrola poplave broadcast in multicast prometa (storm control) 

- Podpora redundančnemu napajalniku (notranji ali zunanji) 

Multicast: - Multicast podpora: IPv4 and IPv6 

o IGMP verzija 3 (Internet Group Management Protocol) 

o IGMP Snooping 

o IGMP Fast Leave 

o MVR 

QoS: - Klasifikacija prometa na osnovi 802.1p CoS in IP DSCP (Differentiated Services)  

- Mapiranje in označevanje paketov v poljih DSCP in 802.1p 

- QoS označevanje paketov na osnovi izvornega in ciljnega IP naslova paketa, MAC 
naslova, TCP/UDP porta 

- Podpora za omejevanje količine vhodnega prometa na posameznem vmesniku  

- Avtomatsko QoS konfiguriranje 

- Min 4 izhodnih čakalnih vrst na vmesnik  

- Podpora za razporejanje v čakalne vrste po metodi Shaped Round Robin (SRR), 
Weighted Tail Drop (WTD) 

- Delovanje vseh mehanizmov QoS pri polni zasedenosti vmesnikov brez vpliva na 
zmogljivost stikala  

Varnost: - Prometni filtri (ACL)  na osnovi layer 2, layer 3 in layer 4 informacij (MAC, IP naslovi, 
protokol) 
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- Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na fizičnih vmesnikih za vhodni ali izhodni 
promet 

- Podpora časovno odvisnim prometnim filtrom (ACL)   

- Preverjanje pravilnosti ARP paketov uporabniških delovnih postaj 

- Podpora za filtriranje  STP BPDU paketov 

- Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob detekciji STP BPDU 
paketov 

- Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob napaki (error disable) in 
možnost nastavitve avtomatske aktivacije po določenem času (error recovery)  

- Podpora za IEEE 802.1X protokol za overjanje LAN dostopov 

- Podpora overjanju na osnovi MAC naslova, če naprava ne podpira IEEE 802.1X 

- Podpora za overjanje delovne postaje in IP telefona na istem vmesniku za vsako napravo 
posebej 

- Podpora za overjanje LAN dostopa uporabnikov preko web storitve 

- Podpora za posebni ( guest) VLAN za neoverjene LAN dostope 

- Podpora 802.1X -  Wake on LAN podpora 

- Podpora za 802.1x overjanje za povezana stikala (stikalo je kot 802.1x klient) 

- Logiranje ACL zadetkov lokalno ali na zunanji strežnik 

- Podpora SSH v2, Kerberos in SNMP v3 

- Podpora za RADIUS overjanje 

- Podpora za avtomatsko onemogočanje  Ethernet vmesnika na osnovi MAC naslova in 
alarmiranje preko syslog 

- Možnost določitve poljubnega števila dovoljenih MAC naslovov na Ethernet vmesniku  

- Možnost avtomatskega zapisa dovoljenega MAC naslova ob prvi priključitvi uporabnika 

- Preverjanje izvora DHCP paketov (DHCP snooping) 

Upravljanje in 
administriranje: 

- Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in SNMPv3 
protokolov 

- Podpora SNMPv3 šifriranju 

- Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 

- Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem  

- Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat 

- Podpora za RADIUS avtentikacijo 

- NTP podpora 

- Syslog podpora 

- Podpora za vsaj 4 RMON skupine (zgodovina, statistika, alarmi in dogodki) 

- Možnost konfiguracije določenega vmesnika za priklop analizatorja prometa  (Port 
Mirroring) in možnost konfiguriranja takšnega vmesnika na drugem stikalu ( Remote Port 
Mirroring). 

- Detekcija priključenega Ethernet vmesnika z metodo Time Domain Reflectometry (TDR) 

- Funkcionalnost avtomatskega posredovanja parametrov o VLAN omrežjih med 
medsebojno povezanimi stikali 

- Detekcija izpada komunikacije v samo eno smer ( npr. prekinjen en fiber v paru) na 
optičnih povezavah  

- Avtomatska razpoznava drugega neposredno priključenega stikala s podporo protokola 
Link Layer Discovery Protocol – LLDP ali ekvivalentnega 

Spremljanje 
prometa: 

- Podpora izvozu podatkov o posameznih tokih (flow) podatkov na zunanji strežnik brez 
dodatnih strojnih ali programskih vmesnikov. 

- Posamezen tok lahko spremljamo na kateremkoli fizičnem vmesniku in na VLAN 
vmesnikih. 

- Podpora formatu IPFIX , NetFlow V9, FNF ali sFlow 

 

Požarna pregrada: 

Tip požarne 
pregrade: 

- 2 kosa 

- Požarna pregrada s funkcionalnostjo naslednje generacije (Next Generation 
FireWall) 

- Redundančna konfiguracija (izpad ene požarne pregrade ne vpliva na 
finkcionalnost sistema) 
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- Vključen kit za vgradnjo v 19 inčno strežniško omaro 

- Višina 1 RU 

- zahtevana garancija 3 leta 

- možnost nadgradnje programske opreme na vse novejše verzije za dobo 3. let 

- dostop do tehnične podpore proizvajalca opreme za dobo 3. let 

Zmogljivost: - Prepustnost vsaj 1.2 Gbps
3
 

- Zmogljivost vsaj 250.000 hkratnih povezav 

- Zmogljivost vsaj 15.000 novih povezav na sekundo 

- Možnost kreiranja virtualnih požarnih pregrad (virtualnih kontekstov) 

- Naprava mora imeti vsaj 6 priključkov Ethernet 10/100/1000 Mb/s 

- Možnost nadgradnje števila priključkov z dodatnimi 6 priključki Ethernet 
10/100/1000 ali optičnimi Ethernet priključki 

- Podpora IPS funkcionalnosti brez dodatne strojne opreme 

- Neomejeno prepustnost naslovov IP 

- Podpora vsaj 100 navideznih vmesnikov (VLAN-ov) 

- Podpora redundančni postavitvi tipa aktivno/aktivno ali aktivno/pasivno 

- Vgrajen SSD disk 

- Možnost delovanja v L2 transparentnem in L3 usmerjevalnem načinu 

- Podpora za IPv4 in IPv6 

- Podpora za usmerjevalne protokole: statične poti, RIP v1 in v2, OSPF v2 in v3, 
BGP 

- Podpora delovanju v gruči (cluster) tudi na geografsko ločenih lokacijah 

- Podpora 802.3ad agregacije portov  

- Možnost združevanja (link aggregation) posameznih povezav v logično enovito 
povezavo na isti ali različnih požarnih pregradah v gruči 

- Avtomatsko razporejanje prometa med fizičnimi povezavami znotraj združene 
logične povezave 

- Podpora za upravljanje kvalitete storitve (QoS): omejevanje pasovne širine za 
posamezen tok (Flow Policing), prioritetne vrste (Priority Queuing)  

- Zagotovljeno mora biti podrobno pregledovanje paketov (deep packet inspection) in 
analiza paketov za sedmi aplikacijski sloj OSI (Layer 7). Končna rešitev analize 
prometa mora zagotavljati tudi kategoriziranje in filtriranje spletnih vsebin (URL 
filtering), detekcijo BOT omrežij. Za vse navedene storitve mora rešitev zagotavljati 
tudi licenčno podporo za 3. leta.  

- Podpora IPS funkcionalnosti skupaj z licenco za 3. leta 

VPN, IPSec, SSL 
podpora 

- Podpora algoritmom DES/3DES, AES (128 in 256 bitov) 

- Podpora hkratnemu delu 250 IPSec VPN odjemalcem. V primeru dodatnih 
licenčnih zahtev, mora ponudnik zagotoviti minimalno 100 licenc za VPN. 

- Podpora za SSL VPN povezave  

- Podpora VPN povezav med lokacijami (site-to-site) in med odjemalcem in požarnim 
zidom. 

NGW - Proizvajalec mora imeti 24 urno spremljanje varnostnih tveganj po svetu in 
ažuriranje podpisov za IPS in funkcionalnost požarnega zidu naslednje generacije. 

- Podpora prepoznavanja standardnih aplikacij in mikro aplikacij znotraj standardne 
aplikacije (npr. Osnovno storitev na web strani in znotraj tega podaplikacije, ki se 
lahko spreminjajo na osnovni strani). 

- Pravila požarnega zidu na osnovi identitete uporabnika. 

- Prepoznavanje naprav, ki želijo povezavo preko požarnega zidu (npr. iPad, 
Android). 

- Filtriranje URL naslovov in ažuriranje seznama zlonamernih web strani. 

Vrste vmesnikov: - Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna vlakna in UTP (SX, LX) 

- Avtomatska konfiguracija vrat (hitrost, dupkes, MDIX) 

Upravljanje: - Upravljanje preko Ethernet vmesnika (1Gbps) 

                                                
3
 Metoda merjenja prepustnosti, ki je zahtevana v razpisnih pogojih se določajo po RFC standardih -- npr. RFC 

standard 2544, 2647, 3511. 
Ponujena oprema lahko podpre "Stateful inspection throughput" minimalno 1,2 Gbps v idealnih testnih pogojih. 
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- Upravljanje preko serijskega vmesnika (RJ-45 priklop) 

Upravljanje in 
administriranje: 

- Zagotovljen mora biti pregled statusa požarnih pregrad in izvajanja pravil v realnem 
času.  

- Sistema za upravljanje in nadzor mora biti vzpostavljen v visoko razpoložljivem 
načinu (HA med mesti postavitve naprav) 

- Zagotovljeno mora biti neodvisno delovanje požarnih pregrad, tudi v primeru izpada 
sistema za upravljanje in nadzor. 

- Oblikovan mora biti sistem za izdelavo varnostnih kopij konfiguracij sistema 
požarnih pregrad in konfiguracije nadzornega sistema.  

- Omogočeno mora biti pošiljanje dnevnikov Syslog na zunanji strežnik.  

- Podprta mora biti izdelava lastno oblikovanih podrobnih poročil (Reporting), brez 
uporabe posebnih dodatnih orodij.  

- Zagotovljena mora biti podpora različnim vlogam administratorjev in beleženje 
njihovih aktivnosti (Auditing). 

- Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in 
SNMPv3 protokolov 

- Podpora SNMPv3 šifriranju 

- Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 

- Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem  

- Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat 

- Podpora za RADIUS avtentikacijo 

- NTP podpora 

- Podpora za vsaj 4 RMON skupine (zgodovina, statistika, alarmi in dogodki) 

Spremljanje 
prometa: 

- Omogočati NetFlow (NSEL) izvoz podatkov brez dodatnih strojnih ali programskih 

vmesnikov 

 

Brezžične dostopne točke: 

Brezžične 

dostopne 
točke 

- 8 kosov 

- brezžične dostopne točke s programsko opremo za povezavo s krmilnikom za brezžično 
omrežje 

- namenjene morajo biti za notranjo montažo, z možnostjo napajanja preko ethernet vmesnika 

- z integriranimi neusmerjenimi (omni) antenami in priborom za montažo 

- zahtevana garancija 3 leta 
- možnost nadgradnje programske opreme na vse novejše verzije za dobo 3. let 
- dostop do tehnične podpore proizvajalca opreme za dobo 3. let 

Brezžičnega 
dostopna 
točka mora 
podpirati: 

- Predlagani brezžični krmilnik iz razpisa  

- Nastavljanje in upravljanje preko centralnega brezžičnega krmilnika, preko ukazne vrstice v 

znakovnem načinu (SSH) in preko serijskega priključka na dostopni točki 

- Nadgradnjo programske opreme preko ethernet omrežja 

- Šifriranje prometa med dostopno točko in brezžičnim krmilnikom po standardu CAPWAP 

(RFC5415) ali drugem ekvivalentnem standardu 

- na radijskem delu (2,4 GHz in 5 Ghz) delovati z minimalno tremi antenami v načinu MIMO s 

tremi prostorskimi tokovi 

- spreminjanje oddajne moči na obeh radijskih področjih v korakih 

- hkratno delovanje na obeh radijskih področjih 

- hitrosti na radijskem delu: 

o 802.11a: do 54 Mbps 

o 802.11b/g: do 54 Mbps 

o 802.11n: do 450 Mbps 

o 802.11ac: do 1,3 Gbps 

- tehniko tvorbe snopa na 802.11a/g, 802.11n in 802.11ac standardu (Beamforming) 

- možnost uporabe 20, 40 in 80 MHz kanalov 

- mora podpirati dinamično izbiranje frekvenc (DFS) 

- pri vgrajenih antenah na obeh radijskih področjih ojačanje vsaj 4dBi in enakomerno sevanje 

radijskega signala v horizontalni ravnini 360 stopinj 
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- nadgradnjo na 802.11ac faza Wave 2 

- IPS in analizo RF spektra ob hkratnem servisiranju brezžičnih odjemalcev 

- LED svetilke za vizualne pregled stanja dostopne točke (delovanje, napaka, zagon, …)  

Fizični 
vmesniki: 

- 10/100/1000BASE-T (RJ-45) s samodejnim zaznavanjem (hitrost, duplex, MDI/MDIX) 

- Serijski priključek za upravljanje dostopne točke 

- lokalni vmesnik za napajanje pristopne točke 

Podpora 
varnostnim 
standardom: 

- 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA 

- 802.1X 

- Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 

- EAP-Transport Layer Security (TLS) 

- EAP-Tunneled TLS (TTLS) ali Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol 

Version 2 (MSCHAPv2) 

- Protected EAP (PEAP) v0 ali EAP-MSCHAPv2 

- EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) 

- PEAP v1 ali EAP-Generic Token Card (GTC) 

- EAP-Subscriber Identity Module (SIM) 

Brezžični 
prenos 
podatkov po 
standardih: 

- IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d 

- IEEE 802.11ac Draft 5 

Upravljanje: - SNMP v1, v2c, v3 

- RFC 854 Telnet 

- RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets 

- RFC 1156 MIB 

- RFC 1157 SNMP 

- RFC 1213 SNMP MIB II 

- RFC 1350 TFTP 

- RFC 1643 Ethernet MIB 

- RFC 2030 SNTP 

- RFC 2616 HTTP 

- RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB 

- RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast 

Filtering, and Virtual Extensions 

- RFC 2819 RMON MIB 

- RFC 2863 Interfaces Group MIB 

- RFC 3164 Syslog 

- RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 

- RFC 3418 MIB for SNMP 

- RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs 

 

Virtualni WLAN kontroler: 

Opomba: namesto zahteve le po virtualnem kontrolerju za WiFi dostopne točke predlagamo tudi 
možnost uporabe fizičnega kontrolerja (pri čemer mora ponudnik zagotoviti kompatibilnost celotne 
opreme) 
 

Krmilnik 
brezžičnega 
omrežja: 

- zahtevana garancija 3 leta 

- možnost nadgradnje programske opreme na vse novejše verzije za dobo 3. let 
- dostop do tehnične podpore proizvajalca opreme za dobo 3. let 
- instalirane vse potrebne licence za opremo iz razpisa 

Krmilnik 
brezžičnega 
omrežja mora 
podpirati: 

- hkratno delovanje do 200 pristopnih točk 

- do 2000 hkratnih brezžičnih uporabnikov 

- oddaljeno programsko nadgrajevanje dostopnih točk 

- oddaljeno programsko nadgrajevanje licenc za dostopne točke 
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- promet med dostopno točko in brezžičnim krmilnikom mora biti šifriran po standardu 

CAPWAP (RFC5415) ali drugem ekvivalentnem standardu 

- upravljanje preko spletnega brskalnika (http/https), z uporabo telnet in Secure Shell (SSH) 

protokola, serijski priključek 

- web avtentikacijski portal za goste 

- ločitev lokalnega ali tuneliranega prometa po posameznem SSID 

- brezžični sistem za preprečevanje vdorov (wIPS na krmilniku) 

- detekcija neavtoriziranih dostopnih točk 

- omogoča informacije o vplivu RF interferenc na zmogljivost brezžičnega omrežja v 

realnem času in za nazaj 

- visoko razpoložljivost s podvajanjem krmilnika ali na kakšen drug način 

- nadzor, upravljanje in diagnostiko brezžičnega omrežja 

- grupiranje dostopnih točk z namenom enostavnejšega konfiguriranja 

- najnovejše standarde brezžičnega prenosa podatkov (802.11n, 802.11ac draft) 

- omejevanje pasovne širine na SSID ali na uporabnika (gostje) 

- uporabo različnih parametrov glede na katere se izvajajo politike na brezžičnem omrežju. 

Parametri so lahko uporabniške skupine (npr. zaposleni, gostje), skupine brezžičnih 

naprav, lokacija dostopnih točk, časovno obdobje, metoda EAP avtentikacije.  

- izvajanje politik na brezžičnem omrežju (dodeljevanje VLAN, QoS markiranje, ACL 

prometni filtri, časovne omejitve) 

Podpora 
standardom 
žičnega 
omrežja: 

- IEEE 802.3 10BASE-T  

- IEEE 802.3u 100BASE-TX specification 

- 1000BASE-T. 1000BASE-SX 

- 1000-BASE-LH 

- IEEE 802.1Q VLAN 

Podpora 
varnostnim 
standardom: 

- WPA 

- IEEE 802.11i (WPA2, RSN) 

- RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm 

- RFC 1851 The ESP Triple DES Transform 

- RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication 

- RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0 

- RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol 

- RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH 

- RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH 

- RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV 

- RFC 2407 Interpretation for ISAKMP 

- RFC 2408 ISAKMP 

- RFC 2409 IKE 

- RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms 

- RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile 

- RFC 4347 Datagram Transport Layer Security 

- RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 

Šifriranje: - WEP in TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys) 

- AES: CBC, CCM, CCMP 

- DES: DES-CBC, 3DES 

- SSL in TLS: RC4 128-bit, RSA 1024, 2048-bit 

- DTLS: AES-CBC 

- IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC 

Avtentikacija, 
avtorizacija in 
obračunavanje 
(AAA): 

- IEEE 802.1X 

- RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes 

- RFC 2716 PPP EAP-TLS 

- RFC 2865 RADIUS Authentication 

- RFC 2866 RADIUS Accounting 

- RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting 

- RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS 
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- RFC 3579 RADIUS Support for EAP 

- RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines 

- RFC 3748 Extensible Authentication Protocol 

- Web-based authentication 

Upravljanje: - SNMP v1, v2c, v3 

- RFC 854 Telnet 

- RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets 

- RFC 1156 MIB 

- RFC 1157 SNMP 

- RFC 1213 SNMP MIB II 

- RFC 1350 TFTP 

- RFC 1643 Ethernet MIB 

- RFC 2030 SNTP 

- RFC 2616 HTTP 

- RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB 

- RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast 

Filtering, and Virtual Extensions 

- RFC 2819 RMON MIB 

- RFC 2863 Interfaces Group MIB 

- RFC 3164 Syslog 

- RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 

- RFC 3418 MIB for SNMP 

- RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs 

 

Nadzorna programska oprema: 

Nadzorna 
programska 
oprema 

- Programska oprema za nadzor in upravljanje mrežne infrastrukture 
- možnost nadgradnje programske opreme na vse novejše verzije za dobo 3. let 
- dostop do tehnične podpore proizvajalca opreme za dobo 3. let 

Nadzorna 
programska 
oprema 
mora: 

- Imeti pregleden grafični vmesnik, enostaven za uporabo, dostopen preko spletnega 

brskalnika in dosegljiv iz lokalnega podatkovnega omrežja 

- Preko grafičnega vmesnika omogočiti dostop do vseh funkcionalnosti nadzornega sistema 

- Podpirati najmanj vso mrežno opremo iz razpisa (stikala, usmerjevalniki, požarne pregrade, 

brezžične dostopne točke in krmilniki) 

- Omogočati samodejen in ročni vnos mrežne opreme preko različnih mehanizmov (najmanj 

ping, LLDP, ARP, usmerjevalne tabele, usmerjevalni protokoli BGP in OSPF, snmp, datoteke) 

- Omogočati grupiranje mrežne opreme v hierarhično strukturo za lažji nadzor in upravljanje 

- Omogočati administriranje uporabnikov nadzorne programske opreme in definiranje 

uporabniških pooblastil 

- Omogočati delegiranje upravljanja posameznih segmentov mrežne opreme glede na 

pooblastila uporabnikov 

- Vsebovati prednastavljene predloge (template) za konfiguracijo in upravljanje mrežne opreme 

po načelu dobre prakse proizvajalca opreme in možnost izdelave lastnih predlog 

- Omogočati avtentikacijo uporabnikov (lokalna baza, RADIUS, TACACS+, SSO) 

- Periodično preverjati dosegljivost mrežne opreme (ping, snmp) in ob izpadu posamezne 

opreme ustrezno obvestiti administratorje sistema 

- Omogočati pregled nad posameznimi parametri mrežne opreme (CPU, RAM, obremenitve 

mrežnih priključkov, spremljanje napak na mrežnih priključkih, stanje temperature in 

ventilatorjev opreme, ki to omogoča, …) 

- Omogočati nastavljanje praga vrednosti različnih parametrov in obveščanje nadzornikov z 

namenom proaktivnega delovanja 

- Omogočiti vnos tlorisa zgradb, vnos dostopnih brezžičnih točk in spremljanje pokritosti zgradb 

z brezžičnim signalom 

- Omogočati spremljanja trenutne lokacije posameznih brezžičnih odjemalcev, parametre 

brezžične povezave (nivo signala, razmerje signal/šum) posameznega uporabnika, testiranje 

brezžične povezave posameznega uporabnika (ping) 
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- Omogočati hranjenje lokacije odjemalcev za nazaj 

- Omogočati varnostno shranjevanje konfiguracija mrežne opreme, arhiviranje konfiguracij za 

nazaj, pregled in primerjavo konfiguracij, vračanje (rollback) konfiguracij na izbrano mrežno 

opremo 

- Omogočati nadgradnje programske opreme mrežne opreme 

- Omogočati  uvoz NetFlow  (oz.podatkov  s sorodnih standardov) iz različnih mrežnih naprav 

ter izdelavo pregledov glede na različne parametre (ip naslovi, aplikacije, mrežni priključki, …) 

- Zbiranje in arhiviranje sistemskih sporočil (syslog, snmp), preglede in poročila ter obveščanje 

nadzornikov v primeru kritičnih dogodkov 
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7. Opis potrebnih storitev za prenovo informacijske 
infrastrukture 

1) Priprava načrta izvedbe storitev, terminskega načrta in usklajevanje z odgovornimi 
osebami v SKZG 

 Pred pričetkom del priprava načrta izvedbe storitev, ki mora biti usklajen in potrjen s 
strani odgovornih oseb v SKZG. 

 Pripravljen mora biti: 
o podroben načrt aktivnosti,  
o terminski načrt,  
o ocena tveganja za vsak sklop,  
o opis postopkov za povrnitev v izhodiščno stanje (»Rollback« scenariji) za vsak 

sklop. 
o predvidena testiranja izpadov delovanja posameznih elementov postavljene 

infrastrukture. 

 

2) Dostava, vgradnja in konfiguracija nove strojne opreme v okolje SKZG 

 Dostava nove strojne opreme v informacijsko okolje SKZG, pri čemer se izvede vse 
potrebne povezave za delovanje okolja.  

 Vgradnja vse strojne opreme v komunikacijsko omaro, kompletno z vsemi omrežnimi 
povezavami in optičnimi povezavami do ponujenega diskovnega sistema. 

 Namestitev popravkov strojne sistemske programske opreme (»Firmware«). 

 

3) Namestitev in konfiguracija aktivnega imenika 

 Postavitev in konfiguracija ločenega aktivnega imenika 2012 na fizičnem strežniku.  

 Po vzpostavljenem virtualnem okolju se v njem postavi še drugi domenski strežnik. 

 Med obstoječim in novim aktivnim imenikom se vzpostavi zaupanje (»Trust 
Relationship«) 

 V novem aktivnem imeniku se vzpostavi DHCP strežnik v načinu visoke 
razpoložljivosti in prenos nastavitev z obstoječih virtualnih strežnikov. 

 Prilagajanje in optimizacija GPO v novem Aktivnem imeniku, 

 V primeru migracije uporabnikov, pregledati in očistiti imenik. 

 

4) Vzpostavitev novega virtualnega okolja z migracijo virtualnih strežnikov iz 
dosedanjega virtualnega okolja VMware v novo okolje Microsoft Hyper-V 

 Namestitev in konfiguracija Hyper-V Server 2012 R2 na dveh novih strežnikih v 
načinu visoke razpoložljivosti 

 Priprava in izvedba stresnih testov delovanja virtualnega okolja. 

 Namestitev in konfiguracija Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 
R2, za nadzor in upravljanje Hyper-V okolja. 

 Priprava postopkov migracije strežnikov z obstoječega virtualnega okolja VMware v 
okolje Hyper-V Server 2012 R2. 

 Migracija produkcijskih strežnikov v virtualno okolje Hyper-V. 

 

5) Dodatna varnost končnih odjemalcev z 802.1x 

 Konfiguracija strežnikov RADIUS – Network Policy Server 
o Konfiguracija Network request politik za brezžične uporabnike 
o Konfiguracija Conection request policy brezžične uporabnike 
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o Definiranje Radius odjemalcev 

 Konfiguracija CA servisov in certifikatov 
o Izdelava certifikata za domenske delovne postaje 

 Konfiguracija GPO elementov za izdajo certifikatov 
o Definiranje autoenrolement izdajo certifikatov 
o Izdelava procedure za ročno izdajanje certifikatov 

 Konfiguracija odjemalcev 

 Usklajevanje strežniških servisov, delovnih postaj in stikal 

 

6) Namestitev, konfiguracija MS SQL podatkovne zbirke in migracija podatkovnih 
zbirk 

 SQL gruča v internem omrežju 
o Namestitev dveh strežnikov Windows Server 2012 R2. 
o Namestitev potrebnih vlog na oba strežnika, dodatne nastavitve. 
o Namestitev Microsoft popravkov na oba strežnika 
o Namestitev SQL Server 2012 v načinu visoke razpoložljivosti. 
o Namestitev in konfiguracija dodatnih SQL instanc v SQL gručo 
o Nastavitev SYSAmin dostopa do vseh SQL instanc 
o Namestitev Microsoft popravkov na SQL strežnika. 
o Priprava postopkov za migracijo SQL podatkovnih zbirk. 
o Izvedba migracije SQL podatkovnih zbirk. 
o Testiranje delovanja aplikacij po selitvi SQL baz in aplikacij v novo okolje. 

 Namestitev SQL strežnika v DMZ okolju 
o Namestitev enega strežnika Windows Server 2012 R2 v DMZ okolju. 
o Namestitev potrebnih vlog na strežnik, dodatne nastavitve. 
o Namestitev Microsoft popravkov na strežnik 
o Namestitev SQL Server 2012. 
o Namestitev Microsoft popravkov na SQL strežnika. 
o Priprava postopkov za migracijo SQL podatkovnih zbirk. 
o Izvedba migracije SQL podatkovnih zbirk. 
o Testiranje delovanja aplikacij po selitvi SQL baz in aplikacij v novo okolje. 

 

7) Nadgradnja in migracija sistema elektronske pošte Exchange 2013 

 Postavitev in konfiguracija Exchange 2013 okolja v virtualnem okolju Hyper-V. 

 Namestitev in konfiguracija Exchange v načinu visoke razpoložljivosti.. 

 Testiranje delovanja vseh funkcionalnosti Exchange okolja. 

 Priprava postopkov in izvedba migracije poštnih predalov, distribucijskih skupin, 
kontaktov, javnih map in vseh drugih Exchange objektov na novi v novo Exchange 
okolje. 

 

8) Nadgradnja in migracija Sharepoint okolja 

 Postavitev in konfiguracija Sharepoint 2013 okolja v virtualnem okolju Hyper-V. 

 Testiranje delovanja vseh funkcionalnosti Sharepoint okolja. 

 Priprava postopkov za migracijo obstoječega Sharepoint okolja. 

 Sodelovanje pri migraciji aplikacij v novo Sharepoint okolje. 

 Izvedba performačnega testiranja po migraciji 

 

9) Namestitev in konfiguracija datotečnega strežnika 

 Namestitev operacijskega sistema Windows Server 2012 R2 na virtualni strežnik. 

 Konfiguracija datotečnih storitev. 
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10) Namestitev in konfiguracija tiskalniškega strežnika 

 Namestitev operacijskega sistema Windows Server 2012 R2 na virtualni strežnik. 

 Konfiguracija tiskalniških storitev. 

 

11) Vzpostavitev sistema varnostnega kopiranja podatkov Microsoft System Center 
Data Protection Manager (DPM) 

 Namestitev in konfiguriranje in povezava MS SC DPM 2012 R2 strežnika (v lokalno in 
računalniško omrežje in SAN). 

 Priprava obstoječe tračne knjižnice za uporabo z MS SCDPM.  

 Priprava Politike za varnostno kopiranje podatkov za vse produkcijske strežnike in 
ključne informacijske storitve v SKZG. 

 Vzpostavitev opravil v MS SCDPM v skladu s pripravljeno Politiko varnostnega 
kopiranja podatkov. 

 Preverjanje obnove podatkov za tri kritične strežnike, ki jih določi naročnik. 

 

12) Namestitev in konfiguracija sistema za nadzor informacijske infrastrukture 
Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 

 Namestitev operacijskega sistema Windows Server 2012 R2 na nov fizični strežnik. 

 Namestitev SCOM 2012 R2 . 

 Namestitev in konfiguracija paketov za upravljanje (Management Pack). 

 Vzpostavitev spremljanja in obveščanja sistemskih, aplikativnih in varnostih dogodkov 
na produkcijski informacijski infrastrukturi. Vključitev naslednjih informacijskih okolij: 

o Strojna oprema (strežniki, diskovni sistem, stikala, UPS-i, …) 
o Windows strežniki 
o AD infrastruktura (AD, DNS, DHCP, GPO…) 
o Hyper-V virtualno okolje 
o Exchange okolje 
o SQL podatkovne zbirke 
o Sharepoint okolje 
o SCCM 
o DPM 
o IIS 
o Tiskalniški strežnik 

 Priprava različnih pogledov (Dashboard) za različne ciljne skupine. 

 Nadzor strežniške infrastrukture, ki je v DMZ coni. 

 Konfiguracija spremljanja treh kritičnih informacijskih storitev 

 Nadzor periferne opreme (preko SNMP ali http) (klima naprave, UPS…); 

 Izdelava mesečnih poročil: 
o Redna mesečna poročila (razpoložljivost, performance, zasedenosti); 
o Poročila, ki vključujejo ključne SLA parametre iz pogodb. 
o Pripravi se seznam prejemnikov poročil, ki se jim poročila pošiljajo. 

 

13) Namestitev in konfiguracija sistema za upravljanje strežnikov in delovnih postaj 
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 

 Namestitev operacijskega sistema Windows Server 2012 R2 na nov fizični strežnik. 

 Namestitev in osnovna konfiguracija SCCM 2012 R2. 

 Nastavitev SCCM 2012 (Discovery, Boundaries, Distribution Points, Fallback Status, 
Client Settings, SCEP,...) 

 Namestitev SCCM klientov na strežnike. 



Stran 38 

 

 Namestitev SCCM klientov na delovne postaje. 

 Konfiguracija nameščanja Microsoft popravkov na delovne postaje in strežnike. 

 Priprava pet aplikacij za distribucijo (izbere naročnik). 

 Konfiguracija nameščanja novih računalnikov (OSD- Operating System Deployment). 

 

14) Namestitev okolja za sodelovanje uporabnikov Microsoft Lync 2013 

 Postavitev in konfiguracija Lync 2013 okolja v virtualnem okolju Hyper-V. 

 Namestitev Lync odjemalcev na delovne postaje. 

 Testiranje delovanja vseh funkcionalnosti Lync 2013 okolja 

 

15) Migracija objektov v nov Aktivni imenik s pomočjo orodja ADMT 

 Migracija uporabnikov in profilov z orodjem ADMT 3.2. 

 Migracija strežnikov z orodjem ADMT 3.2. 

 Migracija delovnih postaj z orodjem ADMT 3.2. 

 Migracija datotečnih storitev. 

 Migracija tiskalniških storitev. 

 

16) Migracija fizičnih strežnikov v Hyper-V okolje 

 

17) Priprava delovnih postaj za delo v informacijskem sistemu SKZG 

 Konfiguracija SCCM za nameščanje aplikacij na nove delovne postaje. 

 Vključitev novih delovnih postaj v domeno. 

 Namestitev programske opreme na delovne postaje. 

 Prenos podatkov z obstoječih na nove delovne postaje. 

 

18) Vzpostavitev in konfiguracija računalniškega omrežja 

 Koordinacija aktivnosti s HKOM-om za rekonfiguracijo priklopa SKZG Dunajska: 
o dodatni povezovalni segment HKOM - požarna pregrada 
o selitev DMZ cone na novo požarno pregrado                                           
o (verjetno) dodelitev dodatnega naslovnega prostora in usmerjanje tega v 

SKZG Dunajska 

 Popis priključkov na patch panelih uporabniških stikal   
o popis ali je na priključku patch panela VoIP telefon 

 Centralno stikalo:   
o vgradnja stikala, 
o konfiguracija, vklop v obstoječe omrežje, ukinitev usmerjanja na obstoječem 

stikalu 4500, 
o segmentacija omrežja - konfiguracija dodatnih vlan-ov (po dogovoru). 

 Uporabniška stikala v II in III nadstropju   
o bazična konfiguracija brez varnostnih nastavitev na uporabniških priključkih, 
o vgradnja, 
o vklop v obstoječe omrežje, konfiguracija hrbteničnih povezav, 
o kabliranje uporabnikov. 

 WLAN omrežje   
o montaža pristopnih točk, 
o namestitev WLAN kontrolerja, konfiguracija WLAN omrežja, 
o namestritev nadzorne programske opreme za WLAN omrežje, konfiguracija. 

 Ukinitev obstoječih 4500 stikal   
o prekabliranje obstoječih priključkov, 
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o priklop strežnikov. 

 Požarne pregrade   
o osnovna konfiguracija požarne pregrade - routing, dmz, hkom 
o vgradnja in priklop v omrežje ob koordinaciji s HKOM-om 

 Konfiguracija varnostnih nastavite na uporabniških stikalih   
o tu bo potrebna koordinacija z administratorji AD  

 Konfiguracija t.i. NGFW services (app. visibility, URL filtering, IPS)   
o instalacija nadzorne programske opreme, konfiguriranje posameznih servisov, 
o podrobna nastavitev požarnega zidu in dokumentiranje pravil 

 Netflow in syslog   
o instalacija netflow kolektorja in konfig. izvoza podatkov iz aktivne opreme 
o instalacija syslog in preusmeritev sistemskih sporočil na syslog strežnik 

(syslog, snmp) 
o  

19) Migracija delovnih postaj XP na Windows 7 ali 8 s pomočjo SCCM 2012 na obstoječi 
strojni opremi vključno z prenosom podatkov in namestitev aplikacij potrebnih za poslovne 
procese. 

 Preštevilčenje omrežja in vzpostavitev strežniškega segmenta, segmenta tiskalnikov 
in delovnih postaj 

 Izobraževanje "Windows 7, Office 2013, Exchange 2013"  

 Dodatna varnost končnih odjemalcev z 802.1x 

 

20) Izdelava tehnične dokumentacije 

 Za vse sklope se izdela podrobna tehnična dokumentacija, ki mora biti pripravljena 
pred samim prevzemom sistema v produkcijo. 

 Dokumentacija naj vsebuje visokonovijsko arhitekturo in podrobne nastavitve. 

 Posebne nastavitve, ki so narejene izključno za naročnikovo omrežje in konfiguracijo, 
naj se podrobno dokumentirajo in opišejo. 

 

21) Izobraževanje uporabnikov za nove tehnologije 

 Predvideti izvedbo izobraževanja za nove tehnologije (Lync, Exchange 2013/Outlook 
2013, …). V ponudbi naj bodo predvidena izobraževanja na kratko opisana in 
ovrednoten potreben čas za izvedbo izobraževanja.  

 

22) Izločitev neuporabljene, obstoječe strojne opreme 

 Iz računalniškega omrežja SKZG se izloči vsa strojna oprema, ki ni uporabljena za 
produkcijsko ali razvojno/testno okolje v SKZG. Za izločeno opremo se pripravi 
poseben seznam in se ga dostavi naročniku. 
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8. Ostale zahteve naročnika 

Povezovanje izpostav na centralno lokacijo in Hkom omrežje mora po prenovi zagotavljati 
najmanj enake hitrosti delovanja, kot je bila hitrost delovanja omrežnih povezav pred tem. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo celotna infrastruktura v skladu z usmeritvami in pravili HKom 
omrežja.  

Upravljanje delovnih postaj bo urejeno v skladu z dobrimi praksami . 

 

Po končani selitvi v novo okolje bodo preseljene in odstranjene vse storitve iz starega okolja. 

 

Migracija delovnih postaj XP na Windows 7 ali 8 se bo izvajala izven delovnega časa, pri 

čemer delo uporabnikov ne bo moteno. 

 

Ponujena oprema izvajalca/dobvitelja bo zagotavljala ustrezno kakovost in kapaciteo opreme 

za obdobje nemotenega dela naročnika – najmanj 5 let. 

 

Preveritev in zagotovitev varnosti sistema po prenovi ob predaji sistema je odgovornost in 
naloga izvajalca.  

 

Oprema se dostavi in implemenira na lokaciji naročnika Dunajska 58, Ljubljana. V kolikor bi 
bili v sklopu izvedbe del potrebni posegi tudi na ostalih izpostavah Sklada, se dela izvedejo v 
okviru pogodbene vrednosti po tej pogodbe. 

 

Proizvajalec mora za ponujeno opremo dokazati tržni delež vsaj 10% v svetovnem 
merilu (brand name), po javno dostopnih virih (Gartner, IDC). 

 


