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Charakterystyka oprogramowania 

WYMOGI - SYSTEM ANTYWIRUSOWY  
DLA STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW PLIKOWYCH  

Z LICENCJĄ NA 2 LATA 
 

Lp. WYMÓG Potwierdzenie 
spełnienia wymogu 

Stacje Windows, serwery Windows 

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP /Vista/2008/2012/ 
Windows 7/ 8/ 8.1. 

 

2. Wsparcie dla Windows Security Center.  

3. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.  

4. Pomoc w programie w języku polskim.  

5. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.  

Ochrona antywirusowa i antyspyware 

6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagro-
żeniami. 

 

7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, 
dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp 

 

8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.   

9. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wyko-
nywanych plików. 

 

10. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub poje-
dynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 

 

11. System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania 
zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem 
sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – 
nie wykonywało danego zadania. 

 

12. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według 
harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu 
komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi 
ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, 
rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 

 

13. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy po-
mocy skrótu w menu kontekstowym. 

 

14. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych .  

15. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.  

16. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być ska-
nowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń) 

 

17. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych 
plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 

 

18. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po in-
stalacji programu.  

 

19. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty 
w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej 
kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w po-
staci zaszyfrowanej. 

 

20. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express,  
Mozilla Thunderbird (funkcje programu dostępne są bezpośrednio 
z menu programu pocztowego). 
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21. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej 
i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook 
Express, Mozilla Thunderbird. 

 

22. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" 
(w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta 
pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkret-
nego klienta pocztowego).  

 

23. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym 
bez konieczności zmian w konfiguracji. 

 

24. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każ-
dej odbieranej i/lub wysyłanej wiadomości e-mail lub tylko do zainfe-
kowanych wiadomości e-mail. 

 

25. Możliwość skanowania na żądanie lub według harmonogramu baz 
Outlook Express-a. 

 

26. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany 
ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest 
stosowne powiadomienie. 

 

27. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez ko-
nieczności zmian w konfiguracji.  

 

28. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzys-
tujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystu-
jący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji 
(zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką 
heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu 
metod jednocześnie. 

 

29. Bezpłatne aktualizacje modułów analizy heurystycznej.  

30. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych 
przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio 
z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć 
możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być 
wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysy-
łane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez 
użytkownika. 

 

31. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych 
próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. 

 

32. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych 
zagrożeniach do dowolnej zdefiniowanej stacji roboczej w sieci lokalnej. 

 

33. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do 
użytkownika i/lub administratora poprzez e-mail. 

 

34. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz 
szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. 

 

35. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby 
konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub 
programy pocztowe. 

 

36. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, 
aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do 
konfiguracji był proszony o podanie hasła. 

 

37. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepo-
wołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa administratora, przy 
próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło. 

 

38. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i sku-
tecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, 
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usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje 
trzecie.  

39. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych 
zagrożeń. 

 

40. Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, z lokalnego zasobu 
sieciowego, z  CD ROM-u, nośnika USB, oraz poprzez HTTP z dowolnej 
stacji roboczej lub serwera (moduł serwera HTTP wbudowany 
bezpośrednio w program). 

 

41. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera Proxy.  

42. Możliwość przypisania 2 profili aktualizacyjnych z różnymi ustawieniami 
do jednego zadania aktualizacji. Przykładowo, domyślny profil aktu-
alizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest 
profil rezerwowy pobierający aktualizację z internetu. 

 

43. Program wyposażony w tylko jeden skaner uruchamiany w pamięci, 
z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, 
antyspyware, metody heurystyczne, antyspam).  

 

44. Możliwość pobrania pełnej wersji aplikacji ze strony internetowej 
producenta/dostawcy oprogramowania. 

 

45. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych 
zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogra-
mowania. 

 

46. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez 
polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 

 

Konsola zdalnej administracji 

47. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony 
stacji roboczych i serwerów plikowych Windows. 

 

48. Zdalna instalacja programów na stacjach roboczych i serwerach  
Windows 2000/ 2003/ 2008/ 2012/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1 . 

 

49. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany 
dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program 
antywirusowy. 

 

50. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, 
antyspyware’ową, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących 
dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci 
korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego. 

 

51. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji 
roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do 
konsoli zarządzającej. 

 

52. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony 
stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy 
wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów 
rezydentnych). 

 

53. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci 
lokalnej lub Internetu. 

 

54. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach 
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1  oraz na serwerach Windows 
2003/2008/2012 – 32 i 64-bitowe systemy. 

 

55. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji 
roboczej Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, oraz na serwerach Windows 
2003/2008/2012 -   32 i 64-bitowe systemy. 

 

56. Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm 
informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjono-
waniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przy-
najmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, 
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o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych 
do serwera ma nieaktywną ochronę  oraz że niektórzy z klientów 
podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie 
po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. 

57. Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm 
zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji 
nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer powinien informować 
o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować 
ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. 

 

58. Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego 
zarządzania  i udostępniania go przez wbudowany serwer http. 

 

59. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez 
polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 

 
 

 
Uwaga:  
Należy określić parametry zaoferowanego oprogramowania, poprzez wpisanie w każdej pozycji powyż-
szego załącznika słowa „TAK” w kolumnie „Potwierdzenie spełnienia wymogu”. 
Brak potwierdzenia nawet jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
W załączeniu: 
opis w formie materiałów firmowych, broszur, itp. 
 

 
 
 

........................................ 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 
 
 

 


