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Odpověď na dotaz k VZMR – Polysonograf s digitální videometrií

Prosím o upřesnění těchto bodů v technické specifikaci veřejné zakázky malého rozsahu
Polysonografu s digitální videometrií.
Dotaz č. 1:
- součástí nabídky bude zajištěn převod stávajících serverových prostředků na virtualizační platformu
FN Brno.
Odpověď č. 1:

Zadavatel provozuje virtualizační platformu VMware vCloud Suite v. 6.5, na které
požaduje provoz serverové části řešení
Dotaz č. 2:
- Zadavatel požaduje dodání doporučených HW nároků na virtualizační server (Počet jader, CPU,
RAM, velikost systémové a datové partition včetně požadavků na rychlosti disků) a diskové pole (IOPS,
požadované kapacity pro uložení dat na cca 10let).
Odpověď č. 2:
Zadavatel potřebuje výše požadované informace od uchazeče z důvodu sizingu virtualizační
platformy a vybalancování zátěže po nasazení serverové části nabízeného řešení do
infrastruktury zadavatele
Dotaz č. 3:
- Součástí nabídky bude přesun archivovaných dat na pole zadavatele Qnap
Odpověď č. 3:
Zadavatel požaduje přesun neprodukčních dat na tier3 tvořený diskovým polem Qnap
Dotaz č. 4:
- zadavatel požaduje zajistit vazbu systému na MPI FN Brno prostřednictvím webových služeb cestou
integrační platformy FN Brno (popis webových služeb bude dodán na vyžádání v průběhu VZMR)
Odpověď č.4:
Zadavatel disponuje systémem řízení identit pacientů MPI (Master Patient Index), na nějž
požaduje integraci prostřednictvím webových služeb uchazečem nabízeným řešením
Dotaz č. 5:
- zadavatel požaduje zajištění vazby systému na žádankový portál FN Brno a zajištění zasílání nálezů

do EHR (Electronic Health Record) FN Brno prostřednictvím webových služeb cestou
integrační platformy FN Brno (popis webových služeb bude dodán na vyžádání v průběhu VZMR)
Odpověď č. 5:
Zadavatel disponuje systémem pro generování elektronických žádanek a centrálním registrem
pacientských dat EHR a požaduje integraci nabízeného řešení na tyto služby
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