załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie kompletnego rozwiązania do archiwizacji poczty
elektronicznej (zwane dalej System Archiwizacji) w Banku Gospodarstwa Krajowego (zwany dalej Bank lub
Zamawiający) wraz z usługami wdrożeniowymi oraz serwisowymi, zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej
w niniejszym dokumencie.
Przez archiwizację Zamawiający rozumie:
1.
przechowanie danych z gwarantowaną niezaprzeczalnością zapisu. Dane, które trafiły do Systemu
Archiwizacji nie mogą podlegać żadnym zmianom. Zamawiający wymaga wykorzystania
funkcjonalności journalingu dostępnej w systemie MS Exchange Server;
2.
przechowywanie wszystkich maili archiwalnych w Systemie Archiwizacji. Do przechowywanych danych
mają zastosowanie metody deduplikacji danych.

1. OBECNY PROFIL ROZWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE POCZTY EXCHANGE:
1.1. Zamawiający posiada 3-węzłowy system MS Exchange 2010 Enterprise z zapewnioną
niezawodnością przez klaster typu DAG. Obciążenie węzłów jest równoważone przez system
sieciowych urządzeń typu Load Balancing.
1.2. Całkowita zajętość baz poczty Exchange - około 7 TB
1.3. Średni miesięczny przyrost danych - około 180 GB.
1.4. Średnia dzienna ilość maili przetwarzanych przez system poczty Exchange - około 30 000.
1.5. Średnia wielkość pojedynczego maila - około 230 KB.
1.6. Wykorzystywana zajętość dysków na pliki typu PST użytkowników wynosi 7 TB.
1.7. Zamawiający przewiduje w ciągu 12 miesięcy możliwą migrację systemu MS Exchange do wersji
2013.
1.8. Zamawiający nie posiada wolnych licencji MS SQL do wykorzystania, ani żadnych innych zasobów
dedykowanych pod System Archiwizacji poza wskazanymi poniżej
1.9. Zamawiający posiada zasoby dyskowe dedykowane pod rozwiązanie o pojemności na moment
wdrożenie maksymalnie do 10 TB, zaś docelowo w przeciągu 5 lat maksymalnie do 25 TB
1.10. Zamawiający może przeznaczyć do wykorzystania podczas wdrożenia systemu archiwizującego dwie
maszyny wirtualne Windows 2012 R2. Całkowita ilość CPU - 8 core, Całkowita ilość RAM - 32GB

2. NIEZBĘDNE
WYMAGANIA
TECHNICZNE
DOT.
ARCHIWIZACJI
DLA
CELÓW
NIEZAPRZECZALNOŚCI:
2.1. System Archiwizacji musi umożliwiać archiwizację obiektów z wielowęzłowego klastra serwerów MS
Exchange 2010/2013.
2.2. System Archiwizacji musi zapewnić obsługę przynajmniej 2000 użytkowników systemu poczty
elektronicznej oraz 2500 skrzynek pocztowych oraz do 2000 użytkowników nieaktywnych i 2500
skrzynek nieaktywnych.
2.3. System Archiwizacji musi obsłużyć bieżący wolumen (zgodnie z informacjami oddanymi w punkcie 1),
posiadać pojemność i wydajność mogącą obsłużyć wolumen w zakresie dwukrotnego wzrostu
względem stanu bieżącego oraz umożliwiać rozszerzenie ilości archiwizowanej informacji do 25 TB
danych poczty archiwizowanej.
2.4. System Archiwizacji musi się integrować z katalogiem użytkowników w domenie ActiveDirectory autoryzacja użytkowników za pośrednictwem ActiveDirectory.
2.5. System Archiwizacji nie może wprowadzać znaczących zmian do posiadanych przez Zamawiającego
serwerów poczty MS Exchange. Dopuszczalne jest instalowanie agenta/pluginu na serwerach
Exchange. Akceptowalna jest funkcjonalność shortcutting, stubbing. Zastosowane zmiany nie mogą w
żaden sposób zmieniać wiadomości przechowywanej w Systemie Archiwizacji.
2.6. Jeśli System Archiwizacji będzie instalowany w postaci serwerów wirtualnych to musi posiadać
wsparcie producenta Systemu Archiwizacji dla instalacji na platformie wirtualizacji VMware vSphere w
wersji 5.x. lub wyższej.
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2.10.
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

Uruchomienie Systemu Archiwizacji w środowisku Zamawiającego musi nastąpić w dzień wolny a
czas uruchomienia nie może ograniczyć dostępu do poczty bieżącej na dłużej niż 24 godziny w trakcie
uruchamiania. Dopuszczalne jest importowanie danych do systemu już po uruchomieniu
produkcyjnym. Import danych do Systemu Archiwizacji nie może obniżać dostępności usługi
pocztowej.
Pełne zarządzanie administracyjne Systemem Archiwizacji musi się odbywać z interfejsu webowego
pracującego w trybie SSL lub z konsoli administratora.
System Archiwizacji musi umożliwiać zablokowanie dokonywania zmian w zakresie archiwizowanych
wiadomości. System musi umożliwić eksport archiwum do bezpiecznego repozytorium fizycznego i
umożliwiać ich powtórne załadowanie.
Dostarczone licencje Systemu Archiwizacji muszą zapewnić obsługę użytkowników systemu poczty
elektronicznej zgodnie z punktem 2.2.
Archiwizacja danych musi być powiązana z mechanizmem deduplikacji lub równoważnym, czyli
przechowywaniem tylko pojedynczej kopii wielu instancji tych samych danych.
System Archiwizacji musi zapewnić możliwość skalowalności poprzez dodawanie dodatkowych
komponentów (serwerów) w celu zwiększenia pojemności.
Rozwiązanie musi umożliwiać przeprowadzenie zautomatyzowanego procesu migracji plików PST do
Systemu Archiwizacji. Wykonawca przeprowadzi proces zasilania inicjalnego. Wykonawca dostarczy
narzędzia i procedury do automatycznego zasilania Systemu Archiwizacji z plików PST.
System Archiwizacji musi umożliwiać wyszukiwania wiadomości po parametrach wiadomości, w tym
po słowach kluczowych (wraz z polskimi znakami diakrytycznymi) sprawdzanymi w: nagłówkach
wiadomości; tytule wiadomości, treści wiadomości, załącznikach wiadomości, zakresie dat.
Mechanizmy wyszukiwania wiadomości w Systemie Archiwizacji muszą oferować możliwość
definiowania zapytań złożonych oraz powinny pozwalać na określenie szukanego typu wiadomości w
zależności od kierunku komunikacji np. w grupie: Wiadomości wewnętrznych (w obrębie
domen/domeny);
Wiadomości
zewnętrznych,
Wiadomości
wychodzących,
Wiadomości
przychodzących.
System Archiwizacji musi obsługiwać zaimplementowany u Zamawiającego system szyfrowania
poczty (Microsoft PKI 2012) dając możliwość odczytu zaszyfrowanej poczty przez użytkownika z
poziomu Systemu Archiwizacji lub Outlooka, przy założeniu posiadania przez niego certyfikatu, którym
zaszyfrowana jest poczta.
System Archiwizacji musi posiadać możliwość składowania danych na taśmy, jako następny poziom
zabezpieczania danych w celu zapewnienia kopii bezpieczeństwa dla archiwum. Backup danych z
Systemu Archiwizacji zostanie zrealizowany za pomocą istniejącego systemu backupu centralnego
HP Data Protector 9.0 lub wyższe (system backupu danych nie jest przedmiotem zamówienia).
Czas wyszukiwania wiadomości przy założonych przez użytkownika wybranych granularnych
parametrach nie może przekraczać 30 sekund.
Całkowity czas wyszukiwania wiadomości przy złożonych zapytaniach po wszystkich danych nie może
wydłużyć się powyżej 5 minut przy założeniu osiągnięcia maksymalnej zajętości archiwum określonej
w punkcie 2.3.
Wymagana jest możliwość ustawienia różnych poziomów dostępu do systemu archiwum, co najmniej:
1. Użytkownik standardowy - z dostępem do swojej imiennej skrzynki archiwum;
2. Użytkownik zaawansowany - z dostępem do wiadomości wskazanych użytkowników;
3. Administrator - konfiguracja systemu, ale bez dostępu do zarchiwizowanych wiadomości
pocztowych;
4. Administrator bezpieczeństwa - dostęp do wszystkich danych przechowywanych w systemie.
System musi udostępniać możliwość przeszukiwania przy użyciu klienta pocztowego lub przeglądarki
internetowej archiwum poczty elektronicznej oraz załączników według zadanych kryteriów (np.
zapytanie bazujące na dacie, nazwie użytkownika, temacie wiadomości, czy słowach kluczowych) w
zakresie co najmniej:
1. Administrator bezpieczeństwa - całego archiwum;
2. Użytkownik zaawansowany - wybrane skrzynki mailowe;
3. Użytkownik standardowy - w zakresie własnej skrzynki:
• przeszukiwanie archiwum w zakresie wiadomości, których użytkownik jest autorem lub
adresatem;
• całe archiwum - o ile takie uprawnienie zostanie przyznane użytkownikowi.
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2.22. System archiwizacji musi umożliwić generowanie co najmniej następujących raportów:
1. Raport aktywności użytkownika standardowego;
2. Raport aktywności użytkownika zaawansowanego, administratorów systemu oraz bezpieczeństwa;
3. Raport ze statystyk zarchiwizowanych danych w podziale na skrzynki znajdujące się w Systemie
Archiwizacji (zajętość danych, liczba maili w jednostce czasu, liczba maili powyżej zadanej
wielkości);
4. Ilości przeprocesowanego ruchu pocztowego m.in. zawierając dane nt.: ilości maili na godzinę i na
dobę; przyrostu danych (w MB lub GB) na godzinę lub na dobę;
5. Raport użytkowników otrzymujących lub wysyłających najwięcej wiadomości mailowych (np.:
TOPIO).
2.23. Odczyt zarchiwizowanej wiadomości bezpośrednio z Systemu Archiwizacji nie może wymagać
transferu do systemu poczty elektronicznej Zamawiającego. Dopuszczalne jest przywrócenie
zaszyfrowanej wiadomości.
2.24. System
powinien
umożliwić przeszukiwanie archiwów (włącznie z załącznikami maili)
pełnokontekstowo.
2.25.
Interfejs użytkownika końcowego Systemu Archiwizacji musi być dostępny w języku polskim.
2.26.
Wiadomości zarchiwizowane w Systemie Archiwizacji, widoczne w kliencie MS Outlook powinny być
oznaczone tak, aby użytkownik wiedział, że wiadomość jest zarchiwizowana.
2.27.
System Archiwizacji musi mieć możliwość ustawienia przez administratora cyklicznego
automatycznego czyszczenia archiwum dla wiadomości pocztowych starszych niż zadany okres czasu.
2.28.
System Archiwizacji powinien udostępniać interfejs dla użytkownika oraz administratora
umożliwiający przywrócenie z archiwum do serwera Exchange lub do pliku jednocześnie wielu
zarchiwizowanych treści
2.29.
Zamawiający wymaga, aby w ramach Wdrożenia Wykonawca przygotował i opisał mechanizm
służący do monitorowania działania Systemu oraz połączeń Systemu. W szczególności ma ono
zapewnić:
2.29.1 Możliwość monitorowania liczników wydajnościowych. Wykonawca określi kluczowe mierniki
wydajnościowe dla systemu i aplikacji oraz określi wartości progowe dla tych liczników, dzięki
którym możliwe będzie proaktywne monitorowanie Systemu. W szczególności określone
zostaną przez Wykonawcę dopuszczalne wartości wskaźników wydajnościowych wszystkich
składników systemu w warunkach normalnych oraz ich wartości progowe, których przekroczenie
będzie uznawane za sytuację alarmową i sytuację krytyczną.
2.29.2 Weryfikacje dostępności serwisów w kontekście użytkownika/systemu końcowego. Dostarczone
rozwiązanie powinno w sposób jednoznaczny umożliwić weryfikację poziomu dostępności i
jakości usług całego systemu, w sposób analogiczny do działań użytkownika/systemu
końcowego tego systemu. Możliwość diagnostyki wydajności systemu. Możliwość tworzenia
raportów wydajnościowych oraz raportów pokazujących dostępność aplikacji.
2.29.3 Możliwość zintegrowania z systemami monitoringu posiadanymi przez Bank tj. Nagios oraz MS
SCOM przynajmniej w postaci interfejsu programistycznego (API lub WebService) po stronie
aplikacji, dającego możliwość pobrania danych wydajnościowych. W ramach wdrożenia zostanie
ustalony mechanizm i format wymiany komunikatów oraz danych wydajnościowych z systemem
monitoringu istniejącym w Banku.
2.29.4 Możliwość diagnostyki wydajności systemu. Możliwość tworzenia raportów wydajnościowych
pochodzących z kluczowych mierników wydajnościowych oraz raportów pokazujących
dostępność aplikacji w zadanym w parametrach raportu zakresie czasowym.
3. WYMAGANIA WDROŻENIOWE, URUCHOMIENIOWE I SERWISOWE:
3.1. Przeprowadzenie fazy analizy, opracowanie planu, harmonogramu, koncepcji i metody wdrożenia
systemu archiwizacji, delegacji uprawnień, danych zaszyfrowanych.
3.2. Wykonanie instalacji i konfiguracji testowej.
3.3. Przeprowadzenie testów odtworzeniowych po awarii.
3.4. Przeprowadzenie testów wydajnościowych.
3.5. Migracja danych do Systemu Archiwizacji zgodnie z polityką ustaloną z Zamawiającym (m.in.
opracowanie udokumentowanego rozwiązania i pilotowe przeprowadzenia automatycznej migracji
plików PST(do 100 plików)).
3.6. Wdrożenie Systemu Archiwizacji w infrastrukturze Banku dla wszystkich użytkowników Banku.
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3.7.

Przygotowanie materiałów warsztatowych typu eLearning dla wszystkich użytkowników Banku dla
wszystkich ról określonych w systemie archiwizacji.
3.8. Przeprowadzenie warsztatowego przekazania wiedzy Producenta dotyczącego obsługi Systemu
Archiwizacji pozwalającego na pełne oraz samodzielne wykorzystanie jego funkcjonalności przez
Zamawiającego. W szczególności Wykonawca przekaże wiedzę z zakresu mechanizmów
bezpieczeństwa, zarządzania uprawnieniami, konfiguracji, zastosowanej technologii. Warsztaty
zostaną przeprowadzone dla maksymalnie 5-ciu Administratorów Zamawiającego w trakcie
przeprowadzania przez Wykonawcę wdrożenia rozwiązania.
3.9. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej razem z procedurami utrzymania, instalacji i
konfiguracji, hardeningu, włącznie z procedurami zabezpieczania i postępowania w przypadku awarii,
administrowania użytkownikami, instrukcjami eksploatacji technicznej Systemu dla administratorów,
instrukcjami dla użytkowników zaawansowanych, plan odtworzenia po awarii. Szczegółowe
wymagania dot. dokumentacji technicznej zawarte są w załączniku nr 1 do OPZ.
3.10. Serwis całości oferowanego Systemu Archiwizacji - przez okres 1 roku wraz z opcją przedłużenia o
kolejne przez 2 lata.
3.11. Prawo do nowych wersji wprowadzonego oprogramowania składającego się na oferowany System
Archiwizacji - dostępne dla Zamawiającego w okresie Serwisu.

Załączniki:
1. Szczegółowe wymagania dot. dokumentacji technicznej do Systemu Archiwizacji
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