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Specyfikacja techniczna infokiosków 

 

Obudowa 

 wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz budynków odporna na akty 

wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i 

jakichkolwiek połączeń  

 konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji 

samonośnej zapewniającej sztywność obudowy 

 monitor zabudowany w poszyciu obudowy chroniony przed możliwym uszkodzeniem 

 wyposażona w klawiaturę wandaloodporną z trackballem 

 dostęp serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na min. dwa zamki patentowe 

w systemie jednego klucza 

 na froncie obudowy logo zgodne z logotypem zamawiającego 

 kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego 

 

Monitor 

 rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu min : 17'' 

 rodzaj wyświetlacza: TN 

 czas reakcji matrycy  max [msec] : 8 

 kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 160° H / 160° V (CR 5:1) 

 jasność min [cd/m2]  300 

 kontrast min (typ.):  700:1 

 naturalna rozdzielczość pracy  min:1280x1024@ 60 Hz 

 

Nakładka dotykowa 

 przekątna – 17 cali 

 technologia detekcji dotyku – SAW 

 twardość powierzchni –min 7H w skali Mohsa  

 przejrzystość min. 90% 

 odporna na zadrapania, porysowanie itp.,zabezpieczona przed kurzem, wodą i 

zanieczyszczeniami ramką uszczelniającą z tworzywa sztucznego z krawędziami 

przylegającymi do ekranu z fazą około 45 stopni w celu łatwego operowania na ekranie 

dotykowym 

 

Jednostka sterująca 

 procesor o architekturze logicznej rozkazów x86 o wydajności przynajmniej 575 pkt w teście 

Passmark CPU Mark 

 pamięć min. 512MB DDR2 

 DVD - ROM 

 dysk twardy min. 160 GB 

 karta sieciowa 10/100/1000 

 karta muzyczna zintegrowana z płytą główną 

 min. 4 złącza USB 2.0  

 komputer zamknięty w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej ze stali, pokrywa 

chassis malowana proszkowo, otwory na wentylatory 

 umieszczony w sposób umożliwiający łatwą wymianę komputera na inny 

 certyfikaty: CE, ISO 9001, ISO 14001  

 

Wyposażenie dodatkowe 

 głośniki 2 szt. zamontowane nad monitorem w profilu panelu frontowego, podłączone do 

jednostki centralnej.   

kamera zainstalowana w otworze poszycia obudowy nad monitorem 
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Oprogramowanie systemowe 

Windows XP Professional PL OEM SP3 lub równoważny  

 

Zasilanie 

 230V, 50 Hz, pobór mocy max: 350W 

 

Wymiary 

 Wysokość: max 168 [cm]  

 Szerokość: max  46 [cm] 

 Grubość: max 12 [cm]  

 

Oprogramowanie – funkcjonalność 

Oprogramowanie współpracować będzie z oprogramowaniem centralnego serwera 

zarządzającego i posiadać następującą funkcjonalność: 

 sterowanie klawiaturą ekranową, 

 automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale 

czasowym, 

 możliwość umieszczenia strony startowej oraz wybranych podstron na dysku lokalnym 

lub pod wskazanym adresem internetowym, 

 możliwość zdalnego administrowania kioskiem, w tym: 

o możliwość zdalnej aktualizacji strony startowej i innych zasobów kiosku, 

o możliwość zdefiniowania czy kiosk udostępnia Internet czy nie (praca on-line lub 

off-line), 

o możliwość konfigurowania połączeń z centralnym systemem zarządzania  

o możliwość definiowania obszarów (zakresów adresów) internetowych, do których 

użytkownik ma dostęp lub nie (filtrowanie aktywne i pasywne). Filtrowanie 

uwzględniać będzie adresowanie domenowe (DNS) jak i numery IP, oraz 

umożliwiać dopuszczanie lub blokowanie wskazanych podstron (linków), 

o możliwość definiowania aplikacji wykonywalnych, które użytkownik może 

uruchomić po wybraniu odpowiedniego przycisku menu, a po jej zakończeniu 

automatyczny powrót do strony startowej, 

o możliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi 

funkcjami takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie 

tymczasowych plików, usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania 

wskazanej strony, możliwość odtwarzania plików video jako wygaszacza 

o możliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu 

startowym, 

o możliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i 

przycisków w tym przycisku powrotu do strony startowej, 

o możliwość ustawienia rozdzielczości ekranu przy starcie, 

o możliwość zewnętrznego monitorowania systemu z funkcją kontroli zajętość 

pamięci komputera (oprogramowanie typu WatchDog), 

o możliwość automatycznego włączania i wyłączania komputera o określonej 

godzinie, 

 posiada aplikację umożliwiającą wysyłanie poczty elektronicznej  

 umożliwia przeglądanie stron internetowych zawierających obiekty Flash i Java, 

 ochrona poprzez konfigurowalny zdalnie system haseł ograniczający dostęp do 

ustawień i konfiguracji, 

 obsługa w języku polskim 

 możliwość rejestrowania aktywności użytkowników 

 możliwość wysyłania wiadomości tekstowych 

 możliwość wysłania wiadomości tekstowych wraz z dowolnym plikiem 

(interpretowanym/odbieranym przez dany telefon komórkowy) także w połączeniu z 
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wyświetlanym na ekranie kontentem 

 

Oprogramowanie zarządzające  

 zarządzanie infomatem odbywać się będzie bez konieczności instalowania dodatkowego 

oprogramowania na komputerach administratorów, tylko z wykorzystaniem dowolnej 

przeglądarki internetowej 

 na serwerze centralnym (komputerze) będzie pracować oprogramowanie zarządzające, 

które m.in. służyć będzie do definiowania treści strony startowej i podstron dla infomatów:  

o definicja treści stron będzie się składać z opisu linków oraz odpowiadających im 

adresów internetowych, 

o linki będą miały określony poziom administracji – centralne będą wprowadzane 

przez administratora centralnego, grupowe i lokalne będą wprowadzane przez 

odpowiednich administratorów grupowych i lokalnych, 

o administratorzy będą mogli zdalnie obsługiwać swoje linki poprzez interfejs 

użytkownika.  

 każdy infomat połączy się z serwerem centralnym i ściągnie przeznaczony dla niego 

wygaszacz ekranu, stronę startową i podstrony zawierające odpowiednie dla lokalizacji 

infokiosku linki grupowe i lokalne oraz zaktualizuje zawartość własnego katalogu stron off-

line, i oprogramowanie infomatu. 

 każdy infomat przynajmniej raz na dobę będzie raportował aplikacji zarządzającej na 

serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników. 

 oprogramowanie zarządzające umieszczone na serwerze centralnym będzie dawać 

możliwość: 

 definiowania węzłów infrastruktury informatycznej, tj. 

o dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu 

infrastruktury (Centralny, Grupowy, Lokalny, Infomat),  

o dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi 

danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego, 

o dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego, 

 definiowania administratorów, tj. 

o istnieje możliwość definiowania administratorów uprawionych do obsługi aplikacji 

zarządzającej, 

o dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz 

innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail, 

o dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu 

infrastruktury (Centralny, Grupowy, Lokalny, Infomat),  

o dla każdego administratora istnieje możliwość przyporządkowania węzła, za 

obsługę którego jest odpowiedzialny, 

 zarządzania ustawieniami aplikacji infomatu, tj. 

o istnieje możliwość ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w 

pojedynczym infomacie lub w  grupie infomatów,  

 rejestracji raportów otrzymywanych z infomatów, tj 

o istnieje możliwość rejestracji komunikatów o stanie pracy infomatów,  

o istnieje możliwość tworzenia okresowych zestawień z otrzymywanych 

komunikatów, 

 wyświetlania statystyk tj. 

o na podstawie raportów i zestawień otrzymywanych z infomatów istnieje 

możliwość tworzenia statystyk i podsumowań, 

o istnieje możliwość grupowania statystyk i podsumowań w ramach zdefiniowanych 

poziomów infrastruktury, 

 powiadamiania administratorów o nieprawidłowości pracy infokiosku, tj. 

o istnieje możliwość wykonywania zdefiniowanej akcji administracyjnej (komunikat 

e-mail) w odniesieniu do infomatu, który przez dłużej niż skonfigurowany czas nie 
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przyśle komunikatu o poprawności pracy, 

 definiowania menu strony startowej i podstron, tj. 

o istnieje możliwość wyboru języka (polski, angielski, niemiecki, rosyjski,czeski) w 

którym wyświetlane będą informacje, 

o istnieje możliwość edycji przycisku ( kolorystyki, położenia) dla każdej pozycji 

menu, 

o istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia wyświetlanej na przycisku 

nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej, 

o istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia adresu URL powiązanego 

z dokonanym wyborem wersji językowej, 

o istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia, czy infomat ma 

wyświetlić stronę on-line czy off-line, 

o istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia komunikatu, który ma 

być wyświetlony gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny, 

o istnieje możliwość podglądu i przetestowania zdefiniowanego menu startowego i 

podstron przed ostatecznym zatwierdzeniem ich do aktualizacji na infomatach, 

 definiowania adresów niedostępnych, tj. 

o istnieje możliwość zdefiniowania adresów URL, których wyświetlenie zostanie 

zablokowane przez infomat i zastąpione komunikatem o braku dostępu, 

o istnieje możliwość zdefiniowania adresów URL, których wyświetlenie zostanie 

zastąpione innym wskazanym adresem URL. 

 definiowania reklam (banerów informacyjnych ) tj. 

o istnieje możliwość, indywidualnie dla każdej reklamy, określenie adresu 

kierującego do treści reklamy lub komunikatu, 

o istnieje możliwość, indywidualnie dla każdej reklamy określenie czasu 

wyświetlania, 

istnieje możliwość możliwość powiązania sposobu wyświetlania reklamy z określeniem poziomu 

infrastruktury (aby można było różnicować reklamy wg terytorium), 

 

Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie  

 montaż  kiosku w miejscu wg projektu 

 instalacja urządzenia 

 zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie 

zarządzająco - sterujące 

 szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla 

administratorów 

 instrukcja obsługi dotycząca eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii, wydana 

w języku polskim  

 instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim  

 możliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego 

 wykonawca powinien przeprowadzić odrębne szkolenia dedykowane dla administratorów z 

oprogramowania dla PIAP oraz dla oprogramowania zarządzającego,  

 minimalny, sumaryczny wymiar godzinowy szkoleń to 3 razy po 1,5 godz. 

 

Gwarancja  

 gwarancja min. 24 m-ce 

 max 24-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki lub awarii  

 naprawa w ciągu max.7 dni roboczych od zgłoszenia awarii poprzez serwis producenta 

 wsparcie 12-miesięczne – w ramach wsparcia kwartalna aktualizacja oprogramowania. 

Aktualizacje będą zawierać zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora. 

 
 


