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Námi dodávané systémy plně respektují veškeré související standardy a jsou
plně v souladu s metodikou zavádění opensource na úřady a školy.
Tato ukázková nabídka obsahuje konfigurace a ceny platné ke dni 18.11.2013
Instalace a konfigurace Samba serveru
Tento server bude plně kompatibilní se stávajícím serverem (od výrobce Novell
nebo Microsoft). Na současných klientských stanicích nebude třeba nic měnit,
jednotlivé stanice je pouze třeba „vyjmout“ z domény na starém serveru a
opětovně „vložit“ do domény na Samba serveru. Operační systém serveru
(včetně všech aplikací zde provozovaných) má nekomerční licenci GPL.
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Operační systém Ubuntu server edition 12.04 LTS (Long Term Support) 64
bit, nekomerční licence GPL
Rozdělení disků, konfigurace RAID 1 (diskové pole se zrcadlením dat)
Poštovní server (postfix)
Vzdálený přístup (openssh), webmin
Instalace a konfigurace zálohovacích skriptů pro automatické
(diferenciální) denní zálohování. Součástí instalace je i konfigurace
skriptu pro BASE zálohu, která je spuštěna administrátorem ručně.
Originální (lisované) instalační CD
Služby souborového serveru (samba, NFS)
Apache2, perl, php, mysql
Připravené prostředí pro provoz virtualizačního nástroje KVM
Možnost připojit do samba domény stanice s operačními systémy win xp,
win 2000, win 2003, win 7, win 8 (plná zpětná kompatibilita), linux, mac
os.
Uživatelské účty jsou na serveru uloženy lokálně, ověřování uživatelů
pomocí mechanismu PAM, plná synchronizace uživatelských účtů a hesel

•

uživatelů mezi systémy linux a samba.
Připravené prostředí pro přechod na systém LDAP (správa uživatelských
účtů)

Cena za základní instalaci a konfiguraci (bez migrace stávajících uživatelských
účtů) – 18.000 Kč bez DPH
HW pro samba server
Naše servery jsou osazovány napájecími zdroji s
certifikací 80+Gold pro vyšší spolehlivost a dlouhou
životnost, pevné disky jsou výhradně z edic určených
pro disková pole RAID. Servery jsou testovány a
zahořovány minimálně 24 hodin.
DELL T110 II E3
XEON E3-1220 v2
2x1TB SAS disk
8GB RAM
2x Gbit LAN
3roky NBD
miniTower
cena 20.000 Kc,- bez DPH
dále UPS a médium pro zalohování, např.
APC Power-Saving Back-UPS Pro 900VA-FR za 4400,- bez DPH
Externí HDD 3.5" WD My Book 2TB USB 3.0 za 2500,- bez DPH
Vhodným síťovým úložištěm pro provozní zálohy je např.
Iomega StorCenter ix2-200 2x2TB za 10.460,-Kč bez DPH
Záruky na Hardware
záruka 3 roky NBD (Next Business Day) v autorizovaném servisu – v ceně
záruka 3 roky NBD On-site – je možno dokoupit za příplatek 5.500,-Kč bez DPH
záruka 3 roky ND (Next Day) On-site (Po-Ne) je za příplatek 12.000,-Kč bez DPH

Proxyserver pro připojení k www stránkám
Jedná se o proxyserver zprostředkovávající připojení uživatelů k externím www
stránkám. Operační systém serveru (včetně všech aplikací zde provozovaných)
má nekomerční licenci GPL.
•
•
•

Operační systém Ubuntu server edition 12.04 LTS (Long Term Support) 64
bit, nekomerční licence GPL
Rozdělení disků, konfigurace RAID 1 (diskové pole se zrcadlením dat)
Vzdálený přístup (openssh), webmin

•

•
•
•
•

•

Instalace a konfigurace zálohovacích skriptů pro automatické
(diferenciální) denní zálohování. Součástí instalace je i konfigurace
skriptu pro BASE zálohu, která je spuštěna administrátorem ručně.
Originální (lisované) instalační CD
Proxy server SQUID
Možnost připojit stanice s operačními systémy win xp, win 2000, win
2003, win 7, win 8 (plná zpětná kompatibilita), linux, mac os.
Uživatelské účty jsou na serveru uloženy lokálně, ověřování uživatelů
pomocí mechanismu PAM, plná synchronizace uživatelských účtů a hesel
uživatelů mezi systémy linux a samba.
Připravené prostředí pro přechod na systém LDAP (správa uživatelských
účtů)

Cena za základní instalaci a konfiguraci (bez migrace stávajících uživatelských
účtů) – 12.000 Kč bez DPH
Doporučený HW pro www proxyserver
V zásadě lze použít jakýkoliv stroj splňující tyto požadavky:
• CPU 2 a více jader (Intel, Athlon)
• alespoň 4 GB RAM
• 2 x síťové rozhraní (ethernet 100 Mbit a vyšší)
• alespoň 250 GB pevný disk SATA

Nabídka služeb
Cena za servis systému se řídí buď hodinovou sazbou (podle druhu ticketu,
standardně 450,-Kč/hod.) nebo je zahrnuta v paušálu dle servisní smlouvy, jejíž
vzor je v příloze této nabídky. Veškeré služby můžeme fakturovat i pomocí
subjektu, který není plátcem DPH.
Naše reference
http://www.linuxservices.cz/?q=Reference
http://www.linuxservices.cz/nabidka-pro-skoly
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