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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 12651/02-06-2015
ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:         
ΤΗΛ: 213 2058448                                                                   
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E-mail: tsellos@sismanoglio.gr

                                                                   
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 17/2015

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ANTIVIRUS)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.450,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 18/06/2015

Τόπος Διενέργειας Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ
CPV 48760000-3

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 18.450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις  διατάξεις  του  Ν.  3918,  άρ.13  (Ρύθμιση  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμών)  και  του  Ν.4038/2012( Επείγουσες   Ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)

5. Το υπ’αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012

6. Το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012

7. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

8. την υπ αριθμ 15/22-4-2015 Θ. 7ο ΗΔ  απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης προκήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας

9. την υπ αριθμ 18/15-5-2015 Θ. 10ο ΗΔ απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  (ANTIVIRUS)»  (CPV:  48760000-3),  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  18.450,00€ συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος ΦΠΑ,  σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  18/06/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11.00 πμ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . Η

κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές

που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ118/2007 στον Ελληνικό Τύπο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν

υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και

αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες

προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

http://www.sismanoglio.gr/


Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP,

κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και

αντίγραφο αυτής.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και

κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (τεχνική και οικονομική προσφορά  ταυτόχρονα).

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να

έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,

ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής:  Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  μετά την

παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από

αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία

2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να

απαιτείται  όχληση  από  τον  συμβασιούχο.  Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής:

Α) 4 % Προκαταβολή φόρου
Β) 2% Ν.3580/2007
Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος. 

15. Οι προσφερόμενες  τιμές  που θα προκύψουν  κατά τη  διενέργεια  του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,  με  την κατακύρωση του αποτελέσματος  αυτού,  θα

εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.

16. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται  αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής,  περί  ορισμού φορέων

διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται  ότι  «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί  ενιαίος  διαγωνισμός από

νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα

διακοπούν» 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΟΚΟ (ANTIVIRUS)

 1 Γενικές Προδιαγραφές

1.1
Απαιτούνται 450 άδειες antivirus για την προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό σε όλους τους εξυπηρετητές και 
σταθμούς εργασίας  του δικτύου του Σισμανογλείου-Αμαλία Φλέμιγκ  χρονικής διάρκειας 3 ετών. Να αναφερθεί ο 
Κατασκευαστής  και ο τύπος

1.2

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων: 
MS Windows  XP 
MS Windows Vista 
MS Windows 7 
MS Windows 8
MS Windows 2003 Server
MS Windows 2008 Server
MS Windows 2012 Server
Linux
MAC

1.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να συνδράμει στη διαδικασία εγκατάστασης και μετάβασης/απεγκατάστασης από το τρέχον 
antivirus με φυσική παρουσία στο χώρο μας για όσο διάστημα χρειαστεί, προγραμματισμένα (εκτίμηση : 2 εργάσιμες 
ημέρες)

1.4
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εκπαιδεύσει το Προσωπικό της Δνσης Πληροφορικής στη βασική λειτουργικότητα της 
κεντρικής κονσόλας διαχείρισης και των μηχανισμών εγκατάστασης σε διάφορες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων στους
clients μέσω αυτής (εκτίμηση : 1 εργάσιμη ημέρα)

1.5
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε προκύπτει αναβάθμιση του λογισμικού (νέα version ή update),  να φροντίζει για την
ασφαλή και άμεση εγκατάσταση αυτού (είτε με φυσική παρουσία, είτε απομακρυσμένα)  λαμβάνοντας προηγουμένως όλα 
τα απαραίτητα προληπτικά μέσα (π.χ. backup, έλεγχος OS requirements συστήματος κονσόλας πριν την αναβάθμιση). 

1.6 Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τρία (3) έτη τηλεφωνικά και  με e-mail.

1.7
O Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ορθής λειτουργίας του λογισμικού
καθώς και των νέων ενημερώσεών του μέγιστης χρονικής διάρκειας μίας εργάσιμης ημέρας, τουλάχιστον μία φορά το 
εξάμηνο. 

1.8
Να αναφερθούν τουλάχιστον 3 εγκαταστάσεις του Λογισμικού σε Φορείς του Δημοσίου , με τουλάχιστον 100 χρήστες ανά 
εγκατάσταση

 2 Ειδικότερες Προδιαγραφές

2.1 ∆υνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών: viruses, trojans, dialers, spyware, jokes, hoaxes

2.2 ∆υνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό χρόνο

2.3 ∆υνατότητα on-demand ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο του δικτύου για malware

2.4 Να υπάρχει ενσωματωμένη υπηρεσία firewall

2.5 ∆υνατότητα για host intrusion prevention system

2.6 Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθμών εργασίας / server

2.7 Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση

2.8
Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας (Remote deployment). Δυνατότητα 
απεγκατάστασης Antivirus άλλων κατασκευαστών

2.9
Αυτόματη ενημέρωση από το Internet από κεντρικό σημείο από το οποίο στην συνέχεια θα ενημερώνονται όλοι οι σταθμοί 
εργασίας και servers του δικτύου

2.10 Η ανανέωση των signature files να είναι incremental
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A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΟΚΟ (ANTIVIRUS)

2.11 Υποστήριξη τεχνολογίων heuristics/DNA/Smart Signatures για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών

2.12
Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγής report και στατιστικών σε πολλές μορφές (Text, CSV, Charts) 
αναγνώσιμα από εργαλεία SIEM

2.13
Δυνατότητα «κλειδώματος» των ρυθμίσεων του Antivirus από το διαχειριστή για αποφυγή κακής χρήσης από τον τελικό 
χρήστη.

2.14 Επικοινωνία του software με IP δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες ονοματοδοσίας

2.15 Rollback σε προηγούμενη έκδοση του Signature File.

2.16
Δυνατότητα δημιουργίας Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε να δίνει τη δυνατότητα για καθαρισμό του 
συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα.

2.17
Να περιέχεται εφαρμογή που να καταγράφει την κατάσταση του συστήματος (εφαρμογές, processes, services κ.α) σε μία 
χρονική στιγμή (snapshot) και αποθήκευση των αποτελεσμάτων για σύγκριση τους με την κατάσταση του συστήματος από 
διαφορετική χρονική στιγμή.

2.18 Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα

2.19 Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων που βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο

2.20
Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε έναν υπολογιστή (web control) καθώς και διαχείριση των 
σελίδων που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο χρήστη

2.21
Δυνατότητα κάθε client να μπορεί να γίνει update server για τους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου χωρίς την 
εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης του προγράμματος

2.22
Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε άλλον client από το ίδιο 
αρχείο. 

2.23 Δυνατότητα ελέγχου αφαιρούμενων μέσων (π.χ. usb sticks) 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΟΚΟ (ANTIVIRUS)
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 1 Γενικές Προδιαγραφές

1.1
Απαιτούνται 450 άδειες antivirus για την προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό σε 
όλους τους εξυπηρετητές και σταθμούς εργασίας  του δικτύου του Σισμανογλείου-Αμαλία 
Φλέμιγκ  χρονικής διάρκειας 3 ετών. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής  και ο τύπος

1.2

Υποστήριξη για τις εξής πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων: 
MS Windows  XP 
MS Windows Vista 
MS Windows 7 
MS Windows 8
MS Windows 2003 Server
MS Windows 2008 Server
MS Windows 2012 Server
Linux
MAC

1.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να συνδράμει στη διαδικασία εγκατάστασης και 
μετάβασης/απεγκατάστασης από το τρέχον antivirus με φυσική παρουσία στο χώρο μας για όσο 
διάστημα χρειαστεί, προγραμματισμένα (εκτίμηση : 2 εργάσιμες ημέρες)

1.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εκπαιδεύσει το Προσωπικό της Δνσης Πληροφορικής στη βασική 
λειτουργικότητα της κεντρικής κονσόλας διαχείρισης και των μηχανισμών εγκατάστασης σε 
διάφορες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων στους clients μέσω αυτής (εκτίμηση : 1 εργάσιμη 
ημέρα)
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1.5

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, οποτεδήποτε προκύπτει αναβάθμιση του λογισμικού (νέα version ή 
update),  να φροντίζει για την ασφαλή και άμεση εγκατάσταση αυτού (είτε με φυσική παρουσία,
είτε απομακρυσμένα)  λαμβάνοντας προηγουμένως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέσα (π.χ. 
backup, έλεγχος OS requirements συστήματος κονσόλας πριν την αναβάθμιση). 

1.6 Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τρία (3) έτη τηλεφωνικά και  με e-mail.

1.7
O Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ορθής 
λειτουργίας του λογισμικού καθώς και των νέων ενημερώσεών του μέγιστης χρονικής διάρκειας
μίας εργάσιμης ημέρας, τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο.

1.8
Να αναφερθούν τουλάχιστον 3 εγκαταστάσεις του Λογισμικού σε Φορείς του Δημοσίου , με 
τουλάχιστον 100 χρήστες ανά εγκατάσταση

 2 Ειδικότερες Προδιαγραφές

2.1
∆υνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων των τύπων απειλών: viruses, trojans, dialers, 
spyware, jokes, hoaxes

2.2
∆υνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & καθαρισμού των προαναφερθέντων απειλών σε 
πραγματικό χρόνο

2.3 ∆υνατότητα on-demand ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο του δικτύου για malware

2.4 Να υπάρχει ενσωματωμένη υπηρεσία firewall

2.5 ∆υνατότητα για host intrusion prevention system

2.6 Κεντρική διαχείριση όλων των Antivirus των σταθμών εργασίας / server

2.7
Υποστήριξη πολλαπλών ομάδων και υπο-ομάδων με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών 
ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση

2.8
Εγκατάσταση & απεγκατάσταση της προστασίας μέσω κεντρικής κονσόλας (Remote 
deployment). Δυνατότητα απεγκατάστασης Antivirus άλλων κατασκευαστών

2.9
Αυτόματη ενημέρωση από το Internet από κεντρικό σημείο από το οποίο στην συνέχεια θα 
ενημερώνονται όλοι οι σταθμοί εργασίας και servers του δικτύου

2.10 Η ανανέωση των signature files να είναι incremental

2.11
Υποστήριξη τεχνολογίων heuristics/DNA/Smart Signatures για δυνατότητα ανίχνευσης 
άγνωστων ιών

2.12
Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγής report και στατιστικών σε πολλές 
μορφές (Text, CSV, Charts) αναγνώσιμα από εργαλεία SIEM

2.13
Δυνατότητα «κλειδώματος» των ρυθμίσεων του Antivirus από το διαχειριστή για αποφυγή 
κακής χρήσης από τον τελικό χρήστη.

2.14
Επικοινωνία του software με IP δηλαδή να δουλέψει σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
υπηρεσίες ονοματοδοσίας

2.15 Rollback σε προηγούμενη έκδοση του Signature File.

2.16
Δυνατότητα δημιουργίας Bootable Media που να περιέχει το antivirus ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα για καθαρισμό του συστήματος χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσει το λειτουργικό 
σύστημα.

2.17
Να περιέχεται εφαρμογή που να καταγράφει την κατάσταση του συστήματος (εφαρμογές, 
processes, services κ.α) σε μία χρονική στιγμή (snapshot) και αποθήκευση των αποτελεσμάτων 
για σύγκριση τους με την κατάσταση του συστήματος από διαφορετική χρονική στιγμή.

2.18 Να περιλαμβάνεται έλεγχος και ειδοποίηση για το αν υπάρχουν ενημερώσεις για το λειτουργικό 
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σύστημα

2.19 Δυνατότητα κατεβάσματος ενημερώσεων που βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο

2.20
Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet σε έναν υπολογιστή (web control) 
καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να είναι διαθέσιμες στο χρήστη

2.21
Δυνατότητα κάθε client να μπορεί να γίνει update server για τους υπόλοιπους υπολογιστές του 
δικτύου χωρίς την εγκατάσταση κονσόλας διαχείρισης του προγράμματος

2.22
Δυνατότητα εξαγωγής των ρυθμίσεων ενός client σε αρχείο και εισαγωγής των ρυθμίσεων σε 
άλλον client από το ίδιο αρχείο. 

2.23 Δυνατότητα ελέγχου αφαιρούμενων μέσων (π.χ. usb sticks) 
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