VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TT CÔNG BÁO VÀ TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/TB-CBTH

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v mời chào giá cung cấp Giấy phép cập nhật
cho thiết bị lọc thư rác Fotimail 400C
Kính gửi: .....................................................................
Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi, hiện có nhu cầu mua
Giấy phép cập nhật cho thiết bị lọc thư rác Fotimail 400C như sau:
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
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Nội dung yêu cầu
Các tính năng yêu cầu
Các tính năng Anti-Spam cho thiết bị Fortimail-400C
Bao gồm các tính năng :
 FortiGuard Antispam : hỗ trợ năng ngăn chặn 101.14613 IPBlacklist, 91.52904 URI, 78.18365 Checksum Update. Hơn
80.000.000 signatures về anti-spam và được cập nhật những
signatures mới nhất từ FortiGuard.
 Spam outbreak protection : hỗ trợ khả năng rescan-virus giữa
các lần update dữ liệu signatures.
 Impersonation Analysis: hỗ trợ khả năng nhận diện email,
tránh trường hợp email giả mạo (phising email)
 SURBL: hỗ trợ kết nối với các bên thứ 3 về Spam URI
Realtime Block List, tăng cường khả năng phòng chống
spam-emails.
 DNSBL: cho phép thiết bị Fortimail kết nối với DNS
Blacklist server, kiểm tra sự an toàn của các domain name
khi gửi email đến.
Các tính năng Anti Virus cho thiết bị Fortimail-400C
- Hỗ trợ nhận diện và phòng chống hơn 1 triệu loại
malware/virus khác nhau, với khả năng cập nhật liên tục các
mẫu Malware/Virus mới từ Fortiguard, bao gồm cả cở sở dữ
liệu phòng chống Botnet Botnet IP/Domain.
Các tính năng hỗ trợ phòng chống APT cho thiết bị Fortimail
400C
- Hỗ trợ khả năng kết nối với FortiSandbox Cloud, giúp phân
tích các nguy cơ APT trong hệ thống, bao gồm cả cơ sở dữ liệu
cho việc phòng chống các loại Virus chưa kịp nhận dạng (Virus
Outbreak) và khả năng hỗ trợ phục hồi dữ liệu sau ảnh hưởng
của Virus/Malware (Content Disarm & Reconstruct Services)
Các dịch vụ

Nội dung yêu cầu
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Bảo hành chính hãng:
- Thời gian: 12 tháng
- Bảo hành chính hãng: có thư cam kết bảo hành & cung cấp
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất đối với dịch vụ cung
cấp cho gói thầu này
Chế độ bảo hành cho thiết bị Fortimail 400C
- 1 năm bảo hành thiết bị, theo gói dịch vụ 8x5, trong trường
hợp bị sự cố phần cứng, thiết bị sẽ được gửi về hãng để bảo
hành.
Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị Fortimail- 400C
- 1 năm hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị, xử lý sự cố, theo gói dịch
vụ 8x5, thông qua web portal, online chat hoặc điện thoại.
Cài đặt License cho thiết bị Fortimail 400C
- Nhà cung cấp phải cài đặt License cho thiết bị Fortimail 400C
Giải pháp kỹ thuật
- Nhà cung cấp phải có giải pháp kỹ thuật tối ưu trước khi cài
đặt License

1/ Yêu cầu:
a) Giá chào hàng bằng Việt nam đồng và đã bao gồm thuế VAT. Chi phí
vận chuyển và giao tại Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi.
b) Thời gian giao hàng: trong vòng 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
c) Thiết bị mới 100%, đảm bảo tiêu chuẩn, được bảo hành theo tiêu
chuẩn của nhà sản xuất.
d) Có văn bản cam kết cung cấp, hỗ trợ dịch vụ và bảo hành từ nhà sản
xuất thiết bị tại Việt Nam.
2/ Các đơn vị có nhu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh gửi về Trung tâm
Công báo và Tin học Quảng Ngãi trước ngày 29/4/2019.
Kính mời các đơn vị tham gia chào giá cung cấp Giấy phép cập nhật cho
thiết bị lọc thư rác Fotimail 400C, mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:
Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi
52 Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3824356 – FAX: 055.3712134
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Phòng KTCB, KT.
- Lưu VT.

Võ Quốc Hội

