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Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset
(HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön muutoksia ja tarkennuksia. Huomioikaa
erityisesti uusi kannettavan kokoonpanolle asetettu vähimmäisvaatimus H15: Edullisin
mahdollinen tuettu MS Windows OEM käyttöjärjestelmä, johon asiakas voi omalla
ovs ees sopimuksellaan asentaa Windows 7 Enterprise 32bit käyttöjärjestelmän.

1)

A22 takuun laajennus 4 vuotta onsite NBD
Työasemien takuu
Kysymys: Työasemissa on pyydetty 4 vuoden on-site takuunlaajennusta, perustakuusta ei
mainintaa, tarjotaanko työasemat siis vain 4 v on-site –takuulla ?
Vastaus : Työasemiin pyydetään kestoltaan 4v onsite takuuta NBD puitesopimuksen ajalle.

2)

B12 takuun laajennus 4 vuotta onsite NBD
Näyttöjen takuu
Kysymys: Myös näytöissä pyydetty vain 4 v takuunlaajennus, eli näytöt tarjotaan
pelkästään 4 v takuulla ?
Vastaus: Näyttöihin pyydetään kestoltaan 4v onsite takuuta NBD puitesopimuksen ajalle.

3)

H9 integroitu Wlan 802.11 a,b,g,n tai nopeampi
Kannettavien WiFi –kortti
Kysymys: Tarjouspyynnössä edellytetään kannettavan WLAN-kortilta 802.11 a,b,g,n tai
nopeampi. Pyydämme täsmentämään vaatimusta, riittääkö tähän esim. 802.11 bgn,
802.11agn tai 802.11ac ja mikä on minimivaatimus
Vastaus: Vaatimukseen H9 tarkennetaan, että tarjottavasta kokoonpanosta löytyy
minimissään seuraava standardi: 802.11n tai nopeampi (802.11ac).

4)

H10 digitaalinen näyttöliitäntä. vähintään 1 kpl, DP tai HDMI liitäntä, josta saadaan
hintaan sisältyvällä adapterikaapelilla halutessa myös analoginen VGA-liitäntä
Kannettavien näyttöliitäntä
Kysymys: Pyydämme poistamaan vaatimuksen kannettavan digitaaliliitännän VGAmuunnoskaapelista, jos kannettavan rungossa on VGA-liitin.

Työasemat, oheislaitteet ja palvelut

2 (3)

Vastaus: Vaatimukseen H10 tarkennetaan, että VGA-muunnoskaapelia ei tarvita, mikäli
kannettavan rungosta löytyy VGA-liitin.

5)

H19 takuun laajennus 4 vuotta onsite NBD
Kannettavien takuu
Kysymys: Kannettavissa myös pyydetty 4 v on-site takuunlaajennus, tarjotaan siis
ainoastaan 4 v on-site –takuulla ?
Vastaus: Kannettaviin pyydetään kestoltaan 4v onsite takuuta NBD puitesopimuksen ajalle.

6)

H10 digitaalinen näyttöliitäntä. vähintään 1 kpl, DP tai HDMI liitäntä, josta saadaan
hintaan sisältyvällä adapterikaapelilla halutessa myös analoginen VGA-liitäntä
Pisteytettävät vaatimukset, kannettavat
Kysymys: Saako kannettavista lisäpisteitä, jos rungossa on sekä digitaalinen että VGAliitäntä ? Tämä helpottaa kytkemistä VGA-kaapeleihin, säästää muunnoskaapelin hinnan ja
vähentää lisäkaapelien mahdollisesta kadottamisesta syntyviä haittoja.
Vastaus: Emme muuta kannettavan pisteytystä, jos rungossa on sekä digitaalinen että
VGA-liitäntä.

7)

A35 Lync yhteensopiva IP-pöytäpuhelin RJ-45 (poE virransyöttö) liitännällä,
digitaalinen näyttö, numeronäppäimistö
Lync sertifioitu IP-pöytäpuhelin
Kysymys: Voiko Power over Ethernet virransyötön korvata tietokoneen usb-liittimen kautta
saatavalla viralla? Eli laite liitettäisiin suoraan tietokoneeseen, eikä ethernetiin?
Vastaus: Pöytäpuhelimen tulee saada virta Power over Ethernet liitännän kautta eikä se
saa olla mitenkään riippuvainen työasemasta.

8) H17 paino enintään 1,6 Kg
Kysymys: Kysyjä pyytää muuttamaan kannettavan vähimmäisvaatimuksen kohdan H17
paino enintään 1,6 kg painoksi 1,620 kg.

Vastaus: Emme muuta vähimmäisvaatimusta enimmäispainosta 1,6 Kg.
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9) A14 Edullisin mahdollinen MS Windows käyttöjärjestelmä (Win 7/8 Home/Education),
jonka asiakas voi omilla lisensseillään päivittää haluamaansa MS Windows versioon.

Kysymys: Microsoft on poistanut Windows 7 Home OEM lisenssin. Windows 8.1.
Education Edition on ainoastaan tarjolla 64 bittisenä. Jos käytette 32 bit Windows
käyttöjärjestelmää, niin silloin OEM Windows käyttöjärjestelmälisenssin pitää olla
Win 7 Pro 32 bit, jotta käyttökärjestelmä asennus voidaan teknisesti suorittaa.
Nämä rajoitteet liittyvät Microsoftin OEM Windows lisensseihin.
Vastaus: Tarkennamme vähimmäisvaatimusta A14 seuraavasti: Edullisin mahdollinen
tuettu MS Windows OEM käyttöjärjestelmä, johon asiakas voi omalla ovs ees
sopimuksellaan asentaa Windows 7 Enterprise 32bit käyttöjärjestelmän.

10) (Huom! Tämä on uusi vähimmäisvaatimus) H15 Edullisin mahdollinen tuettu MS
Windows OEM käyttöjärjestelmä, johon asiakas voi omalla ovs ees sopimuksellaan
asentaa Windows 7 Enterprise 32bit käyttöjärjestelmän.

Kysymys: Kannettavalle asetetut vähimmäisvaatimukset:
- Mikä on käyttöjärjestelmävaatimus pyydetylle kannettavalle?
Vastaus: Edullisin mahdollinen tuettu MS Windows OEM käyttöjärjestelmä, johon asiakas
voi omalla ovs ees sopimuksellaan asentaa Windows 7 Enterprise 32bit käyttöjärjestelmän.

11) Vaatimus nro A29 ”Kuulokemikrofonin ohjauspaneelin nappien toiminta on oltava
ohjelmoitavissa uudelleen”
Kysymys: Tarkennatteko, että mitä tarkoitatte ohjauspanelin nappien uudelleen
ohjelmoitavuudella (esim volume ja mute)? Mitä tarkoittaa näiden nappien uudelleen
ohjelmointi?
Vastaus: Tarkoitamme ohjauspanelilla kuulokkeen välijohdossa olevia painikkeita
(nappeja), joilla voidaan hallita seuraavia toiminnallisuuksia kuten esim. puhelun
vastaaminen ja katkaiseminen, äänen voimakkuuden säädöt, äänen vaimennus (mute) ja
näitä painikkeita täytyy pystyä ohjelmoimaan uudelleen eri sovellusten käyttöön.

