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Παρακάτω δίνονται αναλυτικές απαντήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα τεχνικά διευκρινιστικά ερωτήματα που παρελήφθησαν από τις 

18/10/2011 έως σήμερα μέσω email. 

 

 Ερώτημα A.1 
ΣΤ.1.3.  
Ποιο το ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο διαθεσιμότητας του συστήματος; 
Υπάρχει προτιμητέο ή ελάχιστο απαιτούμενο μοντέλο υλοποίησης (π.χ. Single ή 
Dual Fax Server, Windows Load Balancing Cluster ή HYPER-V Cluster ή Physical 
Server(s) κλπ.); 
Ποιά τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του συστήματος από άποψη 
διαθεσιμότητας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας αναφέρονται στο ΣΤ 1.3 τα 
πλεονάζοντα στοιχεία-χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθούν και θα 
συνεκτιμηθούν όπως αναφέρεται στην πρώτη κουκκίδα. 
Το απαιτούμενο μοντέλο που καλείστε να υλοποιήσετε θα πρέπει να υπερκαλύπτει  
τις προδιαγραφές του πίνακα ΣΤ όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διακήρυξης  χωρίς περιορισμό ως προς το είδος του Server. 
Η εκάστοτε εταιρία θα κρίνει πιο είδος θα χρησιμοποιήσει και θα αναπτύξει. 
 

 Ερώτημα A.2 
ΣΤ.1.1 & ΣΤ.1.50  
Τι εννοείτε με την επισήμανση «για το σύνολο των χρηστών / εσωτερικών του 
δικτύου του πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι διαθέτουν εσωτερικό αριθμό κλήσης 
στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του Ιδρύματος.»; Θα διαθέτουν οι χρήστες επιπλέον 
(διακριτό) αριθμό κλήσης fax; 
Πως αυτό συνδυάζεται και επιτρέπει την υλοποίηση του ΣΤ.1.35, σε περίπτωση που 
ο χρήστης δεν διαθέτει διακριτό αριθμό κλήσης fax; 
Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, θα μπορούσατε να μας περιγράψετε 
συνοπτικά το τυπικό σενάριο (με απλά λόγια, ποια η διαδικασία και οι ενέργειες 



αποστολέα/παραλήπτη για την ολοκλήρωση της) λήψης fax από ένα χρήστη του 
οργανισμού σας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όπως αναφέρεται στον πίνακα ΣΤ.1.34 οι χρήστες που θα έχουν δικαιώματα 
ανάγνωσης (αριθμού FAX) από το WEB Browser Application θα πρέπει να μπορούν 
και να αποστείλουν FAX σε άλλο εσωτερικό αριθμό  του Πανεπιστημίου. 
Αυτό θα πραγματοποιείται με πρωτόκολλο Foip χρησιμοποιώντας τον ήδη υπάρχον 
εξοπλισμό VoIP τηλεφωνίας του πανεπιστημίου που αποτελείται από 7 διακομιστές 
IP τηλεφωνίας (Cisco Unified Call Manager, έκδοση 6, και 8) καθώς και 7 Gateways 
με Θύρες ISDN PRI (1 για κάθε κόμβο του πανεπιστημίου). 
Ο χρήστης θα μπορεί να στείλει FAX ακόμα και ας μην έχει διακριτό αριθμό FAX 
μέσω του Interface που θα έχει εγκατεστημένο. 
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την καθολική και 
ολοκληρωμένη αναβάθμιση του τηλεφωνικού μας κέντρου σε VoiP ώστε να 
επιτύχει την λύση του FAX Server. 
Ο παραλήπτης να επιλέγει από τα εισερχόμενα του πιο θα εκτυπώσει. Στην ουσία 
σαν ένα πρόγραμμα Αλληλογραφίας (Outlook,Exchange) 
 
 

 Ερώτημα A.3 
ΣΤ.1.31 & ΣΤ.1.32  
Οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της λύσης με το Σύστημα VoIP 
τηλεφωνίας του πανεπιστημίου, και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της με 
την υφιστάμενη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, περιλαμβάνονται ή όχι στο 
αντικείμενο της Διακήρυξης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 στο Κεφάλαιο  «2.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του παραρτήματος της Διακήρυξης, «Η εγκατάσταση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τις σχετικές συνδέσεις, ρυθμίσεις κλπ θα 
πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός των ειδών Β.4 και Δ.1, όπου η 
εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο». Γενικότερα όμως για όλα τα 
είδη του διαγωνισμού και σύμφωνα με το  άρθρο ‘ε’ του κεφαλαίου Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ), ο Ανάδοχος εγγυάται και υποχρεούται σ την 
Επίλυση προβλημάτων, σε συνεργασία με τεχνικούς, τηλεφωνικώς ή με Fax ή με 
επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
 

 Ερώτημα A.4 
ΣΤ.1.46  
Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της λύσης με το 
Διακομιστή αλληλογραφίας του πανεπιστημίου (MS Exchange Server 2007/2010), 
περιλαμβάνονται ή όχι στο αντικείμενο της Διακήρυξης; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 στο Κεφάλαιο  «2.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του παραρτήματος της Διακήρυξης, «Η εγκατάσταση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τις σχετικές συνδέσεις, ρυθμίσεις κλπ θα 
πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εκτός των ειδών Β.4 και Δ.1, όπου η 
εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο». Γενικότερα όμως για όλα τα 
είδη του διαγωνισμού και σύμφωνα με το  άρθρο ‘ε’ του κεφαλαίου Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ), ο Ανάδοχος εγγυάται και υποχρεούται σ την 



Επίλυση προβλημάτων, σε συνεργασία με τεχνικούς, τηλεφωνικώς ή με Fax ή με 
επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
 

 Ερώτημα A.5 
ΣΤ.1.48  
Ως διαχείριση FAX Server & Exchange Server από ένα σημείο εννοείτε την 
διαχείριση από τον ίδιο σταθμό εργασίας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ακριβώς. Επιθυμητό είναι να μπορεί ο διαχειριστής από το σταθμό εργασίας του να 
διαχειρίζεται και τους 2 servers και να μην χρειάζεται ειδικό μηχάνημα για την 
διαχείριση του. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση,  δεδομένων των 
υφιστάμενων συνθηκών και λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που ορίζει η 
αναλυτική διακήρυξη. 

 
 


