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Θέμα: Fwd: 050421C10ud-Usend_050421Clοud-Usend-ΣΧΟΛIΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 21ΟΙΑΒΟΟΟ016431
Από: Panagiotis Voutskidis <pvoutskidis@uowm,gr>
Ημερομηνία: 10/5/2021, 2:05 μ.μ.
Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

<protocol@uowm.gr>

Panagiotis Voutskidis
University of Western
RVOutskidis@uowm.gr Ι

Macedonia NOC
+382461856388

-------- Forwarded Message --------
Subject: 058421CΙουd-usend_Θ5Θ421Clοud-Usend_ΣΧΟΛΙΑ TEXNIKOV
ΔΙΑΛΟΓΟΥ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 21ΟΙΑΒΘ88816431
Date: Wed, 5 May 2021 18:58:87 +83θ8
From: Michalis Kintzios-CloudU <michalis.kintzios@cloudu.g£2
Το: Qvoutskidis@uowm.gr

Αγαπητέ Κ. κ./Βουτσκiδη ./
Σε συνέχεια της δημοσiευσης του σχετικού του θέματος /με σκοπό το τεχνl.κό διάλογο
ώστε να συνταχθεi ΟΡl.σΤl.κάτο τελl.κό κεiμενο της δl.οκήρυξης /- σας υποβάλλουμε
συνημμένο σχεΤl.κά σχόλl.α.

Παραμένουμε στην δl.άθεσης Yl.Q ΟΤl.δήποτε περαl.τέρw,
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naVEτrIoηjjlIO Δυτικής Μακεδονίας

Yτrόψη:
κ. ΠαναΥιώτη Βουτσχίδη
ΤΗΙ\ΕΦΩΝΟ: 2461056380
E.MA/L: pvoutskidis@uowm.gr

Αρ. Πρωτ. 05(1)04/21

Αθήνα 05 ΜΑlΟν 2021

ΘΕΜΑ: «Σχόλια στα πλαίσια τεχνικού διαλόΥΟV,ΤεχνιχώΥ Προδιαγραφώιι για την προμήθεια
Eγκατάστασrις εξοπλισμού υποδομής διχτύων (ενσύρματου χαι ασύρματου) Υια τα Νέα κτίρια του

Πανειτιστrιμίoυ )>.ι>

•Σχετικό: «Τεύχος δια80ιίλευσrις με αριθμό διαΒούλευσης ΕΔΗΣΗΣ21ΟΙΑΒΟΟΟΟ16431

Ι
Αξίοτιμε κ. Βουτσκίδη,

Σε σuνέχεια της δημοσίευσης του παραπάνω σχετικού;με οκόπο το τεχνιχό διάλΟΥΟώστε να
συνταχθεί οριστικά το τελικό κείμενο τrι<διακήρυξrις - σ'ας υποβάλλουμε σχετικά σχόλια ως
ακολούθως:

1. Παρατηρήσαμε ότι σε όλα τα ζητούμενα switches υπάρχει η απαίτηση να υποστηρίζουν τη
λειτουργικότητα NETCONF.Η εν λόγω λειτουργικότητα αφορά Network Management &
Automatic Configuration &Workf!ows. Το εν λόγω ζητούμενο πφιορίζει αισθητά την
δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό πολλών κατασκευαστικών οίκων τα StKrU,ai<o.
προίοντα των οποίων υποστηρίζουν το εν λόγω ζητούμενο με διαφορετική, αλλά εξίσου
εφάμιλη τεχνολογία όπως πχ μΕτα πρωτ6U'δλλα Restfu! Apis (RESTAPis) και ΝΑΡΑLΜκαι
επομένως θα παρακαλούσαμε ώστε στην συγΚΕκριμένη απαίτηση να συμπεριλάβετε εl<τός
από το πρωτόκολλο NETCONFκαι τα πρωτόκολλα RestApis & NAPALM.

2. Στους πίνακες απαιτήσεων υπάρχει ζήτηση για Border Router με κάποιες προδιαγραφές.
Παρακαλούμε - για τον ίδιο λόγο με το άρθρο 1-. να γίνει αποδεκτή και η εφάμιλλη λύση, με
ιΑΝ Switch σε Routing Mode η οποία βεβαιώς καλύπτει τις απαιτούμενες πρbδιαγραφές?

3. Σχετικά με τους δύο wireless Access Controllers, θα μπορούσε ή λύση να υλοποιηθεί με SW
Access Controller σε νΜ ;Σε αυτή την περίπτωOrι θα πρΕπει να προστεθούν στοιχεία σης
τεχνικές προδιαΥραφές .
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4. Στις προδιαγραφές των Aps, υπάρχει απαίτηση στα Outdoor Access Points για διαθεσιμότητα

2 Interfaces tτων 10GEτα οποία διαθέτει συγl<Ε1φιμένοc κατασκευαστικός οίκος,
ΠροκειμένΩ\) να μη•.•περιοριστεί αισθητά η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και
άλλων καΤαξιωμένων κατασκεuαστιl<ών σίκων, θα παρακαλούσαμε να προστΕθεί στις
τεχνικές προδιαγραφές και outdoor ΑΡ το οποίο διαθέτει 1Χ2,5 GE, 1X1GE.& 1port SFP.

5. Θα Επιθυμοuσαμε τέλος και σε συνεργασία με τον ΚQταοl<εΩυστικό οίl<οALCATEL-LUCENT,
να τφαγματσπσιησουμε μια τπλεδιασκέψη μαζί σας, με σκότιο να σας παρουσιάζουμε τις
λόοεις μας στο συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μορφώσετε ολιστική απόΨπ, σχΕτικά με
την υλοποίηση τέτοιων λύσεων.

Σας ΕυχαριοτοΙΙμε θερμά που μας δίνετε την δυνατότητα να πάρουμε μέρος στον τεχνικό διάλογο και
να υποβάλουμε τις απόψεις μας και αναμένουμε επικοινωνία σας προκειμένου να διευθευτήσουμε
την e-συνάντηση μας.

Με εκτίμηση
Για την Cloud-U Τelecoms
Partner ALCATEL-ΙUCENΤ

Mιx~λ% Κίντζιος,'
Γενιl<6ςΔιευθυντής

MICHAIJ. KINTZTOS
Μ.Υ ~ ~Oll 10,54 ΑΜ
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