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Številka: 451-1-EN(807202)/2022-1 
Datum: 3. 1. 2022 
 

INFORMATIVNO POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji informativne ponudbe za: NABAVA PROGRAMSKE OPREMA ZA 
SPREMLJANJE DOGODKOV NA DELOVNIH POSTAJAH AD UKCMB 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava programske oprema za spremljanje dogodkov na delovnih 
postajah AD UKCMB po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

Naročnik zahteva programsko opremo, ki bo zbirala naslednje podatke iz delovnih 
postaj, ki so dodane v AD UKC Maribor (AD okolje 2500 računalnikov): 
-uporabniško ime trenutnega uporabnika,  
-IP delovne postaje,  
-ime delovne postaje,  
-tip dogodka (odjave/prijave, vklopa/izklopa, izpad internetne povezave), 
-čas dogodka.  
 
Ponujena programska oprema mora delovati po principu »odjemalec-strežnik«. 
Na delovnih postajah mora biti nameščen minimalni servis, ki se ga lahko namesti / 
odstrani daljinsko (format .msi). Ta posreduje podatke strežniku.  
Na strežniku mora biti instalirana podatkovna baza, ki zbira vse zahtevane dogodke, 
ki jih pošiljajo delovne postaje.  
Ponujena programska oprema mora biti kompatibilna z operacijskim sistemom MS 
windows 10 64bit na strani odjemalcev in z MS windows server 2019 na strani 
strežnika. 
Naročnik zagotovi virtualni strežnik in licence. Licence za podatkovno bazo, ki jo 
potrebuje ponudnik, mora zagotoviti ponudnik sam. Ponujena programska oprema 
mora omogočati izvajanje poizvedb v podatkovni bazi s standardnimi brezplačnimi 
orodji za manipulacijo podatkovnih baz. Ponudnik mora v ponudbi definirati ustrezno 
velikost podatkovne baze za beleženje zahtevanih dogodkov. (2500 računalnikov, 
dnevno vsaj 2 dogodka na računalnik, obdobje 6 mesecev) 
 
Ponujena programska oprema mora delovati v načinu »web based« in omogočati 
sočasno delo za najmanj 10 uporabnikov. Prijava v ponujeno web aplikacijo mora biti 
možna samo uporabnikom, ki so v naprej dogovorjeni AD skupini.  
V aplikacijo se prijavijo s svojim uporabniškim imenom in geslom določenim v ADju. 
Na podatkovnem strežniku mora omogočati prijavo samo iz določenih IPjev, ki jih 
lahko določajo samo administratorji Domain Admins Group in/ali lokalni admin 
strežnika. 
 
Funkcionalnosti programske opreme: (izpisovanje dogodkov):  
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- izpis delovnih postaj na katerih je prijavljen določen uporabnik (več sočasnih prijav 
enega uporabnika mora izpis vidno označiti),  
- izpis na katerih postajah so v nekem časovnem obdobju prijavljeni uporabniki, ki so 
člani grupe domain admin ali lokalni admin, časovno obdobje vnese uporabnik 
programa, 
- izpis kje se je prijavil določen član AD skupine domain admin v izbranem časovnem 
obdobju, 
- izpis, na katerih postajah (ki so v AD), se za izbrano obdobje ni nihče prijavili 
(neaktivna postaja v časovnem intervalu), časovni razpon določi uporabnik poljubno, 
- izpis koliko časa je postaja vključena, ( lahko realizirana samo kot ocena časa, ki se 
naredi na podlagi interpretacije zapisanih dogodkov v system log file-u). 
-ponujena programska oprema mora omogočati arhiviranje podatkov za izbrano 
obdobje za nazaj in s tem sprostiti kapacitete podatkovne baze. Arhiv je lahko v 
kateremkoli tabelaričnem formatu, ki ga je možno pregledovati z orodji podobno kot 
Excel. Uvoz arhiviranih podatkov nazaj v ponujeno programsko opremo ni potreben. 

Dogodki (izklop mrežnega kabla, izklop električnega kabla, shut down ali reset 
postaje s tipko) povzročijo, da je potrebno podatke interpretirati iz system log file-a na 
delovni postaji - vsi ti zabeleženi dogodki pomenijo odjavo uporabnika, ki je bil v 
tistem trenutku prijavljen. 

Programsko opremo z navedeno funkcionalnostjo lahko razvije ponudnik.  
Programska oprema mora naročniku zagotavljati trajno licenco za uporabo. 
 
Čas izvedbe je 90 dni od naročila. 
 
Garancijsko obdobje mora trajati najmanj 1 leto, po prevzemu programske opreme. 

 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava: UKC Maribor; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 17. 1. 2022 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-1-EN(807202)/2022-1 
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