
Załącznik nr 5.6 do SIWZ

lp

Opis techniczny oferowanego oprogramowania

(uwaga kolumnę wypełnia wykonawca, który  dokument ten przedkłada Zamawiającemu w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z SIWZ)

      ilość:  1 Program archiwizacyjny

1

      ilość:  1 Program testowania sieci

2

      ilość:  1 Program monitorowania sieci

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania równoważności

Wymagania równoważności

Capturix NETWorks lub równoważny

narzędziowe oprogramowanie siecowe, które pozwala na testowanie i diagnozowanie wszystkich typowych problemów z dowolnej sieci. Musi obejmować 

grupę bardzo przydatnych narzędzi, takich jak informacje o systemie, które mogą pokazać wszystkie informacje związane z konkretną kartę sieciową lub 

połączeniem, obługiwać także funkcje Speed Meter, Route Information, IP config, Send Mail, Port Scanner z opisem portu zawierającym tysiące 

informacji o trojanach i niemal wszystkie protokoły używane do każdego portu, Trace Route, Ping, polecenia Tester, serwer HTTP, DNS Lookup i 

ogólnoświatowego klienta Whois.

po modyfikacji z dn. 07.03.2019

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

CZĘŚĆ 6 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 4

Nazwa oprogramowania/ minimalne parametry

wymagane przez Zamawiającego

WinRAR lub równoważny program

• pełna obsługa archiwów RAR i ZIP oraz możliwość rozpakowywania archiwów CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z,

• graficzny interfejs użytkownika oraz możliwość obsługi z wiersza poleceń,

• obsługa szyfrowania archiwów AES (Advanced Encryption Standard) kluczem 128-bitowym,

• obsługa archiwum o rozmiarze do 8,589 mln GB,

• możliwość tworzenia samorozpakowujących się archiwów,

• opcja odzyskiwania i naprawy archiwów

• obsługa unicode

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji:  wieczysta, ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych
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3

      ilość:  1 Program administrowania siecią

4

      ilość:  1 Program monitorowania aktywności komputera

5

Wymagania równoważności

Wymagania równoważności

Program musi upraszczać administrowanie siecią NT i domenami Active Directory dostarczając w jednym narzędziu wszystkich funkcji koniecznych do 

zarządzania domenami, serwerami, stacjami roboczymi oraz użytkownikami. Najważniejsze cechy programu:

• scentralizowana administracja domenami NT, 2000, 2003 i 2008,

• prosta, szybka i bezpieczna zdalna kontrola serwerów i stacji roboczych,

• zdalne zarządzanie oprogramowaniem i uruchamianiem w sieci,

• baza danych serwerów i stacji klienckich,

• pełna migracja obiektów pomiędzy domenami,

• optymalizacja i bezpieczeństwo serwerów i stacji,

• zarządzanie Exchange 5.5, 2000 i 2003,

• monitorowanie serwerów.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

Wymagania równoważności

Net Activity Diagram lub równoważny

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych

IDEAL Administration lub równoważny

CommView VoIP lub równoważny

Monitor sieciowy i system analizujący dla administratorów sieci LAN, specjalistów od ochrony sieci, programistów sieciowych a także domowych 

użytkowników, którzy chcą mieć pełny obraz ruchu w sieci. Program musi cechować się dużą wydajnością i możliwościami a przy tym posiadać przyjazny 

interfejs użytkownika i wyświetlać wszelkie informacje takie jak lista pakietów, połączenia sieciowe, statystyki, wykresy i wiele innych. Program ten musi 

pozwalać na zlokalizowanie problemów sieciowych. Najważniejsze funkcje programu:

• Podgląd szczegółowych statystyk IP: adresów IP, portów, sesji itp.

• Rekonstrukcja sesji TCP

• Mapowanie pakietów dla aplikacji, które może je odebrać i wysłać

• Podgląd dystrybucji protokołów, optymalizacji pasma i tabeli oraz wykresów węzłów w sieci

• CommView VoIP umożliwia generowanie raportów ruchu w czasie rzeczywistym

• Przeglądanie przechwyconych i zdekodowanych pakietów w czasie rzeczywistym.

• Przeszukiwanie przechwyconych pakietów po ciągu znaków czy danych HEX

• Import i eksport pakietów w formatach Sniffer, EtherPeek, AiroPeek, Observer, NetMon i Tcpdump. Eksport pakietów jako HEX lub w formatach 

tekstowych.

• CommView VoIP pozwala na konfigurację alarmów uruchamianych przy ważnych zdarzeniach takich jak podejrzane pakiety, wysokie pasmo, nieznane 

adresy.

• Tworzenie własnych wtyczek dla dekodowania dowolnych protokołów

• Wymiana danych pomiędzy aplikacjami poprzez TCP/IP.

• Eksport dowolnego adresu IP do usługi Whois, IP lookup

• Zawiera moduł VoIP
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      ilość:  1 Program do tworzenia diagramów sieciowych

6

      ilość:  1 Program współdzielenia skanera w sieci

7

      ilość:  1 Program do zdalnego zarządzania komputerem

8

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD; 1 licencja - Professional Edition

Capturix ScanShare lub równoważny

Program musi pozwalać na współdzielenie skanera w sieci. Dzięki tej aplikacji musi być możność współdzielić dowolny kompatybilny skaner (TWAIN) za 

pośrednictwem sieci i używać go również jako kopiarkę. Program ma umożliwiać użytkownikom dostęp do skanera przez przeglądarkę i skanowanie 

dokumentów oraz wykonywanie kopii przy użyciu drukarki podłączonej do komputera, który udostępnia skaner. Musi posiadać funkcję , która może 

ograniczyć ilość kolorowych kopii oraz adresy IP, które mają dostęp do urządzenia. Jest to idealne narzędzie do biura. Program powinien pozwalać na 

skanowanie obustronne i dodatkowo powinien posiadać wbudowany silnik OCR do rozpoznawania tekstu.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit
Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

Wymagania równoważności

Wymagania równoważności

Wymagania równoważności

Program powinien monitorować aktywność komputera i internetu. Program musi pozwalać na monitorowanie i kontrolę ruchu w sieci oraz posiadać 

wizualne wykresy aktywności. Program powinien być bardzo prosty w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników. Powinien umożliwiać 

podglądanie wszystkich nawiązanych połączeń, ruchu w sieci w danym okresie oraz ustawiać powiadomienia. Powinien wyświetlać aktywność komputera 

w oknie w zaosbniku systemowym. Koniecznie powinien posiadać filtrowanie ruchu na podstawie protokołu, numerów portów. Najważniejsze cechy 

programu:

• monitorowanie ruchu w sieci,

• obsługa kilku różnych typów diagramow,

• wszystkie diagramy mogą być konfigurowane,

• filtrowanie ruchu na podstawie protokołu, numeru portu itp.,

• okno pokazujące aktywne połączenia internetowe wraz ze szczegółami,

• okno statystyk umożliwia podgląd ruchu,

• powiadamianie pozwala na informowanie o przekroczeniu ustawionych parametrów ruchu.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji:   wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych

To oprogramowanie do tworzenia interaktywnych diagramów sieciowych, które powinno posiadać interfejs z zakładkami, dostosowywane kształty, 

grupowanie i blokowanie elementów a także obracanie obiektów i tekstu. Powinien oferować wsparcie dla dużych diagramów w tym wielostronicowych. 

Posiadać możliwość wykorzystywania szablonów diagramów. Najważniejsze funkcje programu:

1. Zgodność - z najnowszymi wersjami systemu Windows

2. Zoom - praca z diagramami i ich edycja z dowolnym stopniem powiększenia

3. Rozdzielczość - tworzy wysokiej jakości diagramy dzięki czemu wydruki są dokładne

4. Obracanie - obracanie tekstu, obiektów w dowolnym kącie poprzez mechanizm "przeciągnij i upuść"

5. Przestrzeń robocza - wsparcie dla dużych bitmap i diagramów

6. Wielostronicowe diagramy - dodawanie wielu stron do diagramu/dokumentu z dostępem poprzez zakładki

7. Własne kształty - umożliwia tworzenie własnych kształtów

8. Grupowanie i blokowanie - łączenie dwóch lub większej liczby obiektów oraz blokowanie ich

9. Auto-wyrównywanie linków - może być ustawiane dla stylu linku lub dla indywidualnych linków

10. Biblioteka - ma możliwość wyszukiwania obiektów poprzez słowa kluczowe

11. Szablony diagramów - podczas tworzenia nowego diagramu można wybrać szablon w celu określenia rozmiaru, orientacji, stylów i innych elementów

TeamViewer  lub równoważny

Network Inventory Advisor for Windows lub równoważny
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      ilość:  1 Program do odzyskiwania danych z dysku

9

      ilość:  1 Program do analizy dysku twardego

10

      ilość:  1 Program do odzyskiwania danych

11

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

szybkie wykrywanie problemów z dyskami twardymi; możliwość wykrywania fizycznych uszkodzonych sektorów na powierzchni dysku twardego; 

możliwość naprawy uszkodzonych sektorów (błędów magnetycznych) na powierzchni dysku twardego za pomocą generatora pętli histerezy; ignorowanie 

systemu plików, współpraca z dyskami niesformatowanymi - działanie na warstwie fizycznej;  zdolność do odbudowy pamięci flash; możliwość 

uruchomienia w Windows oraz w dos za pomocą LiveCD; tryb prescan (do szybkiego określania położenia złych/uszkodzonych sektorów); wsparcie 

wielkości sektora 4K; monitorowanie stanu dysku twardego w czasie rzeczywistym

Wymagania równoważności

Wymagania równoważności

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Rodzaj licencji:   ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych 

Rodzaj licencji:   min. 1-roczna, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, 

czasowych i funkcjonalnych

EaseUS Data Recovery Wizard Technician lub równoważny

Wspierane systemy operacyjne: Windows

R-Studio Technician Licence lub równoważny lub równoważny

Rodzaj licencji:   ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych 

możliwość instalacji na nieograniczonej liczbie stanowisk; odzyskiwanie danych;z nieodczytywalnych dysków dynamicznych; odzyskiwanie danych z 

partycji linuksowych; odzyskiwanie usuniętych lub utraconych plików z kosza; odzyskiwanie danych po przypadkowym sformatowaniu dysku lub po 

reinstalacji systemu Windows; odzyskiwanie danych po uszkodzeniu dysku twardego; przywraca danych po błędzie partycjonowania; przywracanie 

dokumentów, zdjęć, filmów, muzuki, e-maili itp., odzyskiwanie danych z dysku, napędów USB, kart pamięci, napędu ZIP, dyskietek i innych nośników 

danych, obsługa systemów plików: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2/EXT3; obsługa sprzetowego RAID

HDD Regenerator lub równoważny

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Rodzaj licencji:   ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych 

Narzędzie do zdalnej pomocy technicznej, zdalnego dostępu do komputerów i meetingów. Umożliwia zdalne współdzielenie pulpitu przez internet. Za 

pomocą programu można nawiązać połączenie internetowe z dowolnym komputerem osobistym lub serwerem i zdalnie nim sterować. Program musi 

zapewniać bezpieczną komunikację. Najważniejsze cechy:

• Połączenia między wieloma platformami systemowymi

• Optymalna kompatybilność

• Bez konfiguracji

• Zrozumiałość

• Wysoka wydajność

• Wysoki poziom bezpieczeństwa

• Do pracy w środowiskach międzynarodowych

• 1 profil użytkownika na maks. 3 urządzeniach

• 1 kanał sesji

• Nieograniczona liczba punktów końcowych

• Panel Management Console (funkcje podstawowe)

• Zarządzanie opcjami maks. 200 nienadzorowanych urządzeń

• licencja wieczysta (dożywotnia)

• wsparcie systemów Windows, Mac OS X, Linux
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      ilość:  1 Program do tworzenia kopii zapasowych nośników danych

12

      ilość:  2 Program do odzysku kluczy aktywacyjnych

13

      ilość:  2 Program do przetwarzania plików ISO

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Rodzaj licencji: wieczysta,   ESD, 1 pakiet licencji podstawowych obejmujący możliwość instalacji na 1-9 komputerów, pełna posiadająca wszystkie 

funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych

• Odzyskiwanie kluczy aktywacyjnych z zainstalowanych oprogramowań m.in., takich jak: 4Media, 4Videosoft, A-PDF, Acronis, Active@, Ashampoo, 

Auslogics, Corel, Cyberlink, Microsoft Windows, AutoDesk 3DMax, Microsoft Office, Registry Mechanic, Alcohol 120%, Ahead Nero, Acronis Products, 

SlySoft CloneCD, Corel Draw, Camtasia Studio, O&O Products, Symantec Products, ACDSee, Electronic Arts, Macromedia, Adobe Photoshop, Roxio, 

Tag&Rename, Ulead Products, Unreal Tournament, VMware Workstation, WinZIP, Winamp, Ashampoo Products itp.

• Odzyskiwanie danych rejestru, takich jak Nazwa użytkownika, Firma, ID produktu czy Klucz autoryzacji, jeśli dostępny.

• Eksportowanie odzyskanych danych do pliku tekstowego, HTML, Word, Excel, PDF, CSV, XML czy plików oddzielanych tabulatorem.

• Odzyskiwanie kluczy produktów z innego dysku twardego (działającego lub nie).

• Skan innego systemu Windows OS, jeśli zainstalowanych na dysku jest więcej niż jeden.

• Skan sieci komputerowych bez instalowania niczego na zdalnym komputerze.

• Skan wszystkich komputerów w sieci. Możliwość podania rangi numerów IP, listę numerów IP lub listę nazw komputerów (użyteczne dla użytkowników 

servera DHCP).

• Skanowanie wielu komputerów na raz.

• Zmiana klucza produktu bez przeinstalowywania oprogramowania (z wyłączeniem produktów Microsoft).

• Gotowość obsługi 64-bitowych systemów operacyjnych.

• Obsługa WOW64Node oraz Vista virtual store.

Pełna lista obsługiwanych programów: https://recover-keys.com/pl/supported.html

Program Recover Keys lub program równoważny

Wymagania równoważności

Wymagania równoważności

Rodzaj licencji:   ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych  (Lifetime License)

Wymagania równoważności

tworzenie kopii zapasowych płyt CD oraz DVD (na CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM i DVD+RW), w tym także zabezpieczonych 

technologiami Laserlock, SafeDisc, SafeDisc2, Securom, Securom, StarForce 1.x/2.x, VOB ProtectCD i VOB ProtectCD v5; możliwość tworzenia 

wirtualnych napędów; obsługa formatów obrazów płyt m.in.: BlindRead (*.bwd), BlindWrite V5/V6 (*.b5t/*.b6t), CloneCD (*.ccd), Cue-sheet (*.cue), 

DiscJuggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Nero (*.nrg), Standard ISO (*.iso), skompresowane ISO (*.isz) oraz Media Descriptor (*.mds, *.mdx); 

mozliwość tworzenia obrazów (*.mds, *.iso) z plików znajdujących się na lokalnym dysku twardym

Alcohol 120% lub równoważny

Wspierane systemy operacyjne: Windows

odzyskiwanie uszkodzonych i skasowanych danych; odzyskiwanie danych z FAT12/16/32/exFAT, NTFS, NTFS5 (plików tworzonych i aktualizowanych w 

systemach Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Win7) , HFS / HFS + (Macintosh), wariantach Little i Big Endian UFS1/UFS2 (FreeBSD / OpenBSD / 

NetBSD / Solaris) i partycjach Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux); możliwość funkcjonowania na dyskach lokalnych i sieciowych; możliwość pracy z dyskami i 

partycjami, które zostały sformatowane, uszkodzone lub usunięte; Odzyskiwanie uszkodzonych lub uszkodzonych partycji; Odzyskiwanie danych z 

partycjonowanych lub sformatowanych dysków twardych; Wyszukiwanie plików surowych RAW (skanowanie dla znanych typów plików) z 

niestandardowymi typami plików zdefiniowanych przez użytkownika; podgląd plików przed odzyskaniem; elastyczne, skalowalne możliwości 

wyszukiwania plików; inteligentne przetwarzanie złych sektorów; tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie obrazów dysków;  odzyskiwanie dysków 

przez sieć lokalną (LAN) lub Internet; profesjonalne funkcje odtwarzania w macierzach RAID; wbudowany edytor tekstowy/szesnastkowy z obsługą 

różnych wzorców danych, takich jak rekordy rozruchu, główne tabele plików (MFT) itd.; zaawansowany moduł do kopiowania
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14

      ilość:  2 Program do odzyskiwania danych ze zniszczonych nośników

15

      ilość:  2 Program do odzysku danych z  Microsoft Office

16

Wymagania równoważności

Pakiet narzędzi do odzyskiwania danych z Microsoft Office

• naprawa baz danych Microsoft Access - odtwarzanie wszystkich obiektów w pliku i wszystkich ważnych szczegółów

• naprawa plików Microsoft Excel - odtwarzanie wszystkich elementów i wszystkich ważnych szczegółów

• naprawa plików Microsoft Word - odtwarzanie wszystkich elementów i wszystkich ważnych szczegółów

• naprawa uszkodzonych lub usuniętych plików Microsoft Outlook; program powinien posiadać również funkcje redukcji wielkości plików, w celu 

zmniejszenia wielkich plików typu PST

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Narzędzie do kopiowania plików z porysowanych płyt CD/DVD/Blu-ray, dyskietek oraz dysków twardych. Jeśli system nie potrafi skopiować danych z 

uszkodzonego dysku przestaje je kopiować i czasem usuwa część uszkodzonych danych, program w takiej sytuacji będzie musiał kontynuować kopiowanie 

danych (jeśli po kilkukrotnej próbie dana część pliku nie będzie możliwa do odczytu ma zostać zastąpiona pustymi znakami, aby można odczytać 

przynajmniej część uszkodzonych danych). Najważniejsze cechy programu:

• odczytuje pliki z fizycznie uszkodzonego dysku,

• pozwala na kopiowanie plików z dysku z błędnymi sektorami, porysowaną powierzchnią lub innymi błędami podczas odczytu,

• odczytuje tyle danych ile jest możliwych do odczytania,

• odczytuje dane poprzez połączenia sieciowe - wspiera wznawianie połączeń ze zdalnego komputera jeśli połączenie zostało zerwane.

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Wymagania równoważności

Program do przetwarzania plików z obrazami dysku CD / DVD / BD, który umożliwia otwieranie, wyodrębnianie, nagrywanie, edycję, kompresowanie, 

szyfrowanie, scalanie i konwersję plików ISO. Pozwala także na montowanie obrazów ISO jako wirtualnych dysków. Obsługuje wszystkie typy obrazów np. 

ISO czy BIN i stanowi kompleksowe narzędzie do obrazów. Najważniejsze funkcje programu:

• Wsparcie dla formatów obrazów CD / DVD / BD-ROM (ISO, BIN, NRG, CDI, DAA itp.).

• Wsparcie dla formatu DAA - zaawansowany format obrazów plików, który umożliwia kompresję, ochronę hasłem czy dzielenie obrazów na wiele 

wolumenów

• umożliwia łatwe otwieranie i wyodrębnianie plików ISO jednym kliknięciem

• Nagrywanie ISO na CD/ DVD czy Blue-Ray

• Program w którym można stworzyć płytę Audio CD, z danymi, DVD, Video DVD czy VCD

• Pozwala na nagrywanie płyt Audio CD z formatów takich jak MP3, FLAC, APE, WMA czy BIN

• Zrzucanie Audio CD do formatów MP3, FLAC, APE, WMA czy BIN

• Tworzenie plików ISO lub BIN z dysku twardego lub płyt CD / DVD / BD

• Pozwala na bezpośrednią edycję plików ISO

• Montowanie plików ISO jako wirtualnych napędów

• Konwersja obrazów pomiędzy ISO i BIN oraz innymi formatami

• Tworzenie bootowalnych płyt CD, DVD i napędów USB

• Wsparcie integracji z powłoką, menu kontekstowym, schowkiem itp.

Program powinien posiadać dożywotnią licencję na aktualizacje.

Wspierane systemy operacyjne: Windows
Rodzaj licencji: wieczysta,   ESD (dożywotnia licencja na aktualizacje), pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń 

użytkowych, czasowych i funkcjonalnych

Rodzaj licencji: wieczysta,   ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych

Program OfficeFIX Platinum Professional lub program równoważny

Program AnyReader lub program równoważny

Wymagania równoważności

Program PowerISO lub program równoważny
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Rodzaj licencji: wieczysta,   ESD, 1 pakiet licencji = 6 licencji, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń 

użytkowych, czasowych i funkcjonalnych

Program ma służyć do monitorowania aktywności użytkownika na komputerze. Program ma przechwytywać naciskane klawisze, rozmowy na czatach, 

aktywność poczty i ftp, uruchamiane aplikacje a także pozwalać na wykonywanie zrzutów ekranu w danym momencie. Działanie programu musi być trudne 

do wykrycia, wyłączenia czy odinstalowania. Najważniejsze funkcje programu:

• Rejestrowanie naciskanych klawiszy

• Rejestrowanie zawartości schowka

• Rejestrowanie rozmów na czatach FB i IM

• Rejestrowanie historii odwiedzanych stron www

• Wykonywanie zrzutów ekranu

• Monitorowanie poczty i transferów FTP

• Śledzenie plików

• Tryb ukrywania i ochrona głównym hasłem

• Monitorowanie uruchamianych aplikacji

• Monitorowanie logów sieciowych "na żywo"

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Wymagania równoważności

Rodzaj licencji: wieczysta,   ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i 

funkcjonalnych

Program REFOG Employee Monitor lub program równoważny
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