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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE LA RENOVACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION
STANDARD CLOUD (EPSC) MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT
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1.- La necessitat i el motiu pel qual es vol iniciar el contracte
És gairebé inqüestionable avui en dia que un ordinador no tingui instal·lat un antivirus. El
fan gairebé imprescindible la constant aparició d’atacs, virus i altres problemes
informàtics.
Als ordinadors i servidors de l’Ajuntament de Premià de Dalt ha configurat l’antivirus ESET
Endpoint Protection Stardard Cloud (EPSC) des de fa temps pel seu bon resultat,
rendiment i la seva eficàcia.
El 14 d’abril d’enguany, finalitzen les llicències de l’antivirus esmentat i cal renovar-les
atès que resulta imprescindible que els ordinadors i servidors de l’Ajuntament de Premià
de Dalt disposin d’un antivirus.

2.- Objecte del contracte

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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L’objecte del present contracte és el subministrament de la renovació de 130 llicències de
l’antivirus ESET Endpoint Protection Stardard Cloud (EPSC) instal·lat als ordinadors i
servidors de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

3.- Característiques principals de l’antivirus ESET Endpoint Protection Stardard Cloud –
EPSC.
Protegeix tots els arxius de la xarxa. Té tecnologia multicapa, Machine learning i es
gestiona des del núvol.

4.- Protecció
Protegeix contra atacs dirigits, atacs ransomware i atacs sense arxiu.

5.- Administració
Administració remota basada en el núvol.

6.- Seguretat avançada
Es compon de tecnologies multicapa per a equilibrar el rendiment, la detecció i els falsos
positius.
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7.- Solucions incloses
Proporciona una protecció per a l’emmagatzematge d’arxius a la xarxa, servidors generals
i servidors multi propòsit. Garanteix que els servidors es mantinguin estables i lliures de
conflictes. Limina el nombre de reinicis i les finestres de manteniment al mínim per
garantir la continuïtat del servei.

8.- Administració des del núvol
La consola basada en web d’ESET Cloud Administrator permet administrar de forma
remota tots els productes de la seguretat de la xarxa. Això fa que a través de l’accés segur
del navegador es pugui administrat la seguretat de la xarxa des d’un únic punt.
Les actualitzacions són automàtiques i sempre estan a l’última versió.
No cal de hardware addicional.
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9.- Requisits del sistema
Sistemes operatius compatibles:







Microsoft Windows Professional i Server darreres versions
MAC OS 10.9 o posteriors
Linux
Android 5 (Lollipop) y posterior
iOS 8 y posterior
Virtualitzador VMware

10.- Afegir dispositius
Permet adquirir llicències per a equips addicionals de qualsevol mena en qualsevol
moment.

11.- Transferència de llicències
Permet transferir llicències actives d’ESET a un equip nou des del dispositiiu original,
encara que siguin sistemes operatius diferents.
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12.- Canvi de plataforma.
Permet de manera fàcil canviar la protecció d’una plataforma a una altra en qualsevol
moment durant el temps de la llicència, sense haver-ne d’adquirir de noves.

Premià de Dalt, signat electrònicament a la data que hi figura al marge del document.
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Salvador Mataró Vilà
Tècnic Auxiliar d’Informàtica

