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Tutak ilr;e Devlet Hastanesi Bastabipligi

1 ADET 24 Port Gigabit +PoE Switch Teknik Sartnamesi

1, En az 24 adet 10/100/1000 ethernet portu olmalidir. En az 2 adet genisleme yuvasi bulunmali ve

genisleme yuvalarma lOOOBaseT, lOOOBaseSX, lOOOBaseLX, 1000BaseLH,1000BaseBX 100BaseFX,

lOOBaseBX GBIC/SFP'ler takilabilmelidir. Ayni anda 26 port aktif olarak cali$abilmelidir.

2. En az 24 adet portunda IEEE 802.3af PoE ve IEEE 802.Sat PoE+ destegi olmalidir.

1. GBIC/SFP'ler Hot-Swappable olmali cihaz calisjrken soktilCip takilabilrneli, bu isjem anahtarm

calismasini etkilemernelidir.

2. 10/100/1000BaseT portlar otomatik olarak MD1X ayarlamasmi yapabilmelidir.

3. En az 16000 MAC adres destegi olmalidir.

4. Data iletim kapasitesi en az 40 Mpps olmalidir

5. Anahtarlama kapasitesi en az 80 Gbps olmalidir.

6. Latency (gecikme) degeri 2.7 mikrosaniyenin altmda olmalidir.

7. IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) ozelligi ile 8 porta kadar destekleyen baglanti noktasi (Trunk)

olusturulabilmelidir. Teklif edilen anahtar uzerinde en az 12 adet baglanti noktasi

olus.turulabilmelidir.

8. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree ve IEEE 802.Iw Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

standartlarim desteklemelidir.

9. BPDU ataklarma karsjn BPDU korumasi bulunmalidir. STP Root olarak secilmis. anahtan ataklara ve

yapilandirma hatalanna karsj koruma ozelligi bulunmalidir.

10. Cihaz sanal yigmlamayi desteklemeli, yigmlama durumunda tek bir IP adres ile uzaktan ybnetim

saglanabilmelidir. En az 16 adet anahtar yigmlamp tek bir IP adresi ile yonetilerek yonetirn kolayligi

saglamahdir.

11. IEEE 802.IX port based network access control ve RADIUS destegi ile kullanici kimlik kontrolu

yapilabilrnelidir. Ayni port Cizerinden en az sekiz 802.Ix kullamcisimn kimlik kontrolu mumkiin

olmalidir.

12. MAC bazli ve WEB bazli kimlik kontroliinu desteklemelidir.

13. Ayni port uzerinde ayni anda 802.Ix ve MAC veya WEB bazli kimlik kontrolu destegi olmalidir.

14. Cihazin yb'netiminde baglanti a§amasmdaki guvenlik icin SSL, SSHv2 ve SNMPv3 destegi olmalidir.

Anahtarm syslog destegi olmalidir.

15. Cihazin yonetiminin guvenli ve sjfreli yapilabilmesi icin Radius ve TACACS+ destegi olmalidir.

16. IPv4 ve IPv6 Erisim Kontrol Listeleri (Access Control List, ACL) destegi otacaktir. Port ve VLAN tabanh

Erisim Kontrol Liste (Access Control List, ACL) destegi olmalidir.

17. Hiz simrlama (Rate Limiting) ozelligi olmalidir.

18. Cihaz IPv6 host ozelligini desteklemeli ve bu sayede IPv6 protokoliJyle ybnetilmesi mumkiin

olmalidir.

19. Teklif edilecek cihaz uzerinde olasi IPv4 ve IPv6 gecis. isjemleri icin Dual-stack IPv4/!Pv6 protocol

destegi olmalidir.

20. Secilen bir fiziksel portun diger portlardan izole edilerek sadece belli bir port ile haberlesmesi

saglanabilmelidir. Kaynak port filtrelemesini desteklemelidir.

21. Port gCivenligi ozelligi ile kullanici listeleri olus.turularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili portlara

baglanti kurmasma izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanici ve cihazlarin aga girisjeri

Gerektiginde tammlanan MAC adreslerin aga girisi de engellenebilmelidir.

-I

kterf



22. DoS (Denial-of-Service) ataklanm filtreleme ozelligi olmalidir.

23. IEEE 802.3* flow control destegi olmalidir.

24. IEEE 802.Ip trafik b'nceliklendirme destegi olmalidir. 802.Ip oceliklerndirmesini IP adresi, IP ToS,

Layer 3 protokol, TCP/UDP prt numarasi, kaynak port ve Diffserv'e gore yapabilmelidir. Her port en

az 4 onceliklendirme kuyrugu destekleyebilmelidir. SP (Strict priority) destegi olmalidir.

25. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) kesjf protokolu veya benzeri bir protokol destegi

bulunmalidir. Destekli IP Telefon gibi uc cihazlann Vlan ayarlarmin otomatik olarak yapilabilrnesi icin

LLDP-MED protokolu destegi bulunmalidir. Voice VLAN destegi olmalidir.

26. Birden fazla portun tek port uzerinden izlenebilmesi icin port monitoring (mirror) ozelligi olmalidir.

27. IP Multicast trafigin ydnetimi icin IGMPvS destegi olmalidir. IP multicast snooping veya benzeri bir

protokol destegi bulunmalidir. IPv6 multicast trafigi yonetebilmek icin MLD snooping destegi

bulunmalidir.

28. Cihazm komut satin, telnet ve WEB uzerinden ybnetim destegi olmalidir. Cihaz SNMPv3 destegine

sahip olmalidir.

29. Anahtar uzerinde birden fazla konfigurasyon dosyasi tutabilmelidir. Ek olarak anahtar'm uzerinde

kosan yazilimm yukseltiminde eski imaj da anahtar uzerinde tutulabilmelidir.

30. Konfigurasyon dosyalannin kriptolanarak guvenli aktarimi icin Secure FTP destegi olmalidir.

31. Cihazm uzaktan izlenebilmesi ve raporlannm ahnabilmesi icin en az 4 grup RMON destegi olmalidir.

32. sFlow veya NetFlow gibi veri akisi izleme protokollerinin en az birinin destegi bulunmalidir.

33. Cihazm uzerinde konsol portu bulunmalidir.

34. IEEE 802.1Q VLAN destegi olmali, en az 512 adet port bazli VLAN tammlanabilmelidir.

35. 9,216 byte buyuklCigune kadar iletim birimi (Jumbo Frame) destegi bulunmalidir.

36. Yaratilan VLAN'lann otomatik olarak ogrenilmesi ve dinamik olarak tammlanmasim

saglayabilmelidir. GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) destegi bulunmalidir.

37. Cihazm iizerinde port durumlarmi gosteren LED'ler olmalidir.

38. 19 inch rack uzerine monte edilebilmelidir. Kabin montaj aparatlan ile birlikte teklif verlmelidir.

39. Cihaz 200-240V voltaj seviyesinde calisabilmelidir. Elektrik baglanti kablosu ile birlikte teklif

verilmelidir.

40. GCic tuketimini azaltabilrnek icin cihazm fani degisik hizlarda cahsabilme ozelligine sahip olmalidir.

IEEE 802.3az standartmi desteklemelidir.

41. Anahtar Yalanci DHCP saldinlarma kar5i DHCP Snooping ozelligi dsteklemeli ve bu ozellik cali§acak

sekilde teklif edilmelidir

42. Anahtar Ortadaki adam ataklanm engelleyebilmek icin ARP Protection veya Benzeri bir ozelligi

desteklemeli ve bu ozellik calisacak sekilde teklif edilmelidir

43. UrCin donammi omur boyu garantili olmalidir.

44. Anahtar yazilim guncellemeleri garanti siiresi boyunca ucretsiz yapilabilecek sekilde teklif

verilmelidir.


