
Załącznik nr 9 

MIGRACJA 

1. WYKAZ MASZYN 

Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiającego systemu informatycznego, 

będzie zobowiązany do migracji danych z następujących maszyn, na nowe środowisko wirtualne. 

 

Wykaz maszyn wirtualnych w środowisku Hyper-V 2012: 

1. AV F-Secure 

2. HP Device Manager 

3. iSCSI Initiator 

4. MS KMS 

5. Mediqus baza danych 

6. MS MDT 

7. Gabos Mediqus 

 Management Server 

 Data Studio 

8. MMS - DEV 

9. Mediqus RDSH 

10. Mediqus DEV RDSH 

11. MS Office RDSH 

12. VPN Jump Host 

13. RDS Licensing Server 

14. RDS Web Access 

15. SpiceWorks 

16. ThinLinx 

 - Board Management 

17. WSUS 

 

Wykaz maszyn fizycznych: 

1. DHCP, WDS, SERWER DRUKU 

2. OPTIMA 

3. KONTROLER DOMENY, DNS 

 

Wszystkie powyższe maszyny pracują pod kontrolą systemu Windows Serwer. 

Zamawiający planuje ze względów licencyjnych zainstalować część maszyn pod kontrolą systemu LINUX 

(np. maszyna wirtualna nr 5. Mediqus baza danych), lub Windows 10 Pro BOX. 

Ze względu na zmianę koncepcji zarządzania systemem informatycznym, Zamawiający jest gotów 

zrezygnować z części maszyn wirtualnych, zwłaszcza w zakresie RDP oraz RDSH. 

Zamawiający ustali w Wykonawcą szczegóły w tym zakresie po podpisaniu umowy. 

 

 

 

2. WARUNKI MIGRACJI 

Wykonawca, który złoży ofertę na wymianę systemu musi przedstawić w ofercie sposób i zasady migracji, 

przy założeniu zachowania ciągłości pracy (rejestrowania danych przez personel Zamawiającego). 

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, przeniesie dane z dotychczas używanego systemu w 

zakresie opisanym w pkt 3. 

 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada wszelkie loginy i hasła dostępowe do migrowanych maszyn 

 



3. ZAKRES MIGRACJI DANYCH 

Wykonawca w ramach niniejszej oferty dokona analizy i migracji danych oraz zapewni, że ciągłość pracy 

Zamawiającego zostanie utrzymana. 

W trakcie prac związanych z migracją danych Wykonawca opracuje procedurę przeniesienia danych z 

obecnie eksploatowanych systemów do wdrażanego systemu. Procedura ta powinna umożliwić korzystanie z 

nowych maszyn wirtualnych w pełnym zakresie funkcjonalnym . 

 

Uwaga 

W zakresie migracji systemu MEDIQUS Zamawiający przeprowadzi tą migrację we własnym zakresie. 

Migracja systemu MEDIQUS nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga jedynie instalacji 

systemu LINUX wg podanej - po podpisaniu umowy  przez Wykonawcę - specyfikacji. 

 

 


