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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
System umożliwiający rejestrowanie zdalnych sesji administratorskich stanowiący kompletne 
rozwiązanie do zarządzania zdalnym dostępem uprzywilejowanym, w wersji bezterminowej 
dla co najmniej 25 serwerów z min. 2-letnim kontraktem serwisowym. 
 
Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, posiadające wszystkie zamieszczone poniżej cechy 
użytkowe, właściwości, moduły, funkcje oraz funkcjonalności. 
 
Opis Funkcjonalności: 
 Zaoferowany system musi być rozwiązaniem obejmującym wirtualną platformę serwerową 

i oprogramowanie. 
 Zarówno platforma serwerowa, jak i oprogramowanie PAM muszą pochodzić od tego 

samego producenta. 
 Zaoferowane rozwiązanie nie będzie wymagało integracji z żadnym z istniejących 

elementów infrastruktury sieciowej ani zakupu dodatkowych licencji systemu 
operacyjnego. 

 Rozwiązanie musi umożliwiać rejestrację i zarządzanie dostępem uprzywilejowanym  
z wykorzystaniem protokołów opisanych poniżej, do min. 25 serwerów, przy czym przez 
serwer rozumie się unikatowy adres IP wraz z protokołem komunikacji. 

 System powinien zawierać min. moduły zamieszczone poniżej: 
- moduł zarządzania i rejestracji sesji uprzywilejowanych,  
- moduł zarządzania hasłami kont na zdefiniowanych serwerach – min. dla systemów 
Windows, Windows Server , Linux Red Hat, Linux Suse, Linux Debian, Linux Ubuntu, 
FreeBSD 10+, baz danych MySQL, urządzeń sieciowych Cisco, 
- moduł raportowania aktywności i wydajności w ramach zarejestrowanych sesji, 
- moduł zarządzania i przekazywania haseł dla aplikacji. 

Przedstawione powyżej moduły muszą posiadać następującą funkcjonalność; 
 System nie powinien wymagać instalowania dodatkowego oprogramowania ani na 

monitorowanych serwerach ani na stacjach klienckich, z których wykonywane są 
połączenia. 

 Zaoferowane rozwiązanie powinno umożliwiać monitorowanie i rejestrację protokołów: 
- graficznych: RDP (także sesje wielomonitorowe), ICA / StoreFront (Citrix), VNC 
- tekstowych: SSH, telnet (dopuszczalna konieczność podwójnego uwierzytelnienia)  
- aplikacyjnych: HTTP/HTTPS, MySQL, MS SQL i innych opartych o konektor TDS,       
               Oracle – natywnie min. dla wersji 10 i 11 protokołu (nie może być realizowane  
                przez tzw. RemoteApp) 
- innych: systemy automatyki przemysłowej (SCADA) – min. protokół MODBUS;  
               dowolnego protokołu TCP – dopuszcza się wyłącznie rejestrację sesji w  
                formacie PCAP; protokołów HTTP/HTTPS 



 
 

  

 W zakresie obsługi protokołu RDP system musi umożliwić połączenie  
z wykorzystaniem: sesji szyfrowania TLS, sesji szyfrowania TLS z uwierzytelnieniem 
NLA, sesji nieszyfrowanej. 

 W zakresie obsługi protokołu SSH zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać: obsługę 
podsystemu SFTP, obsługę tunelu X11. 

 Zaoferowany system musi umożliwiać rozpoczęcie sesji zarówno przez wywołanie 
połączenia z poziomu aplikacji obsługującej dany protokół jak i z poziomu przeglądarki 
internetowej, poprzez stronę uruchomienie połączenia z danym protokołem za pomocą 
aplikacji wspomagającej obsługującej dany protokół – przynajmniej dla protokołów RDP 
(rdp://) i SSH (ssh://). 

 Zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać podgląd i zarządzanie sesjami trwającymi: 
- w ramach tego podglądu musi być możliwość dołączenia do sesji – min. dla protokołów 
RDP, VNC, SSH i telnet, 
- musi istnieć możliwość łatwej identyfikacji kto wprowadził dany znak lub wywołał 
kliknięcie myszy – użytkownik inicjujący sesję lub operator dołączający do sesji, 
- operator przeglądający sesję “na żywo” (trwającą / niezakończoną) musi mieć możliwość 
natychmiastowego rozłączenia sesji i blokowania użytkownika, 
- operator przeglądający sesję “na żywo” musi mieć możliwość zatrzymania sesji bez jej 
rozłączania i wznowienia jej w dowolnym momencie. 

 Administracja, monitorowanie oraz podgląd zapisanych sesji w oferowanym systemie musi 
odbywać się poprzez przeglądarkę WWW. 

 Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać podgląd monitorowanych sesji, zarówno “na 
żywo” jak i wcześniej nagranych, bez instalowania dodatkowego oprogramowania. 

 Analiza i rejestracja sesji w oferowanym systemie dla ww. protokołów musi odbywać się 
wyłącznie na urządzeniu; nie dopuszcza się stosowania tzw. „stacji przesiadkowych”. 

 Funkcjonalność monitoringu sesji w oferowanym systemie musi umożliwić informowanie 
operatora min. o następujących o zdarzeniach: rozpoczęcia sesji, zakończenia sesji, 
dołączenia operatora lub osoby posiadającej zaproszenie do sesji, rozłączenie się takiego 
operatora lub osoby. 

 Zaoferowany system musi umożliwiać podanie przez nawiązującego sesję powodu jej 
rozpoczęcia i zapisywać wprowadzony tekst w metadanych sesji, wprowadzenie ww. tekstu 
musi być realizowane przed nawiązaniem sesji do serwera docelowego oraz musi być 
realizowane min. dla protokołów: RDP, VNC, SSH, telnet. 

 System powinien pozwalać na kontrolę i ograniczenie właściwości sesji protokołowych: 
- dla protokołu RDP min.: ograniczenie rozdzielczości ekranu i głębi kolorów oraz 
blokowanie funkcji schowka, 
- dla protokołu SSH min.: blokowanie przekazywania portów i tunelu X11oraz 
przekazywania agenta SSH, a także blokowanie podsystemu SFTP i przesyłania plików  
z wykorzystaniem scp. 

 Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość uwierzytelniania poprzez zewnętrzne 
serwery: Active Directory, Radius, LDAP. 

 Oferowany system powinien posiadać możliwość nagrywania całego ruchu sieciowego 
związanego z daną sesją (rejestracja surowego protokołu). 



 
 

  

 Zaoferowane rozwiązanie powinno pozwalać na selektywne wskazanie systemów, dla 
których ma być włączone nagrywanie sesji. 

 Zaoferowany system musi umożliwiać podmianę loginu i hasła wprowadzonego przez 
użytkownika na inny, znany na systemie docelowym. 

 Zaoferowane rozwiązanie dla sesji graficznych powinno umożliwiać uruchomienie 
własnego ekranu logowania przed nawiązaniem połączenia z serwerem docelowym. 

 Zaoferowane rozwiązanie dla sesji graficznych i tekstowych (przynajmniej dla SSH  
i telnet) musi umożliwiać połączenie z serwerem bez znajomości ani nazwy domenowej 
(FQHN) ani adresu IP tego serwera, a jedynie nazwy zdefiniowanej przez operatora; 
przekazywanie tej informacji może być zrealizowane np. w formacie 
“użytkownik#nazwaserwera” jak i wybór z listy lub z rozwijalnego menu. 

 Zaoferowany system musi posiadać możliwość wymuszenia akceptacji operatora przed 
nawiązywaniem sesji.  

 Zaoferowane rozwiązanie powinno umożliwiać zdefiniowanie dostępu do puli dla 
systemów z wykorzystaniem adresacji IP zawierającej określających całe podsieci (np. 
maska /24) – przynajmniej dla protokołów RDP, VNC, SSH I telnet. 

 Zaoferowany system powinien umożliwiać komentowanie przeglądanych sesji – zarówno 
w trybie “na żywo” jak i zapisanych wcześniej – w trakcie odtwarzania. 

 Zaoferowane rozwiązanie powinno umożliwiać automatyczne przerwanie sesji po wykryciu 
wcześniej zdefiniowanego ciągu znaków oraz alert administratora. 

 Rozwiązanie powinno umożliwiać wprowadzenie konieczności dodatkowej akceptacji 
połączenia uprzywilejowanego przez obserwatora po poprawnym uwierzytelnieniu się 
użytkownika. 

 Zaoferowany system musi umożliwiać przeszukiwanie sesji w trybie pełnotekstowym 
- wyszukiwanie musi być możliwe zarówno dla kanału wejściowego (np. wpisywane 
komendy) jak i danych wyjściowych, pojawiających się na ekranie nawiązanej sesji, 
- powyższe dotyczy także sesji graficznych w protokołach RDP i VNC (wszystkich treści 
pojawiających się na ekranie), 
- możliwość wyszukiwania musi być natychmiastowa, z wyjątkiem sesji graficznych, dla 
których dopuszcza się zastosowanie mechanizmu indeksującego OCR, 
- przygotowanie sesji do wyszukiwania musi być realizowane wewnętrznie, tzn. dane nie 
mogą być wysyłane do chmury lub innego dedykowanego urządzenia 
- funkcja wyszukiwania musi być możliwa do wyłączenia przynajmniej dla wskazanego 
użytkownika na serwerze. 

 Zaoferowane rozwiązanie powinno umożliwiać udzielenie czasowego dostępu do 
pojedynczej sesji – zarówno zakończonej i zapisanej jak niezakończonej (“na żywo”). 

 Oferowany system musi posiadać możliwość monitorowania, raportowania oraz analizy 
aktywności użytkownika podczas sesji.  

 Oferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość definiowania hierarchii użytkowników  
i operatorów, min. w zakresie: 
- zwykłego konta użytkownika, 
- konta operatora z dostępem do przeglądu, 
- konta operatora z możliwością przeglądu konfiguracji, 
- konta operatora z możliwością zmiany konfiguracji. 



 
 

  

- konta operatora z możliwością zarządzania systemem (np. restart urządzenia) 
 Oferowane rozwiązanie posiada możliwość zdefiniowania dostępu dla operatora min. do: 

- wskazanych serwerów oraz zapisanych i trwających do nich sesji, 
- wskazanych użytkowników oraz zapisanych i trwających sesji tychże. 

 Oferowany system musi umożliwiać wprowadzenie znakowania czasowego do zapisu sesji 
przez podmioty kwalifikowane (min. przez KIR i PWPW). 

 Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać zdefiniowanie polityki retencji sesji, tj. okresu, 
po którym sesje będą kasowane z urządzenia itp. 

 System musi posiadać możliwość integracji z zewnętrznym repozytorium haseł firm: 
CyberArk, Lieberman, Thycotic, Hitachi. 

 W oferowanym systemie musi istnieć możliwość zdefiniowania zestawu komend lub 
ciągów znaków, których wprowadzenie w trakcie trwania sesji lub pojawienie się w treści 
sesji wywoła zdefiniowane przez operatora działanie. Funkcjonalność ta musi być 
realizowana min. dla protokołów: RDP, VNC, SSH, telnet. 

 Ww. zestaw komend lub ciągów znaków musi być możliwy do zdefiniowania  
z wykorzystaniem mechanizmu wyrażeń regularnych (regexp).  

 Funkcjonalność rozpoznawania komend lub ciągu znaków w oferowanym systemie musi: 
- być realizowana dla protokołów min. VNC, RDP – w zakresie danych wejściowych  
i danych sesji dostępnych po zindeksowaniu po zakończeniu sesji, 
- dla pozostałych protokołów – w trakcie trwającej sesji niezwłocznie po rozpoznaniu 
danego ciągu znaków w danych wejściowych i danych wyjściowych, pojawiających się na 
ekranie nawiązanej sesji, 
- posiadać możliwość ograniczenia tylko dla danych wejściowych lub wyjściowych, 
pojawiających się na ekranie nawiązanej sesji. 

 Zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać zapisanie sesji w postaci nagrania wideo (zapis 
liniowy) w formacie umożliwiającym odtworzenie nagrania za pomocą programu VLC w 
wersji 3.0 lub nowszej.  

 W oferowanym systemie musi istnieć możliwość zarządzania skryptowego  
z wykorzystaniem udokumentowanego API umożliwiającego min.: 
- tworzenie, zmianę i usuwanie kont użytkowników, 
- tworzenie, zmianę i usuwanie serwerów (systemów docelowych), 
- tworzenie, zmianę i usuwanie adresów IP i portów, na których łączą się użytkownicy, 
- tworzenie, zmianę i usuwanie relacji między kontami, serwerami, dostępami  
- pobieranie listy sesji – z możliwością rozróżnienia trwających/niezakończonych sesji,  
- blokowanie użytkownika – niezależnie od stanu użytkownika wynikającego  
z synchronizacji z zewnętrznymi zbiorami użytkowników. 

 Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać powrót min. do poprzedniej wersji po wykonaniu 
uaktualnienia. 

Moduł zarządzania i przekazywania haseł dla aplikacji musi umożliwiać: 
- bezpieczną wymianę haseł pomiędzy aplikacjami, 
- autoryzację dostępu systemu wymiany haseł pomiędzy aplikacjami do danych, która ma 
odbywać się na podstawie adresu IP oraz hasła jednorazowego lub statycznego, 



 
 

  

- współpracę przynajmniej z systemami uruchomionymi pod kontrolą systemu 
operacyjnego: Windows Server 2012 lub nowszego, Linux – Red Hat 6 lub nowszego (lub 
równoważna, ale nie starsza, inna dystrybucja), FreeBSD 10 lub nowszego. 

Moduł zarządzania hasłami musi: 
- wspierać zmianę haseł w systemach Unix za pomocą uprzywilejowanego konta 
z dostępem z wykorzystaniem klucza SSH, 
- stanowić rozwiązanie umożliwiające definiowanie sekwencji komend wywołujących 
zmianę hasła,  
- stanowić rozwiązanie umożliwiające weryfikację czy hasło nie zostało zmienione  
w sposób nieuprawniony, 
- stanowić rozwiązanie przechowujące historię haseł do kont i umożliwia odzyskanie 
wybranego hasła, 
- stanowić rozwiązanie umożliwiające zdefiniowanie złożoności automatycznie 
generowanych haseł. 

Specyfikacja techniczna systemu 
 Rozwiązanie musi zapewniać ochronę kryptograficzną wszystkich zapisanych danych na 

poziomie bezpieczeństwa nie gorszym niż poziom gwarantowany przez szyfr AES256. 
 Zaoferowany system powinien posiadać możliwość konfiguracji klastrowej: 

- musi istnieć możliwość udostępniania usług w trybie wysokiej dostępności  
z wykorzystaniem wirtualnego (“pływającego”) adresu IP, 
- rozwiązanie nie może pracować w trybie “hot standby”, tj. wszystkie węzły klastra muszą 
brać aktywny udział w realizacji funkcjonalności rozwiązania, zgodnie ze zdefiniowaną 
polityką, tj. musi być możliwe określenie który węzeł klastra będzie obsługiwał dany zestaw 
sesji, 
- musi być możliwość ręcznej zmiany roli węzła w klastrze, np. w celu przeniesienia obsługi 
funkcjonalności rozwiązania z węzła, który będzie relokowany, 

 Zaoferowane rozwiązanie powinno posiadać przestrzeń dyskową na dane, umożliwiającą 
rejestrację i przechowywanie monitorowanych sesji przez okres minimum 2 lata licząc dla 
sesji RDP, przy założeniu przechowywania minimum 200 sesji RDP dziennie, gdzie jedna 
sesja trwa średnio 8 godzin dziennie i jest uruchamiana przez 365 dni w roku, a jej 
szacunkowa wielkość to około 130 MB. 

 Oferowany system musi zagwarantować możliwość pracy w trybie: 
- serwera tzw. “przesiadkowego” (warstwa 5+ modelu OSI), 
- aplikacji – nasłuchując na wskazanym lub wskazanych adresach IP i portach, 
- trybie routera (gateway, warstwa 3 modelu OSI) – przesyłając ruch wyłącznie do 
zdefiniowanych serwerów (systemów) między dwoma segmentami sieci IP, 
- trybie mostka (bridge, warstwa 2 modelu OSI) – przesyłając cały ruch sieciowy 
pomiędzy dwoma segmentami sieci Ethernet, przy czym nie może ingerować w pakiety 
nie będące częścią ruchu sieciowego należącego do sesji obsługiwanej przez urządzenie.  

 Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać weryfikację certyfikatu/klucza serwera, do 
którego dostęp jest zdefiniowany – przynajmniej dla protokołów RDP i SSH. 
- w przypadku protokołu RDP musi istnieć możliwość weryfikacji certyfikatu serwera 
docelowego na podstawie zdefiniowanego/zaimportowanego certyfikatu CA. 

 System musi umożliwiać podstawową diagnostykę sieciową: 



 
 

  

- potwierdzenie komunikacji za pomocą ICMP (ping), 
- potwierdzenie komunikacji za pomocą TCP (połączenie na dowolnym porcie i IP). 

 System musi współpracować z następującymi usługami sieciowymi: NTP, DNS. 
 Oferowane rozwiązanie musi posiadać wsparcie dla polskiej klawiatury (programisty). 
 System musi posiadać dokumentację oraz interfejs użytkownika w języku polskim. 
 Zaoferowany system musi posiadać wsparcie techniczne w języku polskim. 

Wsparcie techniczne 
 Wszystkie funkcjonalności systemu powinny być opisane w oficjalnej dokumentacji.  
 Zaoferowane rozwiązanie musi zawierać wszystkie niezbędne licencje do uruchomienia 

wyżej opisanej funkcjonalności, w tym licencje na system operacyjny – jeżeli takie są 
niezbędne do jej uruchomienia. 

 Oferowane z systemem gwarancja i wsparcie techniczne na okres min. 2 lat. 
Specyfikacja maszyny wirtualnej 

Rozwiązanie musi pracować na posiadanej przez Zamawiającego platformie 
wirtualizacyjnej VMware vSphere 5.1. 

Zamieszczone poniżej funkcjonalności systemu są opcjonalne i dodatkowo punktowane: 
1. Zaoferowany system powinien posiadać mechanizmy analityki behawioralnej, która 

automatycznie wykrywa anomalie w sesjach uprzywilejowanych bazując na wzorcach 
budowanych na podstawie zachowań użytkowników. 

2. Zaoferowany system w zakresie sesji HTTP/HTTPs powinien dostarczać pełną, graficzną 
reprezentację sesji WWW, czyli zarejestrować wszystkie elementy występujące na stronie 
wraz z możliwością odtworzenia sesji w postaci filmu przedstawiającego rzeczywistą stronę 
WWW (bez wykorzystania dodatkowej stacji przesiadkowej). 

Realizacja zamówienia 
            W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy System i przeniesie na rzecz 
Zamawiającego własność na wirtualne urządzenie oraz zapewni dostarczenie niezbędnych licencji 
do prawidłowego działania Systemu. Oferent opracuje projekt wdrożeniowy obejmujący instalację 
i konfigurację Systemu i integrację z systemami obecnie funkcjonującymi  
u Zamawiającego, uruchomi i dokona konfiguracji wszystkich urządzeń i oprogramowania  
w oparciu o założenia projektu wdrożeniowego oraz wykona dokumentację powykonawczą, 
przeszkoli pracowników zamawiającego z zakresu funkcjonowania, administrowania 
dostarczonego Systemu, udzieli min. 2-letniej gwarancji, w ramach której zapewni wsparcie 
techniczne i opiekę serwisową dla dostarczonego i uruchomionego Systemu. 
 

 


