
1.  Konsola  centralnego  zarządzania  musi  wspierać  systemy  operacyjne  Microsoft
Windows  Server  2003  32-bit  i  64-bit,  2008  32-bit  i  64-bit,  2012  64-bit  oraz  Microsoft
Windows XP SP3/Vista/7/8/10 32-bit i 64-bit.

2. Konsola centralnego zarządzania musi umożliwiać centralne administrowanie klientami
systemu szyfrowania danych dla systemów Microsoft Windows. 

3.  Pakiet  instalacyjny  konsoli  administracyjnej  musi  być  wyposażony  we  wszystkie
niezbędne zależności (baza danych, serwer webowy konsoli).

4. Konsola centralnego zarządzania musi pozwalać na generowanie paczek instalacyjnych
dla stacji końcowych na dwa różne sposoby:
a) Instalacja ręczna na stacji roboczej
b) Instalacja wypychana.

5. Musi  być możliwa komunikacja ze stacjami roboczymi niezależnie od ich lokalizacji.
Połączenie takie  powinno być  realizowane przez proxy,  które z serwerem zarządczym
musi komunikować się szyfrowanym połączeniem.

6.  Administrator  może  w  konsoli  do  zarządzania  tworzyć  wiele  kluczy  szyfrujących
opartych o kilka algorytmów szyfrujących, co najmniej AES.

7.  Administrator  powinien  mieć  możliwość  tworzenia  różnych  użytkowników  mających
dostęp do konsoli centralnego zarządzania wraz z możliwością przypisywania im różnych
ról.

8. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia dodatkowych ról na podstawie opcji
dostępnych w konsoli centralnego zarządzania.

9.  Powinna  istnieć  możliwość  konfiguracji  złożoności  hasła  do  konsoli  centralnego
zarządzania, w tym:
a) ilości znaków
b) czy hasło ma zawierać wielkie litery
c) czy hasło ma zawierać małe litery
d) czy hasło ma zawierać cyfry
e) czy hasło ma zawierać znaki specjalne
f) okres ważności
g) ilość nieudanych logowań.

10. Administrator powinien mieć możliwość konfiguracji złożoności haseł dla użytkowników
na stacjach roboczych. w tym:
a) ilości znaków
b) czy hasło ma zawierać wielkie litery
c) czy hasło ma zawierać małe litery
d) czy hasło ma zawierać cyfry
e) czy hasło ma zawierać znaki specjalne
f) okres ważności
g) ilość nieudanych logowań

11. Konsola centralnego zarządzania powinna gromadzić informacje dot. stacji roboczych
w tym:



a)  nazwy  stacji  roboczych,  na  których  jest  zainstalowany  klient  systemu  szyfrowania
danych
b) daty ostatniej modyfikacji ustawień klienta systemu szyfrowania danych
c) daty instalacji klienta systemu szyfrowania danych
d) statusu szyfrowania zastosowanego na stacji roboczej
e) informacje czy profil ustawień został zaktualizowany na stacjach roboczych
f) wersji klienta systemu szyfrowania danych
g) wersji systemu operacyjnego stacji roboczej
h) listy użytkowników uprawnionych do logowania do stacji roboczej.

12. Konsola centralnego zarządzania powinna umożliwiać awaryjny (w przypadku braku
możliwości uruchomienia systemu operacyjnego) dostęp do dysków stacji roboczej.

13. Konsola musi być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.

14. Konsola musi umożliwiać zdalne:
a. instalacje klienta na stacji
b. zaszyfrowanie/odszyfrowanie stacji
c. wygenerowanie klucza aktywacyjnego dla użytkownika
d. zablokowanie stacji,
e. zablokowanie użytkownika,
f. administrowanie kluczami szyfrującymi,
g. administrowanie użytkownikami, którzy mają dostęp do stacji,
h. administrowanie profilem ustawień dla użytkowników,
i. administrowanie profilem ustawień dla stacji roboczych
j. wymuszenie zmiany hasła

WYMAGANIA SYSTEMOWE APLIKACJI KLIENCKIEJ:

1. System szyfrowania danych musi wspierać instalacje aplikacji klienckiej w środowisku
Microsoft  Windows XP SP3/Vista/7/8/10  32-bit  i  64-bit  oraz  w środowiskach  Microsoft
Windows Server 2003 32-bit i 64-bit, 2008 32-bit i 64-bit, 2012 64-bit.

2. Administrator ma możliwość zainstalowania systemu szyfrowania danych w środowisku
wirtualnym (VMWARE)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UWIERZYTELNIANIA

1.  Uwierzytelnianie  musi  być  wykonane  przed  uruchomieniem  systemu  operacyjnego
(autentykacja pre-boot).
2.  Autentykacja  pre-boot  powinna  mieć  możliwość  uwierzytelnienia  więcej  niż  jednego
użytkownika.
3. Dostęp do klucza powinien być chroniony przy pomocy hasła.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USTAWIEŃ APLIKACJI KLIENCKIEJ

1. System szyfrowania danych powinien być dostępny przynajmniej w języku polskim.
2.  System  szyfrowania  danych  powinien  umożliwiać  zarządzanie  z  poziomu  konsoli
centralnego zarządzania.
3. Defragmentacja dysku nie może mieć negatywnego wpływu na system szyfrowania.
4. System szyfrowania danych musi umożliwiać szyfrowanie nośników wymiennych.



5. System szyfrowania danych powinien umożliwiać tworzenie wirtualnych partycji. Dostęp
do takich partycji ma być możliwy przy użyciu klucza szyfrującego lub hasła.
6.  System szyfrowania  danych  powinien  posiadać  opcję  automatycznego  odpytywania
serwerów producenta o dostępność nowszych wersji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZYFROWANIA

1. System szyfrowania danych powinien dawać możliwość szyfrowania powierzchni dysku
sektor po sektorze.
2. System szyfrowania danych powinien umożliwiać wstrzymanie procesu szyfrowania
powierzchni dysku i jego wznowienie. Proces szyfrowania danych powinien rozpocząć się
od momentu w którym został przerwany.
3. System szyfrowania danych powinien umożliwiać współpracę z dyskami SSD.
4. System szyfrowania danych powinien umożliwiać szyfrowanie danych na komputerach
z UEFI.
5. Musi istnieć możliwość szyfrowania całego dysku i pojedynczych jego partycji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI KRYTYCZNYCH

1. Musi być zdefiniowana możliwość odzyskania danych z zaszyfrowanego nośnika za
pomocą klucza administracyjnego składowanego w konsoli zarządczej.
2.  W  przypadku  utraty  hasła,  system  szyfrowania  danych  powinien  umożliwiać
użytkownikowi  odzyskanie  dostępu  do  zaszyfrowanego  dysku  poprzez  użycie
otrzymanego  od  administratora  unikalnego  hasła,  wygenerowanego z  poziomu konsoli
centralnego zarządzania.


