
 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

Α/Α  Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού  

1.  
Ο κατασκευαστής του τοίχους προστασίας να αξιολογείται κατά Gather σαν Leader  ή  
visionary στο κομμάτι της περιμετρικής ασφάλειας (Network security).                                 
Να προσκομιστεί η σχετική ανάλυση. 

ΝΑΙ 

2.  
Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη επίσημου training Center στην Ελλάδα για παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

ΝΑΙ 

3.  
Χρονική περίοδος τεχνικής υποστήριξης και ενημερώσεων του λογισμικού (patches, bug 
fixes, updates, κα.) 

≥3 ΕΤΗ 

4.  

Κεντρική διαχείριση όλων των συσκευών με τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Complete firewall management of all your devices 

 Streamline setup of new devices 

 Push, pull or replicate policies 

 Consistent policy implementation across sites 

 Template-based configuration 

 Centrally manage updates 

 Device health monitor 

 Alerts 

 Intelligent grouping of devices 

 Role-based Administration 

 Change Control & Logging 

ΝΑΙ 

5.  Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης να έχει άδεια για τουλάχιστον 5 συσκευές. ΝΑΙ 

6.  
Το σύστημα να διαθέτει την δυνατότητα για logging & Reporting για τουλάχιστον 90 ημέρες. 
Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
τον προσφέρει χωρίς κόστος 

ΝΑΙ 

7.  
Οι προσφερόμενες συσκευές θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά user portall  ώστε να μειωθεί 
το κόστος διαχείρισης για τον οργανισμό. (εργασίες όπως το password reset) θα πρέπει να 
γίνονται χωρίς όχληση του administrator. 

ΝΑΙ 

8.  Να αναφερθεί το  μοντέλο και ο κατασκευαστής. ΝΑΙ 

9.  Αριθμός μονάδων. (Active - Passive) ≥1 

10.  
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 
σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. 

ΝΑΙ 

11.  Εγκατάσταση σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ 

12.  Να μην έχει περιορισμό αδειών χρηστών / endpoints. ΝΑΙ 

13.  Να διαθέτει τουλάχιστον 8 Gigabit Ethernet θύρες και 2 Gbe SFP ports ΝΑΙ 

14.  Να διαθέτει τουλάχιστον 2 υποδοχές 2 SFP+ 10Gbe  ΝΑΙ 

15.  Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης  σε 40GbE ΝΑΙ 

16.  
Εσωτερικό solid state storage. Σε περίπτωση που δεν έχει το σύστημα γρήγορο δίσκο για 
report, να δοθεί ανάλογων δυνατότητων εξωτερικός Server με ανάλογη χωρητικότητα δίσκου 

 

>=160GB 

17.  

Να διαθέτει λειτουργίες:  

 Firewall  

 IDS 

 ΙPS 

 Antivirus 

 VPN 

 

. 

ΝΑΙ 

18.  

Η λειτουργία Antivirus να καλύπτει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα: 

 HTTP 

 HTTPS 
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 SMTP 

 FTP 

 POP3 

 IMAP 

ΝΑΙ 

19.  Να διαθέτει προστασία Web και δικτύου ΝΑΙ 

20.  

Να υποστηρίζει: 

 Full Stateful packet inspection (SPI) 

 dynamic packet filtering με δυνατότητες BGP, OSPF 

 

ΝΑΙ 

21.  Yποστήριξη full SSL inspection ΝΑΙ 

22.  Να επιτρέπει NAT Traversal ΝΑΙ 

23.  Ορισμός DMZ ΝΑΙ 

24.  Προστασία DNS ΝΑΙ 

25.  

Να διαθέτει προστασία από επιθέσεις:  

 Portscan 

 DoS 

 DDoS 

 Flooding 

 

 

ΝΑΙ 

26.  Block by country ΝΑΙ 

27.  Προστασία TCP interception ΝΑΙ 

28.  Υποστήριξη One Time Passwords (OTP) ΝΑΙ 

29.  Συνολικό throughput (Firewall) ≥28Gbps 

30.  AV/ (Proxy) ≥3,3 Gbps 

31.  NGFW throughput (FW/IDS/IPS) ≥3,3 Gbps 

32.  VPN Throughput ≥2,7Gbps 

33.  Υποστήριξη SSL VPN χρηστών ≥300 

34.  Δυνατότητα ταυτόχρονων συνδέσεων. ≥17.000.000 

35.  Ρυθμός νέων συνδέσεων ≥190.000 

36.  
Να παρέχει: next-gen IPS deep packet inspection engine με επιλεκτική χρήση IPS patterns 
για μεγαλύτερη απόδοση και προστασία 

ΝΑΙ 

37.  Yποστήριξη Custom IPS signatures ΝΑΙ 

38.  
Ευελιξία στην IPS πολιτική είτε σαν μέρος κάθε δικτύου είτε με πολιτική ανα χρήστη και 
πλήρη παραμετροποίηση 

ΝΑΙ 

39.  
Προστασία ATP (Ανίχνευση και μπλοκάρισμα δικτυακής κίνησης που προσπαθούν να 
επικοινωνήσουν με C&C servers χρησιμοποιώντας DNS, και Firewall 

ΝΑΙ 

40.  
Packet optimization με τεχνικές επιτάχυνση των δεδομένων τύπου Fastpath ή ισοδύναμης 
τεχνολογίας 

ΝΑΙ 

41.  Unified Policy model ώστε όλες οι πολιτικές να γίνονται από την ίδια οθόνη ΝΑΙ 

42.  Access time policies per user/group ΝΑΙ 

43.  
Δυνατότητα Συνεργασίας του firewall με το Endpoint για καλύτερο συντονισμό της 
προστασίας 

ΝΑΙ 

44.  
Η συνεργασία του Firewall με το Endpoint να έχει την δυνατότητα να επιβάλει περιορισμούς 
στην προσβασιμότητα δικτυακών πόρων όσο είναι σε καραντίνα και έχει να καθαριστούν. 

ΝΑΙ 

45.  Δυνατότητα μπλοκαρίσματος συστημάτων τα όποια δεν επικοινωνούν με το Firewall ΝΑΙ 

46.  
Remote Access:  

SSL, IPsec ,IPhone / iPad /Cisco / Android VPN support 

ΝΑΙ 
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47.  IKEv2 support ΝΑΙ 

48.  
Nα παρέχει ορατότητα σε υψηλού ρίσκου χρήστες, εφαρμογές, εξελιγμένες απειλές και 
ύποπτα φορτία κίνησης 

ΝΑΙ 

49.  
Μεγάλές δυνατότητες για forensic ανάλυση σε χρήστες, απειλές, εφαρμογές, χρήση δικτύου 
και άλλες χρήσεις στο δίκτυο. 

ΝΑΙ 

50.  
Περιορισμό στην πρόσβαση στο δίκτυο ή εντελώς απομόνωση των συστημάτων υπό 
επίθεση μέχρι το Endpoint να καθαριστεί. 

ΝΑΙ 

51.  
Διαμοίραση δεδομένων μεταξύ του Endpoint & Firewall ώστε να δίνεται μια συντονισμένη 
απάντηση. 

ΝΑΙ 

52.  URL Filtering ΝΑΙ 

53.  Layer 7 application control ΝΑΙ 

54.  
Να επιβάλλονται περιοριστικές πολιτικές (χρονικά) ανα χρήστη και ανα Group Surfing quota 
time policies per user / group 

ΝΑΙ 

55.  
HTTP and HTTPS scanning ανα χρήστη ή ανα δίκτυο με κανόνες που μπορούν να 
παραμετροποιηθούν 

ΝΑΙ 

56.  Safe Search enforcement ΝΑΙ 

57.  Ενισχυμένο application control με υπογραφές and Layer 7 patterns για χιλιάδες εφαρμογές ΝΑΙ 

58.  
Application control ανα κατηγορία και χαρακτηριστικά (πχ bandwidth and productivity 
consuming), τεχνολογία  (πχ P2P) and επίπεδο κινδύνου 

ΝΑΙ 

59.  Να παρέχεται επίπεδο ρίσκου ανά εφαρμογή ΝΑΙ 

60.  Να αναγνωρίζονται και να ταξινομούνται άγνωστες εφαρμογές στο δίκτυο ΝΑΙ 

61.  Κανόνες ελέγχου των εφαρμογών ανα χρήστη ή ανα δίκτυο ΝΑΙ 

62.  Πρωτογενής ανάλυση και ανίχνευση για malware ΝΑΙ 

63.  Δεύτερη μηχανή Antivirus για δυνατότητα να γίνεται διπλός έλεγχος ΝΑΙ 

64.  Reputation Filtering ΝΑΙ 

65.  Caching για την επιτάχυνση της χρήσης του Web ΝΑΙ 

66.  OWA Protection ΝΑΙ 

67.  Load balancing spreads visitors across multiple servers ΝΑΙ 

68.  Reverse proxying ΝΑΙ 

69.  URL rewriting engine ΝΑΙ 

70.  SQL injection protection ΝΑΙ 

71.  XSS protection ΝΑΙ 

72.  HTTPS encryption  offloading ΝΑΙ 

73.  Dual Antivirus Engine ΝΑΙ 

74.  Virtual server and physical server abstraction ΝΑΙ 

75.  E-mail scanning with SMTP, POP3, and IMAP support ΝΑΙ 

76.  Block spam and malware during the SMTP transaction ΝΑΙ 

77.  Detects phishing URLs within e-mails ΝΑΙ 

78.  Second independent malware detection engine for dual-scanning ΝΑΙ 

79.  Outbound email relay ΝΑΙ 

80.  
Malware and spam quarantines with search and filter options by date, sender, recipient, 
subject, and reason with option to release and delete messages 

ΝΑΙ 

81.  Self-serve user portal for viewing and releasing quarantined messages ΝΑΙ 

82.  DLP engine with automatic scanning of emails and attachments for sensitive data ΝΑΙ 

83.  Patent-pending SPX encryption for one-way message encryption ΝΑΙ 
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84.  
Ενσωματωμένα report με δυνατότητες παραμετροποίησης: Traffic, Security, User Threat 
Quotient), Applications (App Risk, Block Apps, Search Engine, Web servers, FTP), Network 
& Threats (IPS, ATP, Wireless) VPN, Email, Compliance. 

ΝΑΙ 

85.  
Pre-packaged sensitive data type content control lists (CCLs) for PII, PCI, HIPAA, and more, 
maintained by Recognized Labs 

ΝΑΙ 

86.  
Να παρέχεται κεντρικό εργαλείο διαχείρισης/ανάλυσης των logs με γραφικό interface (είτε 
εξωτερικό είτε πάνω στη συσκευή) 

ΝΑΙ 

87.  

Ενσωματωμένο Reporting με δίσκο υψηλής ταχύτητας για ταχύτερη προσπέλαση. Σε 
περίπτωση που το Reporting απαιτεί εξωτερικό υποδομή, τότε να δοθεί η υποδομή αυτή η 
όποια θα πρέπει να είναι παρόμοιας αρχιτεκτονικής με το σύστημα utm (cluster) &  
απόδοσης (SSD) 

ΝΑΙ 

88.  Remote syslog ΝΑΙ 

89.  Real-time Event monitoring ΝΑΙ 

90.  Αυτόματο  Reporting ΝΑΙ 

91.  Δυνατότητα anonymization αναφορών ΝΑΙ 

92.  CSV / TXT Exporting ΝΑΙ 

93.  Δυνατότητα αναζήτησης στο log βάσει χρήστη / ενέργειας/URL ΝΑΙ 

94.  Report anonymization σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR ΝΑΙ 

95.  
Current monitor activity (υγεία συστήματος, live χρήστες , Ipsec connections, 
απομακρυσμένοι χρήστες, ζωντανές συνδέσεις, επιθέσεις DoS 

ΝΑΙ 

96.  Dashboards (Traffic, Security, and User Threat Quotient) ΝΑΙ 

97.  

Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων: 

 Transmission Control Protocol (TCP),  

 User Datagram Protocol (UDP),  

 Internet Control Message Protocol (ICMP),  

 Address Resolution Protocol (ARP), 

 Domain Name System (DNS),  

 Simple Network Management Protocol (SNMP), 

 HyperText Transport Protocol (HTTP),  

 File Transfer protocol (FTP),  

 Trivial File Transfer protocol (TFTP),  

 Point-to-Point over Ethernet Protocol (PPPoE). 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

98.  Υποστήριξη LDAP και Active Directory ΝΑΙ 

99.  Active Directory Authentication ΝΑΙ 

100.  Υποστήριξη ασφαλούς πρόσβασης διαχείρισης ΝΑΙ 

101.  Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI,  SSH, Web / GUI ΝΑΙ 

102.  
Να περιλαμβάνεται λογισμικό κεντρικοποιημένης διαχείρισης των συσκευών με γραφικό 
περιβάλλον και πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής. 

ΝΑΙ 

103.  
Να αναφερθούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ικανοποιούνται Προδιαγραφές 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας καθώς και άλλες πιστοποιήσεις και 
πρότυπα. 

ΝΑΙ 

104.  
Αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού την επομένη της αναγγελίας της 
βλάβης 

ΝΑΙ 

105.  
Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) και τυχόν 
άλλων προβλημάτων 

ΝΑΙ 

106.  
Χρονική περίοδος τεχνικής υποστήριξης και ενημερώσεων του λογισμικού (patches, bug 
fixes, updates, κα.) 

≥3 ΕΤΗ 

 



 

Ελάχιστα Αναγκαία Χαρακτηριστικά 

(αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών) 

Απαίτηση 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

Α/Α  Γενικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού  

107.  Υποστήριξη λειτουργίας WiFi Controller ΝΑΙ 

108.  
Δυνατότητα υποστήριξης Plug & Play Aps, τα οποία διαχειρίζονται κεντρικά από το WiFi 
Controller 

ΝΑΙ 

109.  
Υποστήριξη Captive Portal / HotSpot (Password of the day, Voucher, Voucher 
customization, Login page complete customization) 

ΝΑΙ 

110.  Δυνατότητα live monitoring των clients και των APs ΝΑΙ 

 
 




