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C9200L-48P-4X-E  

დასახელება მახასიათებელი 

ტიპი L2/L3 დონის კომუნიკატორი.  

ინტერფეისები 

მინიმუმ 48 Ethernet 10/100/1000 POE/POE+ 740W პორტები და მინიმუმ 4 

SFP/SFP+ uplinks  

Jumbo Frames 9198 bytes  

წარმადობა 

არანაკლებ : 

Forwarding rate – 130 Mpps  

Switching Capacity – 176 Gbps  

 

მაქსიმალური 

აქტიური VLAN-

ებისრაოდენობა 

1024 

Mac მისამართბის 

რაოდენობა  
არანაკლებ 16,000 

ტექნიკური 

მახასიათებლები  

DRAM მეხსიერება -2 GB  

Flash მეხსიერება -4 GB 

სტანდარტების 

მხარდაჭერა 

 

 IEEE 802.1s 

 

IEEE 802.1w 

 

IEEE 802.1x 

 

IEEE 802.1x-Rev 

 

IEEE 802.3ad 

 

IEEE 802.3af 

 

IEEE 802.3at 

 

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 

 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

 

IEEE 802.1p CoS prioritization 

 

IEEE 802.1Q VLAN 

 

IEEE 802.3 10BASE-T specification 

 



IEEE 802.3u 100BASE-TX specification 

 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification 

 

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 

  

 RMON I and II standards 

  

SNMPv1, v2c, and v3 

პროტოკოლების 

მხარდაჭერა 

Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM 

Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, 

MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder  

დამატებითი  

დამატებითი ლიცეზის გააქტიურების შემთხვევაში უნდა შეეძლოს 

შემდეგი ფუნქციონალის სრულად გამოყენება :  

EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, IP SLA, OSPF, VRF, VXLAN, LISP, SGT 

სტეკირების 

საშუალება 

უნდა მოყვებოდეს სტეკირების დამატებითი მოდული თავის გადაბმის 

კაბელით  

კვება 
არანაკლებ  ერთი PWR-1KW AC. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი 

კვების მოდულის ჩაყენების შესაძლებლობით. 

გარანტია მწარმოებლის 3-წლიანი 8x5 NBD მხარდაჭერისსერვისი 

 

დამატებითი მოთხოვნები 

• ქსელის რედიზაინი და ყველა სერვისების გადატანა იმპლემენტაცია კომპანია RMG ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

• ტექნიკის მონტაჟი და პროგრამული გამართვა "კონფიგურაცია" და არსებულ ქსელში ინტეგრაცია 

უნდა განხორციელდეს პრეტენდენტი კომპანიის მიერ დამკვეთის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტთან წინასწარი შეთანხმებით. 

• პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი(MAF), რომელიც უფლებას აძლევს პრეტენდენტს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 

საქართველოს ტერიტორიაზე განახორციელოს პროდუქციის გაყიდვა და სერვისული მომსახურება 

• პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს პრეტენდენტ კომპანიაში დასაქმებული მინიმუმ ერთი 

თანამშრომლის სერტიფიკატ(ებ)ი, რომელიც გაცემულია შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის 

მიერ. 

• საქონლის მიწოდების ვადა: არაუმეტეს 65 კალენდარული დღე 

• ინსტალაცია და იმპლემენტაციის ვადა საქონლის მიწოდებიდან: არაუმეტეს 30 კალენდარული დღე. 
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