
 
 

Pályázati felhívás általános- és középiskolák kedvezményes 
Antivírus szoftver beszerzésére 

 
A Panda Software Hungary pályázatot hirdet „Közoktatási Antivírus Akció 2007” 
címmel a magyarországi közoktatási intézmények számára oktatási célú és saját 
felhasználású Antivírus szoftverek beszerzésére.  
 
Pályázat célja:  
A közoktatási intézmények informatikai eszközeinek vírusvédelmi megoldása. 
 
Pályázat Tárgya: 
Panda EnterpriSecure Antivírus with TruPrevent User Licenc 1 year 50 licenc 
A termék tartalmaz 50 licence- t a következõ termékek bármelyikébõl: 
 
ClientShield - Munkaállomás védelem 

FileSecure - File szerver védelem (Novell, Windows) 

ExchangeSecure - Exchange levelezõ szerver védelem 

DominoSecure - Domino levelezõ szerver védelem 

CVPSecure - Tûzfal oldali vírus védelem 

ISASecure - ISA szerver védelem 

QmailSecure - Linux QMail levelezõ szerver védelem 

SendmailSecure - Linux SendMail levelezõ szerver védelem 

PostfixSecure - Linux PostFix levelezõ szerver védelem 

CommandlineSecure - DOS és Linux parancssori védelem 

SambaSecure - Linux Samba file szerver védelem 

VPNSecure - VPN kapcsolat vírusvédelme 

AdminSecure Console - Központi adminisztráció 

Panda Internet Security 2007 - Egyéni munkaállomás védelem 

Panda Antivirus + Firewall 2007 - Egyéni munkaállomás védelem 

Panda Antivirus 2007 - Egyéni munkaállomás védelem 

 
Támogatott rendszerek: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003 Server, 
Exchange 5.5,2003, Novell, Linux (Suse, Red Hat, Debian), SendMail, Qmail, PostFix 
 

 
A pályázott csomag tartalmaz: 
1 db CD- t a termék legújabb verziójával  
1 db licenckártyát a közintézmény nevére kiállítva 
Elektronikus dokumentációt a CD-n 
Magyar nyelvû telefonos terméktámogatást a munkanapokon 9h-17h között 
Ingyenes email terméktámogatást 
SOS Vírus Hospital Szolgáltatást a gyanús állományok jelentésére 
Egy felhasználói nevet és egy jelszót (a megadott email címre küldjük el a regisztrációt 
követõ 24 órán belül), mellyel letöltheti a legfrissebb verziót és a legújabb 
vírusadatbázist a vásárlástól számított 1 éven belül. 
 
Teljes értékû Próba verzió letölthetõ a www.pandasoftware.hu/kozoktatas oldalról 
 
 
Pályázatot nyújthatnak be:  
A pályázaton részt vehet minden Oktatási Minisztériumi azonosítóval rendelkezõ oktatási 
intézmény és az oktatási törvényben meghatározott közoktatási intézmények: 

 



 
 
20. § (1) A közoktatás nevelõ, valamint nevelõ és oktató intézményei: 

a)  óvoda; 
b)  általános iskola; 
c)  szakiskola; 
d)  gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola); 
e)  alapfokú mûvészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak 

együtt: iskola]; 
f)  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; 
g)  diákotthon és kollégium [a továbbiakban: kollégium; az a)-g) pont alattiak 

együtt: nevelési-oktatási intézmény]. 
(2) Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a 

fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott óvoda, általános iskola, 
középiskola, speciális szakiskola, készségfejlesztõ speciális szakiskola, 
elõkészítõ szakiskola, kollégium. 

 
 
A támogatás mértéke: 
50 licenc Panda EnterpriSecure with TruPrevent eredeti ára: 905 500 Ft + áfa. 
A kedvezmény mértéke: 868 900 Ft + áfa 
 
Eladási ár a pályázat keretein belül: 36 600 Ft +áfa  
 
 
Elbírálás: 
A pályázati támogatás nyer minden intézmény mely: 
 

1. Az Intézmény szerepel a Közoktatási Információs Iroda által 
nyilvántartott hivatalos intézmény törzsben  

2. A pályázati adat és megrendelõlapon szereplõ adatok megegyeznek az 
intézményi törzs adataival.  

 
A pályázatokat a Panda Software Hungary ügyvezetõ igazgatója bírálja el a pályázati 
kiírásnak megfelelõen. 
A jelentkezési és megrendelõlap beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül a pályázó a 
megadott email címen kap értesítést, mely egyben a megrendelés visszaigazolása is.  
 
Érvényesség: 
A Pályázatokat 2007. január 08-tól 2007. december 31-ig lehet eljuttatni a Panda 
Software Hungary- hez. 
 
A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázata egyben megrendelésnek is minõsül a 
pályázat pozitív elbírálása esetén, illetve az iskola honlapján feltünteti a Panda Software 
Hungary logó-ját, amelyet letölthet a következõ linkrõl: 
 
http://download.pandasoftware.hu/suli_kep/suli.jpg 
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:  
Panda Software Hungary 
megrendeles@pandasoftware.hu 
 
Információ a 06 (1) 469 60 80 telefonszámon kérhetõ. 
 
 
Sándor Zsolt  
Panda Software Hungary 
Ügyvezetõ igazgató 
www.pandasoftware.hu 


