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Numer sprawy: DAG/G/03/14 
Załącznik nr 3c do umowy 

 
Testy odbiorcze systemu wideokonferencyjnego SIPS-TV 

Wszystkie dostarczone urządzenia wideokonferencyjne muszą obsługiwać wymagany 
minimalny zestaw standardów i funkcjonalności określony w Załączniku A do SIWZ oraz w 
ofercie Wykonawcy. 

A. Testy parametrów technicznych wideo terminali 

Numer 
testu 

Opis testu Wynik Testu 
TAK/NIE 

Uwagi 

1 Nawiązywanie połączeń H.323   
2 Nawiązywanie połączeń SIP.   
3 Obsługa drugiego strumienia wideo zgodnie z 

protokołem H.239 
  

4 Obsługa drugiego strumienia wideo zgodnie z 
protokołem BFCP 

  

5 Szyfrowanie transmisji w połączeniu SIP   
6 Szyfrowanie transmisji w połączeniu H.323   
7 Obsługa połączeń punkt-punkt w sieci IP z 

prędkością co najmniej 4 Mb/s. 
  

8 Obsługa połączeń punkt-punkt pomiędzy 
terminalami Typ I i II z rozdzielczością HD 
1080p50 (1920x1080) odtwarzanych w trybie 
progresywnym (bez przeplotu) z częstotliwością 
odświeżania 50 klatek/sekundę bez zniekształceń 
podczas ruchu obiektów. Jakość połączenia – 
zniekształcenia obrazu, błędy kodowania, 
pikselizację, wierność odwzorowania kolorów, 
ostrość obrazu – stwierdzi komisja na podstawie 
uśrednienia indywidualnych subiektywnych ocen. 

  

9 Obsługa połączeń punkt-punkt Pomiędzy 
terminalami Typ III z rozdzielczością HD 720p25 
(1280x720) odtwarzanych w trybie progresywnym 
(bez przeplotu) z częstotliwością odświeżania 25 
klatek/sekundę bez zniekształceń podczas ruchu 
obiektów. Jakość połączenia – zniekształcenia 
obrazu, błędy kodowania, pikselizację, wierność 
odwzorowania kolorów, ostrość obrazu – stwierdzi 
komisja na podstawie uśrednienia indywidualnych 
subiektywnych ocen.  

  

10 Automatyczny wybór najlepszych wspólnych 
parametrów transmisji akceptowalnych przez obie 
strony połączenia. Terminale w trybie 
automatycznym powinny wybierać zawsze 
najlepsze możliwe parametry połączeń.  
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11 Wybór różnych aranżacji podziału ekranu: P-in-P 
(obraz w obrazie), P-and-P (obraz i obraz). 
Sprawdzenie możliwości wyboru podziału ekranu 
przy pomocy pilota terminala 

  

12 Pełne sterowanie funkcjami terminala za pomocą 
pilota, dodatkowo możliwość sterowania poprzez 
przeglądarkę WWW. Wszystkie operacje 
niezbędne do skonfigurowania terminala, 
nawiązywania połączeń, ustawiania rodzaju 
aranżacji ekranu, dołączania prezentacji itd. 
muszą być możliwe do wykonania przy pomocy 
pilota wchodzącego w skład zestawu.  

  

13 Możliwość ustawienia języka polskiego dla 
interfejsu użytkownika.  

  

14 Sprawdzenie skuteczności kasowania echa 
zdalnego.  

  

15 Sprawdzenie możliwości dołączenia, 
jednocześnie z dołączeniem komputera, 
dodatkowego źródła obrazu wysokiej jakości HD. 
Dodatkowe źródło wideo powinno być łatwo 
przełączane jako dodatkowy strumień danych, 
zamiennie ze źródłem, którym jest karta graficzna 
komputera. 

  

B. Testy parametrów technicznych mostka 

Numer 
testu 

Opis testu Wynik Testu 
TAK/NIE 

Uwagi 

1 Weryfikacja możliwości obsługi co najmniej 6 
portów 1080p50 

  

2 Weryfikacja możliwości obsługi co najmniej 20 
portów 720p25 

  

3 Obsługa połączeń  z prędkością co najmniej 4 
Mb/s z użyciem trzech terminali. 

  

4 Obsługa połączeń pomiędzy trzema terminalami z 
rozdzielczością HD 720p (1280x720) 
odtwarzanych w trybie progresywnym (bez 
przeplotu) z częstotliwością odświeżania 25 
klatek/sekundę bez zniekształceń podczas ruchu 
obiektów.  

  

5 Automatyczny wybór najlepszych wspólnych 
parametrów transmisji akceptowalnych przez 
wszystkie urządzenia biorące udział w połączeniu. 
Mostek i terminale w trybie automatycznym 
powinny wybierać zawsze najlepsze możliwe 
parametry połączeń. 

  

6 Sprawdzenie możliwości ustalenia, 
automatycznego lub własnego indywidualnego dla 
każdego z uczestników konferencji, podziału 
ekranu w trybie stałej obecności 
(continuouspresence) spośród wielu dostępnych 
wzorów, powinien być dostępny minimum podział 
na 4 i 16 okienek. 

  

7 Sprawdzenie możliwości automatycznego 
graficznego wyróżnienia aktualnego rozmówcy.  

  

8 Jednoczesna obsługa drugiego strumienia wideo 
zgodnie z protokołem H.239.. Testy będą polegać 
na przesyłaniu prezentacji z komputera oraz 
transmisji ruchomej prezentacji z komputera (np. 
filmu) lub kamery  
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9 Jednoczesna obsługa drugiego strumienia wideo 
zgodnie z protokołem BFCP. Testy będą polegać 
na przesyłaniu prezentacji z komputera oraz 
transmisji ruchomej prezentacji z komputera (np. 
filmu) lub kamery. 

  

10 Sprawdzenie możliwości konfiguracji, zarządzania 
i monitoringu mostka poprzez przeglądarkę 
WWW. 

  

11 Sprawdzenie możliwości ustawienia języka 
polskiego lub angielskiego dla interfejsu 
użytkownika. 

  

12 Sprawdzenie możliwości zestawiania 
szyfrowanego  połączenia H.323 

  

13 Sprawdzenie możliwości zestawiania 
szyfrowanego połączenia  w połączeniu SIP 

  

14 Sprawdzenie zgodności i możliwości współpracy z 
gatekeeperem zgodnym z H.323. 

  

15 Sprawdzenie zgodności i możliwości współpracy z 
proxy/registrar zgodnym z SIP 

  

 

C. Testy parametrów technicznych gatekeepera, proxy/registrar 

Numer 
testu 

Opis testu Wynik Testu 
TAK/NIE 

Uwagi 

1 Możliwość rejestracji w bazie danych gatekeepera 
wszystkich dostarczonych zasobów H.323 
systemu wideokonferencyjnego 

  

2 Możliwość rejestracji w bazie danych 
proxy/registrar wszystkich dostarczonych 
zasobów SIP systemu wideokonferencyjnego 

  

 

D. Testy akceptacyjne aplikacji zarządzającej 

Numer 
testu 

Opis testu Wynik Testu 
TAK/NIE 

Uwagi 

1 Testy procesu rejestracji użytkowników w 
systemie wideokonferencyjnym, logowania w 
aplikacji zarządzającej i zarządzania kontem. 

  

2 Testy funkcji rezerwacji i zarządzania 
wideokonferencjami. Zdefiniowanie przez 
użytkownika planowanej wideokonferencji wraz z 
jej niezbędnymi parametrami (nazwa, data i 
godzina, czas trwania, layout itd.) i zaproszenie 
uczestników. 

  

3 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania 
monitoringu oraz zbierania i prezentacji statystyk 
pracy systemu. 
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E. Testy akceptacyjne działania kompletnego systemu wideokonferencyjnego 
SIPS-TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wynik testów - POZYTYWNY/NEGATYWNY (niepotrzebne skreślić) 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Za Wykonawcę      Za Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia  ……………………. 
 
 

Numer 
testu 

Opis testu Wynik Testu 
TAK/NIE 

Uwagi 

1 Zdefiniowanie testowej wideokonferencji i 
dołączenie do niej terminali z rozdzielczością 
720p25 zainstalowanych co najmniej w 20 
lokalizacjach. Sprawdzenie poprawności przekazu 
audio i wideo z wybranych lokalizacji. Sprawdzenie 
poprawności przekazu prezentacji z 
rozdzielczością 720p 

  


