
Leverandørkonferanse 

– Fellesavtale IT-utstyr

20.12.2017



Agenda for dagen

Tid Innhold Ansvar

0900 - 0915 Oppmøte

0915 – 0930 Innledning Kjetil Østgård

0930 – 1015 Samfunnsansvar Maren G. Pettersen

1015 – 1025 Pause

1025 – 1110 Miljø Sarah F. Sinnathamby

1110 – 1130 Pause

1130 - ca1400 Gjennomgang kravspesifikasjon Morten A. Østerholt



Hensikten med møtet i dag

• Informere om våre planer

• Få tilbakemeldinger fra dere

• Vi ønsker innspill og dialog



Formål med konkurransen 

• Formålet med anskaffelsen er å bidra til gunstige 

innkjøp, samt mer profesjonelle, effektive og enkle 

innkjøpsprosesser via statlige fellesavtaler. 

• For staten ventes sentrale fellesavtaler å gi lavere 

priser, reduserte transaksjonskostnader, økt bruk av 

elektronisk handel og bedre regelverksetterlevelse.



Hvem er kundene

• Avtalene kan omfatte ca 155 000 ansatte i statlige 

virksomheter.

• Virksomhetene vil tre inn i avtalen etter hvert som 

egen eksisterende avtaler utløper

• Enkelte virksomheter vil kun delta på et begrenset 

antall av de 3 planlagte avtalene.

• Volum, foreløpig anslag ca NOK 800 mill/år



Samfunnsansvar



Miljø



Kravspesifikasjon PC, skjermer og 

mobiltelefon

Morten Østerholt



Anskaffelsen

• Anskaffelsen planlegges delt opp i flere konkurranser.

• Mulighet for at flest mulig skal få delta i konkurransen

• Økt konkurranse om avtalene

• Rammeavtale, en eller flere leverandører

• Varighet, 2 år (+1 +1)



Avtalene områdene

• Vurderer 3 konkurranser

• PC-klienter

• PC-skjermer

• Mobiltelefon/nettbrett

• Opsjoner

• Tilhørende utstyr

• Andre modeller

• Tjenester



Hva vil avtalene inneholde?  

• Standardmodeller/volummodeller

• 8 PCer stasjonære og bærbare

• 6 mobiltelefoner

• 2 nettbrett

• 4-5 PC-skjermer

• Standardmodellene skal dekke minst 90% av kjøpet

• Foreløpig kravspesifikasjon har tatt utgangspunkt i 
Sykehusinnkjøp sin siste kravspesifikasjon

• Det er tatt høyde for tidligere innspill fra leverandører,  
produsenter og virksomheter



Standardmodeller

• Krav til de enkelte modeller er basert på følgende:

• Krav om gode, robuste og moderne modeller

• Krav til garanti og service

• Krav til test av modeller

• Minimumskrav til modellene

• Krav til ytelse

• Krav til ledetider



Garanti og service

• PC-er

• Garanti 3 år

• Garantiservice på 
stedet/lokasjon

• Vurderer

• Garanti utover 3 år

• PC-skjermer

• Garanti 1 år

• Garantiservice 
innbytte/leverandørens 
anbefalte løsning

• Vurderer

• Garanti utover 1 år

• Mobiltelefoner

• Garanti 1 år

• Garantiservice 
innbytte/leverandørens 
anbefalte løsning

• Vurderer

• Garanti utover 1 år

• Annet utstyr

• Garanti 1 år

• Garantiservice 
innbytte/leverandørens 
anbefalte løsning



Kostnadsdrivende elementer

• Behov for tilbakemeldinger fra leverandører og 

produsenter

• Tekniske krav standard modeller

• Krav som er kostnadsdrivende - Påvirker pris på 

ønsket produkt negativt.

• Relevante minimumskrav og tildelingskriterier -

Påvirker kvalitet på ønsket produkt negativt 





Standard modeller PC-klienter

• 3 stasjonære

• 1 tynnklient

• 4 bærbare 



Stasjonære PCer

• 3 stasjonære PCer

• Standard kontor PC (vanlig kontorbruk)

• Standard arbeidsstasjon (kontorbruk)

• Kraftig arbeidsstasjon (Spesiell ytelse, CAD, 
bildebehandling, statistikk mv)

• Tynnklient

• Standard tynnklient



Standard kontor PC
Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Kabinett-type; Det skal tilbys en liten formfaktor for denne bordmodellen.

Harddisk; Minimum 240 GB SSD disk, min. hastighet 450 r/w

Oppgi skrivehastighet på disk. Høyere skrivehastighet gir høyere poengscore. Dokumentasjon på hastighet (eksempelvis 

produktark) skal vedlegges tilbudet.

RAM;

Må minimum leveres med: 16 GB

Må minimum støtte: 32GB

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen 

har på nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet 

Passmark Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Kortplasser; Minimum: PCIe (3.0)x16: 2 stk

Minimum onboard porter:

Usb: 6 stk (minimum 2 stk USB-3)

Lyd ut: Skal tilbys

Lyd inn: Skal tilbys

RJ-45 nettverk: 1 stk

Skjermutgang: 

Tilbudt modell skal støtte minimum 2-skjermsløsning.

Leverandør skal beskrive hvordan dette løses.

Leverandør skal utføre en test basert på PCMark 8 (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Work test" 

levere en rapport på tilbudt modell. 

Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling.

Følgende skal medfølge stasjonære maskiner: Norsk 102 taster Usb-tastatur. Optisk Usb-mus med rullehjul.

Det skal være mulig å få denne PC-modell levert med 32 GB 



Standard arbeidsstasjon
Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Kabinett-type; Det skal tilbys et kabinett som har plass til minimum 3 stk 3,5” disker.

Harddisk; PCIe x16, SSD disk, min. 250 GB. Min hastighet 500 MB read.

Strømforsyning; Minimum 600 Watt

RAM;

Må minimum leveres med: 16 GB

Må minimum støtte: 32 GB

Kortplasser; Minimum:

PCIe x16: 2 stk

PCI: 1 stk

Porter; 

Minimum onboard porter:

Usb: 8 stk (minimum 4stk USB-3)

Lyd ut: Skal tilbys

Lyd inn: Skal tilbys

RJ-45 nettverk: 1stk

Tilbudt modell skal støtte minimum 2-skjermsløsning.

Leverandør skal beskrive hvordan dette løses.

Adapter aksepteres ikke som løsning.

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen har 

på nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet 

Passmark Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Leverandør skal utføre en test basert på PCMark 8 (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Work test" 

levere en rapport på tilbudt modell. 

Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling.

Følgende skal medfølge stasjonære maskiner: Norsk 102 taster Usb-tastatur. Optisk Usb-mus med rullehjul.

Det skal være mulig å få denne PC-modell levert med 32 GB. 

Det skal være mulig å installere dedikert skjermkort.



Kraftig arbeidsstasjon
Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Kabinett-type; tårn-chassis med plass til 3 stk 3,5” disker.

Harddisk; PCIex16, SSD disk, min. 500 GB. Min hastighet 500 MB/s read.

Strømforsyning; Minimum 600 Watt standard ATX

RAM;

Må minimum leveres med: 64 GB

Må minimum støtte: 128 GB

Kortplasser; Minimum:

PCIe x16: 4 stk

Porter; 

Minimum onboard porter:

Usb: 8 stk (minimum 4stk USB-3)

Lyd ut: Skal tilbys

Lyd inn: Skal tilbys

RJ-45 nettverk: 1stk

Tilbudt modell skal støtte minimum 2-skjermsløsning.

Leverandør skal beskrive hvordan dette løses.

Adapter aksepteres ikke som løsning.

Dedikert skjermkort som skal støtte minimum 2 stk full size skjermkort.

Full size skjermkort beregnet for CAD.

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen har 

på nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet Passmark 

Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Leverandør skal utføre en test basert på PCMark 8 (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Work test" 

levere en rapport på tilbudt modell. 

Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling.

Videokraft;

Leverandør skal oppgi oppnådd G3D Mark Score i tilbudt modell (standardkonfigurasjon).

Test skal gi en score på minimum xxxx. 



Tynnklient

Beskrivelse

Minimum 2048 MB Flashminne.

Minimum 2048 MB RAM.

Støtte for DUAL monitor på 2 separate skjermutganger (minimum 1920x1080 på begge monitorene, eller 2560x1920 på 1 

monitor).

Lydkort (eventuelt integrert i hovedkort).

Støtte for HDX.

Minimum 4 USB porter.

Må ha en festeanordning for å kunne sikre den tynne klienten til arbeidsplassen.



Bærbare PC-klienter

• Bærbare PCer

• 14" standard bærbar

• Liten reise PC

• Stor bærbar PC

• Kraftig bærbar arbeidsstasjon 



Bærbare PC-er – generelle krav

Beskrivelse

Skjerm; Alle skjermer skal minimum støtte 1920x1080 Full HD.

Sikkerhet; skal leveres med TPM 2.0

Det skal være minimum 3 års garanti på batteri på produksjonsfeil.

Alle modeller skal leveres med maksimalt tilgjengelig batterikapasitet som ikke påvirker maskinens formfaktor.

Multimedia; Integrert HD kamera og mikrofon

Kommunikasjon; Integrert Bluetooth

WLAN; minimum støtte for trådløs standard 802.11a(5GHz)/b/g/n/ac

Porter; minimum:

USB 3.0 eller raskere: 3 stk

Minimum 1 digital skjermutgang (DP/HDMI/USB C) 

Lyd ut/inn: 1stk

Skal støtte PXE

Tilbudte modeller skal ha skjerm med matt overflate, og antirefleksbehandlet skjerm.



14'' Standard bærbar
Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Harddisk; Minimum 240 GB ssd disk, min. hastighet 450 Mb/s r/w

RAM; Må minimum leveres med: 8GB

Skjerm; 13,7"-14,6”

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen 

har på nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet 

Passmark Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Leverandør skal utføre en test basert på PCMark 8 (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Work test" 

levere en rapport på tilbudt modell. 

Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling.

Leverandør skal oppgi vekt på tilbudt modell.

Maksimal vekt kan være 1800 g.

Vekt vil evalueres basert på laveste vekt.

Batteri; Oppgi oppnådd PCMark 8 Score (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Battery life testing".

Faktisk testscore foretatt i Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling

Leverandør skal beskrive produktets materialvalg, type tastatur, bakgrunnslys på tastatur og responsivitet.

Videre skal leverandør beskrive om produktet er universelt utformet og på hvilken måte.

Maskinen bør leveres med USB-C.

Tilbudt PC-modell skal kunne leveres med 16 GB RAM. 

Tilbudt PC-modell skal ha mulighet til å bytte ut lagringsenhet/disk.

Det skal kunne tilbys en portreplikator til denne modellen.

Leverandør skal beskrive hvilken type som anbefales, og legge med dokumentasjon som beskriver produktet.

Portreplikator skal tilbys som opsjon, og skal ikke inngå i prisen på produktet.



Liten bærbar «reise-PC»
Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Harddisk; Minimum 240 gb ssd disk, min. hastighet 450 read.

RAM; Må minimum leveres med 8GB

Skjerm; 12.5”-13,3".

Leverandør skal oppgi skjermstørrelse.

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen har 

på nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet Passmark 

Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Leverandør skal utføre en test basert på PCMark 8 (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Work test" levere

en rapport på tilbudt modell. 

Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling.

Leverandør skal oppgi vekt på tilbudt modell.

Maksimal vekt kan være 1500 g.

Vekt vil evalueres basert på laveste vekt.

Batteri; Oppgi oppnådd PCMark 8 Score (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Battery life testing". 

Faktisk testscore foretatt i Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling

Leverandør skal beskrive produktets materialvalg, type tastatur, bakgrunnslys på tastatur og responsivitet.

Videre skal leverandør beskrive om produktet er universelt utformet og på hvilken måte.

Maskinen bør leveres med USB-C.

Det skal være mulig å få levert PC-modell med 16GB  

Det skal kunne tilbys en portreplikator til denne modellen.

Leverandør skal beskrive hvilken type som anbefales, og legge med dokumentasjon som beskriver produktet.

Portreplikator skal tilbys som opsjon, og skal ikke inngå i prisen på produktet.



Stor bærbar PC
Beskrivelse
Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Kabinett-type; Bærbar

Harddisk; Minimum 240GB disk PCIe, min. hastighet 500 r/w MB

RAM;

Må minimum leveres med: 16GB

Må minimum støtte: 32GB

Skjerm; Minimum 15”

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen har 

på nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet Passmark 

Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Leverandør skal utføre en test basert på PCMark 8 (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Work test" 

levere en rapport på tilbudt modell. 

Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling.

Leverandør skal oppgi vekt på tilbudt modell.

Maksimal vekt kan være 3000 gram inkludert batteri. 

Vekt vil evalueres basert på laveste vekt.

Batteri; Oppgi oppnådd PCMark 8 Score (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Battery life testing". 

Faktisk testscore foretatt i Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling

Videokraft og Modell; Nvidia M1100M eller tilsvarende.

Videokraft; Oppgi oppnådd G3D Mark Score (punkt KL-16-10) i tilbudt modell (standardkonfigurasjon). Høy score gir best uttelling.

Leverandør skal beskrive produktets materialvalg, type tastatur, bakgrunnslys på tastatur og responsivitet.

Videre skal leverandør beskrive om produktet er universelt utformet og på hvilken måte.

Maskinen bør leveres med USB-C.

Det skal være mulig å få levert PC-modell med 32 GB  

Tilbudt PC-modell skal ha mulighet til å bytte ut lagringsenhet/disk.

Det skal kunne tilbys en portreplikator til denne modellen.



Kraftig bærbar arbeidsstasjon
Beskrivelse

Maskin; Oppgi merke og modellbetegnelse

Kabinett-type; Bærbar

Harddisk; Minimum 240GB disk PCIe, min. hastighet 1500 Mb/s r/w 

RAM;

Må minimum leveres med: 32 GB

Må minimum støtte: 64 GB

Skjerm; Minimum 15”

Prosessorkraft og Modell; CPU skal ha en CPU Mark Score som er på over xxxx i denne testen: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Målingen skal være over gjennomsnittet som denne prosessoren/modellen har på 

nettsiden. Dersom tilbudt CPU ikke finnes i database på nettstedet skal det legges ved dokumentasjon fra programmet Passmark 

Performance Test som bekrefter at tilbudt CPU oppnår minstekravet til ytelse. Oppgi prosessormodell.

Oppnådd PCMark 8 Score (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Creative test". Høy score gir best uttelling. 

Faktisk testscore foretatt i vareprøveutprøving under evaluering vil bli benyttet. Dette kravet vil vektes høyt.

Leverandør skal oppgi vekt på tilbudt modell.

Maksimal vekt kan være 3000 gram inkludert batteri. 

Vekt vil evalueres basert på laveste vekt.

Batteri; Oppgi oppnådd PCMark 8 Score (http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8) for scenario "Battery life testing". 

Faktisk testscore foretatt i Test skal gi en score på minimum xxxx. 

Høy score gir best uttelling

Videokraft og Modell;

Nvidia M4000M/P3000 eller tilsvarende.

Videokraft; Oppgi oppnådd G3D Mark Score (punkt KL-16-10) i tilbudt modell (standardkonfigurasjon). Høy score gir best uttelling.

Leverandør skal beskrive produktets materialvalg, type tastatur, bakgrunnslys på tastatur og responsivitet.

Videre skal leverandør beskrive om produktet er universelt utformet og på hvilken måte.

Maskinen bør leveres med USB-C.

Det skal være mulig å få levert PC-modell med 64 GB  

Tilbudt PC-modell skal ha mulighet til å bytte ut lagringsenhet/disk.

Det skal kunne tilbys en portreplikator til denne modellen.

Leverandør skal beskrive hvilken type som anbefales, og legge med dokumentasjon som beskriver produktet.

Portreplikator skal tilbys som opsjon, og skal ikke inngå i prisen på produktet.



Ledetider

• PC-klienter

• Daglige bestillinger av enkeltprodukter

• Rask levering, 1-2 dager

• Støtlager, hva kan leverandør ha tilgjengelig på lager

• Bør det være forskjellig krav til ledetider på standardmodellene

• Volumleveranser (større leveranser)

• Case: 1 virksomhet bestiller 500 PC-er fra standardsortiment

• Hva er leveringstiden?



Test av utstyr

• Difi har krav til ytelse og kvalitet

• Ikke innlevering av PC-klienter i evalueringsprosessen.

• Krav er formulert slik at leverandør har ansvar for å oppgi 
tilbudte modellers ytelse og kvalitet, basert på PC-mark

• Avtaleeier skal ha mulighet til å teste at tilbudte PC-klienter 
tilfredsstiller ytelseskrav i avtaleperioden.

• Vurdere bruk av sentral testing av nye produkter for alle 
virksomheter

• Enkelte virksomheter vil ha behov for tilgang til nye 
produkter for utvikling/test av image

• Hvordan skal dette ivaretas?



Oppsummering bærbare PC-er

• USB-C

• Portreplikator

• Skjermstørrelse

• Ledetider



Tjenester - Opsjon

• Image

• Tanking

• Installasjon

• Egne avrop basert på SSA-B/O



Tilhørende utstyr - Opsjon

• Tilgang til å kjøpe leverandørens øvrige sortiment

• Andre PC-klienter

• Annet tilhørende utstyr

• Egen nettbutikk (EHF format)

• Leverandørens nettbutikk





Standardmodeller PC-skjermer

• 24" skjerm (2 modeller?)

• 27" skjerm (2 modeller?)

• 34" skjerm



24"-skjerm

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Panel; Minimum oppløsning 1920x1080

Panel; Synlig skjermflate skal være minimum 23,5"

Panel; Bildets sideforhold: 16:9

Panel; Lysstyrke: 250 cd/m2

Panel; Maks Responstid Grå til Grå 8 millisekund

Tynn skjermramme. Skjerm er tiltenkt oppsett for flerskjermløsning, 

Beskriv tykkelsen på sideskjermkant, og hvordan tilbudt skjerm passer 

i flerskjermløsning.



27 skjerm 2 alternativ

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Panel; Minimum oppløsning 1920x1080

Panel; Minimum synlig skjermflate skal være 27”

Panel; Bildets sideforhold: 16:9

Panel; Lysstyrke: 300 cd/m2

Panel; Maks Responstid Grå til Grå 8 millisekund

Tynn skjermramme. Skjerm er tiltenkt oppsett for 

flerskjermløsning, Beskriv tykkelsen på sideskjermkant, og 

hvordan tilbudt skjerm passer i flerskjermløsning.

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Panel; Minimum oppløsning 2560x1440

Panel; Minimum synlig skjermflate skal være 27”

Panel; Bildets sideforhold: 16:9

Panel; Lysstyrke: 300 cd/m2

Panel; Maks Responstid Grå til Grå 8 millisekund

Tynn skjermramme. Skjerm er tiltenkt oppsett for 

flerskjermløsning, Beskriv tykkelsen på sideskjermkant, og 

hvordan tilbudt skjerm passer i flerskjermløsning.



34 skjerm curved

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Panel; Minimum oppløsning: 3440x1440

Panel; Synlig skjermflate skal være minimum 32”

Panel; Bildets sideforhold: 21:9

Panel; Lysstyrke: 300 cd/m2

Panel; Maks Responstid Grå til Grå 8 millisekund

Panel skal være av typen "Curved"



Ledetider

• PC-skjermer

• Daglige bestillinger av enkeltprodukter

• Rask levering, 1-2 dager

• Støtlager, hva kan leverandør ha tilgjengelig på lager

• Bør det være forskjellig krav til ledetider på standardmodellene

• Volumleveranser (større leveranser)

• Case: 1 virksomhet bestiller 500 skjermer fra standardsortiment

• Hva er leveringstiden?



Tilhørende utstyr - Opsjon

• Tilgang til å kjøpe leverandørens øvrige sortiment

• Andre PC-skjermer

• Egen nettbutikk (EHF format)





Standardmodeller mobil og nettbrett

• Basert på et fåtall produkter innenfor følgende 

kategorier:

• Enkel mobiltelefon

• Standard telefoner

• Avansert telefoner

• Robust telefon



Felles krav alle modeller
Beskrivelse

Leverandørens utvalg skal minimum kunne dekke behovet angitt i i dette bilag kap x. 

Oppgi mobiltelefoner som passer de ulike kategoriene.

Utvalget skal minimum bestå av

mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr fra store produsenter/merker som er 

veletablerte og anerkjente i Norge.

Produsenter/merker som Leverandøren tilbyr skal oppgis.

Alle modeller skal leveres med brukerhåndbok og annen dokumentasjon på skandinavisk.

Leverandøren skal tilby mobiltelefoner og nettbrett produsert og konfigurert for bruk i 

Norge.

Alle mobiltelefoner og nettbrett i utvalget skal ha mulighet for norsk språk

Alle mobiltelefoner og nettbrett i utvalget skal også ha mulighet for å taste ”Æ”, ”Ø” og 

”Å”.

Leverandøren skal tilby tilleggsutstyr av god kvalitet som bærevesker, ekstra ladere, 

handsfree med og uten ledning, minnebrikker mv.



Enkel mobil uten active sync

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Tilbudt modell skal ha god tilkobling/kommunikasjonsstandarder for tale, og ha 

mulighet til å sende SMS.

Tilbudt modell skal ha en oppgitt batteritid på minimum 50 timer

Det må være mulig å sette pin-kode eller passord på tilbudt modell.



Standard smarttelefon - Android

Må ha god tilkobling/kommunikasjonsstandarder for tale og dataoverføring.

Oppgi merke og modellbetegnelse

Minimum 4" skjerm

Minimum 32 GB internminne

Funksjonalitetskrav for smarttelefoner:

 Støtte for flashminne for Android

 Mobilteknologi 4G eller høyere

 Det må være mulig å aktivere skjermlås med minimum pinkode

 Mobilene må kunne la seg fjernslette (Remote Wipe)

 Støtte for Microsoft ActiveSync - protokoll

 WiFi

 Berøringsskjerm

 Bakutrettet kamera

 Frontrettet kamera

 GPS

 Bluetooth



Standard smarttelefon - IOS
Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Minimum 4" skjerm

Minimum 32 GB internminne

Funksjonalitetskrav for smarttelefoner:

 Mobilteknologi 4G eller høyere

 Det må være mulig å aktivere skjermlås med minimum pinkode

 Mobilene må kunne la seg fjernslette (Remote Wipe)

 Støtte for Microsoft ActiveSync - protokoll

 WiFi

 Berøringsskjerm

 Bakutrettet kamera

 Frontrettet kamera

 GPS

 Bluetooth



Avansert smarttelefon - Android
Beskrivelse

Må ha god tilkobling/kommunikasjonsstandarder for tale og dataoverføring.

Oppgi merke og modellbetegnelse

Minimum 4,7" skjerm

Minimum 128 GB internminne

Funksjonalitetskrav for smarttelefoner:

 Støtte for flashminne for Android

 Mobilteknologi 4G eller høyere

 Det må være mulig å aktivere skjermlås med minimum pinkode

 Mobilene må kunne la seg fjernslette (Remote Wipe)

 Støtte for Microsoft ActiveSync - protokoll

 WiFi

 Berøringsskjerm

 Bakutrettet kamera

 Frontrettet kamera

 GPS

 Bluetooth



Avansert smarttelefon - IOS

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Minimum 4,7" skjerm

Minimum 128 GB internminne

Funksjonalitetskrav for smarttelefoner:

 Mobilteknologi 4G eller høyere

 Det må være mulig å aktivere skjermlås med minimum pinkode

 Mobilene må kunne la seg fjernslette (Remote Wipe)

 Støtte for Microsoft ActiveSync - protokoll

 WiFi

 Berøringsskjerm

 Bakutrettet kamera

 Frontrettet kamera

 GPS

 Bluetooth



Robust smarttelefon

Beskrivelse

Oppgi merke og modellbetegnelse

Minimum 4" skjerm

Minimum 64GB internminne

Funksjonalitetskrav for robuste smarttelefoner:

 Støtte for flashminne for Android

 Mobilteknologi 4G eller høyere

 Det må være mulig å aktivere skjermlås med minimum pinkode

 Mobilene må kunne la seg fjernslette (Remote Wipe)

 Støtte for Microsoft ActiveSync - protokoll

 WiFi

 Berøringsskjerm

 Bakutrettet kamera

 Frontrettet kamera

 GPS

 Bluetooth

 Vann- og støvtett som minst tilfredsstiller IP-57



Tidsplan

• Veiledende kunngjøring første halvdel av januar?

• Endelig kunngjøring 31. januar?

• Kontraktsinngåelse sommeren 2018?

• Oppstart avtale august 2018?



Oppsummering og tilbakemeldinger

• Hva skal ettersendes

• Hva ønskes skriftlig tilbakemeldinger på?

• Portreplikator

• Krav som er kostnadsdrivende

• Krav til service/garanti

• Krav som gir dårlige kvalitetsprodukter

• Hva er relevante minimumskrav

• Frist for tilbakemelding 5. januar kl 10.00

• Sendes til mao@difi.no

mailto:mao@difi.no



