
Assunto: PE 26/2018 CRE-SP - DASH

De: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>

Data: 13/11/2018 16:55

Para: "pregao@coren-sp.gov.br" <pregao@coren-sp.gov.br>

CC: Thais Moura <analise@daten.com.br>, Igor Leonardo <comercial.governo2@daten.com.br>

Sr. Pregoeiro,

Segue informações, comprovando que o equipamento possui recurso para gerenciamento remoto DASH:

Gerenciamento Remoto DASH:

Primeiramente, cumpre a esclarecer que existem 2 (duas) tecnologias que permitem o gerenciamento remoto fora de banda “Out

of Band” mesmo quando este es=ver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante:

1. Gerenciamento out-of-band DASH (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware) – Trata-se de padrão aberto de

gerenciamento definido pelo consorcio DMTF (Desktop Mangement Task Force);

2. Gerenciamento out-of-band Intel vPro (i-AMT) – Trata-se de solução proprietária desenvolvida pela Intel baseada nas

especificações DASH;

A tecnologia DASH (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware) definido pelo consorcio DMTF (Desktop Mangement

Task Force) ofertada pela DATEN, é um padrão aberto a todos os fornecedores, inclusive a INTEL,  conforme pode ser verificado no

documento disponível no link hIps://www.dmJ.org/sites/default/files/standards/documents/DASHTechNote.pdf (cópia em

anexo). Nesse documento, o DMTF, informa que a tecnologia DASH é independente do processador, chipset, SO, entre outros.

Oportuna a transcrição:

“Extra emphasis has been placed in the development of DASH to enable lightweight implementa�ons which are architecturally

consistent. This includes so!ware-only solu�ons and small footprint firmware solu�ons. Emphasis has been placed on ensuring

that these implementa�ons will be interoperable, independent of implementa�on, CPU architecture, chipset solu�ons, vendor

or opera�ng environment.”

Tradução livre do google:

“A ênfase extra foi colocada no desenvolvimento do DASH para permi�r implementações leves que são arquitetonicamente

consistentes. Isso inclui soluções somente de so ware e soluções de firmware de tamanho reduzido. A ênfase foi colocada em

garan�r que essas implementações sejam interoperáveis, independentemente da implementação, da arquitetura da CPU, das soluções

de chipset, do fornecedor ou do ambiente operacional. ”

O texto acima deixa claro que o gerenciamento DASH independe do processador, chipset, fornecedor ou do S.O presente no

Desktop. Portanto, os processadores da Intel e da AMD, são compaLveis com o gerenciamento remoto DASH, ao contrário da

tecnologia proprietária vPRO que depende de caracterís=cas especiais do processador e do chipset  para funcionar.

Para a tecnologia DASH funcionar, é necessário apenas que a placa mãe possua o firmware e a controladora de rede suporte ao

gerenciamento DASH, como é o caso da placa mãe DATEN DB3PRO que integra o equipamento Daten DC3C-S ofertado em nossa

proposta.

Adicionalmente, apresentamos as telas de SETUP e de inicialização do provisionamento do DASH da placa DATEN DB3PRO para

demonstrar a compa=bilidade do Sistema com a tecnologia de gerenciamento DASH.
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Ra=ficamos portanto que o equipamento ofertado atende integralmente as caracterís=cas exigidas, incluindo o gerenciamento

remoto DASH para o equipamento como um todo.

Ademais, esse recurso é facilmente comprovado na homologação da AMOSTRA.

Atenciosamente,

Anexos:

DASH Overview Document_2010.pdf 102KB
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