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CONTRATO MAIOR SERVIZOS

PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA O MANTEMENTO DO
SERVIDOR DE BASE DE DATOS CORPORATIVO INFORMIX
1. Descrición do obxecto
O servidor de Bases de Datos (SGBD) corporativo é Informix que soporta a xestión dos datos das
principais aplicacións municipais como poden ser: Xestion Tributaria, Recadación, Nomina, Xestión de
expedientes entre outras converténdose en un elemento imprescindible para o desemprego das labores
diarias. Da natureza dos sistemas de información desprendese que é necesario contar cun servizo de soporte
e mantemento do SGDB Informix por mor da súa operatividade e adaptación aos cambios normativos e
tecnolóxicos. Inclúese así mesmo o mantemento do “conector “Informix Gateway” que permite a conexión
dende o SGBD Informix con SGDB de terceiros.

2. Alcance do servizo de soporte e mantemento
•

•

Licencia
◦

Passport Advantage da Base de Datos IBM-Informix: IBM Informix Enterprise Edition User Option
Authorized User Single Install Annual SW Subscription & Support Renewal

◦

IBM Informix Enterprise Gateway Manager Server Install Annual SW Subscription & Support
Renewal

Descrición:
◦

IBM Informix Enterprise Edition V12.10 Multiplatform

◦

IBM Informix Enterprise Gateway Manager Version 7.31

◦

Acceso as novas versións do produto.

◦

Soporte dos produtos, prestado por persoal con certificación IBM Certified Administrator.

◦

Asesoramento técnico sobre a configuración e optimización do rendemento, prestado por persoal
con certificación IBM Certified Administrator.

◦

Asesoramento sobre as novas versións, actualización, parches, acceso a foros de técnicos dos
productos, prestado por persoal con certificación IBM Certified Administrator.

Características do Servizo:
•

Soporte durante as horas de oficina locais. Soporte técnico na modalidade 8x5 (de luns a venres de
9h a 18h horario local do cliente)

•

Contactos autorizados para acceder ao Portal de Soporte

•

Acceso a documentación por medio do Portal de Soporte

•

Acceso ao Portal de Soporte de IBM e descargarse as últimas versións e parches dispoñibles.

Tempos de resposta do servizo segundo a severidade das incidencias:
Severidade
Un
Dous
Tres
Catro

Tipo de Incidencia

Tempo de respuesta

Caída de sistema en
producción
Gran impacto en sistema
de producción/desarrollo
Menor impacto en sistema
de producción/desarrollo
Pregunta/Soporte/Meiora

2 horas en días laborables
4 horas en días laborables
2 días laborables
3 días laborables
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Definición de severidade:
•

Un. Caída de sistema en produción: O sistema de produción está completamente apagado ou as
operacións do sistema ou as aplicacións de misión crítica están sen funcionar

•

Dous. Gran impacto en sistema de produción/desenvolvo: O sistema de produción está a funcionar
pero ten un impacto severo con capacidades limitadas ou é inestable con interrupcións periódicas
importantes. Ou as aplicacións de misión crítica experimentaron interrupcións materiais do sistema

•

Tres. Menor impacto en sistema de produción/desenvolvo: O sistema de produción segue
funcionando pero as capacidades están moderadamente impactadas

•

Catro. Pregunta/Soporte/Mellora:Pregunta de uso xeral, solicitude de información, notificación dun
erro de documentación. Hai baixo ou ningún impacto no seu negocio ou o rendemento do seu
sistema

3. Segredo dos datos
A adxudicataria, como responsable do tratamento dos datos facilitados por esta Administración,
limitará o uso da información exclusivamente para a finalidade do contrato, debendo gardar a máxima
confidencialidade sobre o contido dos datos e asumindo a prohibición de utilizalos en calquera outro sentido.
Os datos, en calquera que sexa o seu formato dixital, e o resto da información en soporte documental á que
teña acceso a adxudicataria, estarán sometidos ao disposto na normativa relativa á Protección de Datos de
Carácter Persoal.
Cando por calquera circunstancia deban cederse datos a un terceiro, tal actuación será realizada polo
Concello, debendo a empresa colaborar na preparación da dita información.
(Sinatura Dixital)
O Xefe do Servizo de Administración Electrónica
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