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1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta contractació consisteix en realitzar el manteniment de les aplicacions
transaccionals del Servei Català de la Salut (CatSalut).
Es defineixen els següents nivells de servei diferencials:
−

Servei de suport a l’usuari de segon nivell

−

Manteniment correctiu

−

Manteniment evolutiu

−

Manteniment perfectiu

−

Infraestructura i tecnologia

−

Gestió i control de la qualitat

−

Consultoria

−

Gestió del servei
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2. TERMINI DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES
D’acord amb allò que es disposa en el quadre de característiques del contracte, la durada prevista del
servei és de 5 mesos.
Aquest contracte serà prorrogable sempre que les dues parts així ho acordin. Aquesta pròrroga es
podrà estendre per un període màxim de 4 anys.

5

3. OBJECTIUS DEL PROJECTE/SERVEI
L’objectiu principal d’aquest projecte és realitzar el manteniment de les aplicacions transaccionals, així
com donar resposta als usuaris de segon nivell, dels possibles dubtes i incidències que es produeixen
sobre les aplicacions que estan en producció pel CatSalut. En aquest sentit, es proposa la
contractació d’un projecte de manteniment, que assoleixi durant el termini establert les prescripcions
tècniques detallades en aquest document i en concret cobreixi els següents objectius:
−

Donar resposta a les eventuals incidències que es puguin presentar en les aplicació incloses en el
projecte, fent el diagnòstic de la incidència i realitzant les accions correctives oportunes.

−

Realitzar el servei de consultoria tècnica i funcional que el CatSalut pugui plantejar respecte a les
aplicacions incloses en el projecte.

−

Gestionar la cartera de desenvolupaments que siguin identificats com a necessaris per dotar a
les aplicacions incloses en el projecte de tota la funcionalitat que estableixi el CatSalut.

−

Anàlisi i estudi els nous requisits funcionals, tècnics i de seguretat.

−

Desenvolupament de nous requisits.

−

Anàlisi d’impacte en el model global i realització de l’estudi d’impacte a la resta d’aplicacions
incloses en el projecte.

−

Disposar d’un marc d’actuació àgil per la resolució de peticions i encàrrecs menors.

−

Mantenir el model global del sistema d’informació dels projectes (conceptual i lògic).

−

Fer un seguiment i donar suport als diferents projectes que estiguin desenvolupant per garantir la
coherència amb el funcionament actual.

−

Mantenir la documentació del projecte.

−

Gestionar el canvi i formació dels usuaris (formació de formadors).

−

Gestionar els entorns del seu àmbit de responsabilitat i donar suport a les tasques
d’infraestructura.
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
L’any 2001 es va iniciar el desenvolupament del Pla de Sistemes del Servei Català de la Salut amb
l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats de gestió i d’informació.
Aquestes necessitats d’informació es van definir en base a tres objectius:
−
−
−

Gestionar eficientment els recursos sanitaris, realitzant el procés d’assignació de recursos a
les entitats proveïdores i implantant processos de millora de la qualitat de serveis.
Aconseguir una gestió activa de la informació dels ciutadans, realitzant tot el procés
d’acreditació i gestionant la utilització i l’accés als serveis.
Implantar processos més eficients de la pròpia administració interna.

Els requisits generals sobre els que s’ha basat el desenvolupament del sistema d’informació són:
−
−
−
−

Sistema d’informació integrat
Equilibri entre la informació de proveïdors i la de clients (ciutadans)
Utilització de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions.
Introduir aquells conceptes propis de la lògica de negoci d’una asseguradora.

A nivell global, les aplicacions del Pla de sistemes estan dividides en grans grups funcionals tal com
es presenta a continuació. S’ha de tenir en compte que, a més a més, hi ha una sèrie d’aplicacions
internes (infraestructura lògica – IFL) que donen suport a totes les aplicacions funcionals.

Pla de sistemes del CatSalut
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4.1.

FUNCIONALITAT ACTUAL

4.1.1. Inventari d’aplicacions
Es presenta un esquema general de l’estructura de les aplicacions del Pla de sistemes i a continuació
el detall de cadascuna de les aplicacions transaccionals identificades en el primer nivell del Pla de
sistemes amb una sèrie de dades que donen un idea del dimensionament de cadascuna d’elles:
−
−
−
−
−
−

Una breu explicació de la seva funcionalitat
Any de posta en producció
La seva criticitat (alta, mitjana, baixa)
La seva complexitat (alta, mitjana, baixa)
Nivell de consolidació actual (en consolidació, consolidada, obsoleta...)
El nombre d’usuaris que l’utilitzen

Aplicació

SIEF

Sistema d’informació
econòmico financer

Descripció breu

Registre de l’activitat econòmica,
assistencial i de recursos humans dels
proveïdors de serveis sanitaris, a partir
d’uns paràmetres que estableix
anualment una comissió tècnica. Inclou
informació de l’Arxiu d’Auditories.

Any

2003

Criticitat

alta

Complexitat

baixa

Consolidació

consolidada

Nombre
usuaris

390
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Aplicació

Descripció breu

Any

Criticitat

Complexitat

Consolidació

Nombre
usuaris

CBS

Catàlegs bàsics de
salut

Registre dels principals catàlegs bàsics
que són compartits entre diferents
aplicacions del Pla de Sistemes.

2012

mitjana

baixa

consolidada

3

CMBD

Conjunt mínim de
bases de dades

Registre, en base poblacional i a partir
d’una sèrie de variables establertes, de
morbiditat atesa i activitat assistencial
realitzada pels centres sanitaris.

2002

alta

baixa

consolidada

709

PFC

Catàleg prestació
farmacèutica
electrònica

Evolució funcional i tecnològica de
l’aplicació Catàleg de productes
farmacèutics que dóna suport a la
prescripció i dispensació de
medicaments, productes sanitaris i
dietoterapèutics.

2002

alta

baixa

consolidada

286

DGN

Catàleg de
diagnòstics

2002

alta

baixa

consolidada

35

CDP

Catàleg de
diagnòstics i
procediments

EDG

Estructures de gestió

2006

mitjana

baixa

consolidada

24

Registre de l’activitat facturada dels
diferents àmbits de serveis
assistencials, la validació de la
facturació presentada i la gestió de la
tramitació del pagament de la factura.

2002

alta

alta

consolidada

762

Registre i gestió dels expedients de les
reclamacions, els suggeriments i les
sol·licituds d’informació que efectuen
els assegurats del CatSalut respecte el
sistema sanitari català.

2002

alta

mitjana

consolidada

2150

2007

baixa

baixa

no està en
producció

2006

mitjana

mitjana

consolidada

FSE

Facturació de serveis
sanitaris

GRE

Gestió de
reclamacions

CSE

Cartera de serveis

IIP

Inversions en
infraestructures i
patrimoni

Catàleg de codificació de malalties i
procediments assistencials.

Registre de l'inventari de béns
immobles de la xarxa sanitària
d'utilització pública de Catalunya.
També permet fer el seguiment de
totes les actuacions d'inversió
previstes al Pla d'inversions en
infraestructures sanitàries.

86
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Aplicació

Descripció breu

Any

Criticitat

Complexitat

Consolidació

Nombre
usuaris

Gestio de targeta

Registre de les targetes sanitàries
individuals dels assegurats (TSI) per a
la gestió personalitzada i la distribució
d’aquestes.

2001

mitjana

alta

consolidada

41

Llistes d'espera
sanitàries

Registra la informació de les llistes
d’espera sanitàries, d’intervencions
quirúrgiques, de proves diagnòstiques i
de consultes externes sobre les
persones assegurades que tenen
pendent de realitzar un servei sanitari
determinat. També permet gestionar
l’eventual derivació de pacients a altres
unitats proveïdores.

2002

alta

mitjana

consolidada

363

Pla d'equipaments
cap

Aplicació informàtica de suport a les
activitats de planificació de
l’equipament d’un centre sanitari,
mitjançant funcions que permeten
elaborar plans de muntatge a partir
d’àrees predefinides i del nomenclàtor
d’equipaments.

2001

mitjana

baixa

consolidada

14

Pla integral
d'urgències de
catalunya

Aplicació informàtica que permet que
les unitats proveïdores de diferents
àmbits assistencials registrin
diàriament dades d’activitat urgent i
d’altres dades rellevants per poder fer
el seguiment dels increments de la
demanda i adoptar mesures
correctores amb eficàcia i agilitat.

1999

alta

baixa

consolidada

1079

PRT

Prestacions
complementàries

Registre de la prescripció de
prestacions complementàries per part
dels proveïdors i les sol·licituds de
rescabalament dels assegurats del
CatSalut, el reconeixement del dret a
rebre-les i gestionar-ne el pagament.

2004

alta

mitjana

consolidada

5021

RAF

Registre d'activitat de
farmàcia

Registre de l’activitat facturada de
farmàcia (receptes mèdiques).

2002

alta

alta

consolidada

87

Registre central
d'assegurats

Registre d’assegurats del CatSalut i la
seva identificació unívoca mitjançant
un Codi d’Identificació Personal (CIP),
la seva localització en el territori, i
l’assignació del nivell de cobertura.

2001

alta

alta

consolidada

10711

Centres catsalut

Registre de punts d’atenció als quals
es poden adreçar els ciutadans per
atendre les seves necessitats de salut.
Inclou els horaris i els serveis
disponibles.

2004

baixa

baixa

en consolidació

14

GTA

LES

PECS

PIU

RCA

CCS

10

Aplicació

Descripció breu

RCO

Registre de
contractació sanitària

RIT

Registre d'informació
territorial

Registre de les dades dels contractes i
les clàusules que s’estableixen amb
les entitats proveïdores, per a la
compra de serveis sanitaris i
sociosanitaris.

SIT

Sistema d’informació
territorial

Registre de les dades de distribució
territorial segons diferents criteris:
administratius (països, comunitats
autònomes, municipis,....), sanitaris
(regió sanitària, sector sanitari, àrea
bàsica de salut), de gestió, postals, ...

RUP

Registre d'unitats
proveïdores

Registre de les dades administratives
de les estructures organitzatives que
proveeixen serveis sanitaris i
sociosanitaris, dins la xarxa sanitària
d’utilització pública del Catalunya.

Any

Criticitat

Complexitat

Nombre
usuaris

Consolidació

2002

mitjana

mitjana

consolidada

57

2002

alta

mitjana

consolidada

77

2015

alta

baixa

En consolidació

2001

alta

baixa

consolidada

590

Registres sanitaris CatSalut (Plataforma RSA)
Aplicació

CRS

Descripció breu

Registres sanitaris
del CatSalut

ANY

2010

Criticitat Complexitat

alta

mitjana

Consolidació

Nombre
usuaris

consolidada

3.650

Aplicacions infraestructura lògica
Aplicació

Descripció breu

ANY

Criticitat Complexitat Consolidació

ABD

Audit de bases de
dades

Registre dels accessos dels usuaris a
les diferents aplicacions i fitxer que el
conformen per donar compliment a la
llei de protecció de dades personals.

2001

alta

baixa

consolidada

GCX

Gestió de
comunicacions en
xml

Gestiona la connexió, autentificació i
tramesa d’informació a proveïdors
mitjançant https-XML i Web Services.

2003

alta

baixa

consolidada

GSA

Gestió de seguretat i
accés

Gestiona les sol·licituds d'accés les
diferents aplicacions informàtiques
atenent també requisits de seguretat.

2000

alta

alta

consolidada

Nombre
usuaris

22

803
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Aplicació

GTF

GSO

Criticitat Complexitat Consolidació

Nombre
usuaris

Descripció breu

ANY

Gestió de
transferència de
fitxers

Gestor que serveix per enviar i rebre
fitxers individuals o compartits dins de
les aplicacions del Pla de sistemes.

2002

alta

baixa

consolidada

86

Gestió de sol·licituds

Eina de suport al manteniment
d’aplicacions prevista per recollir les
sol·licituds de modificacions de
funcionament, amb l’objectiu
d’incorporar les que siguin pertinents
als programes informàtics
corresponents.

2000

baixa

mitjana

consolidada

235

2000

alta

baixa

consolidada

PAP

Portal d’aplicacions

Aplicació informàtica per a
l’autenticació d’accés, validació i
composició de les diferents aplicacions
a les que l’usuari té accés, des del
Portal d’aplicacions.

FUN

Components de
suport a funcions

Conté tots els components funcionals
que s'utilitzen per les aplicacions que
formen part del Pla de Sistemes.

2000

alta

baixa

consolidada

CAL

Calendari

Conté els components per la definició
de calendaris que poden ser utilitzats
per les aplicacions que formen part del
Pla de sistemes.

2000

baixa

baixa

consolidada

9

STM

Estàndards
tecnològics i
metodològics

Conté tots els components tècnics que
s'utilitzen en les aplicacions que
formen part del Pla de Sistemes.

2000

alta

baixa

consolidada

17

CAW

Web del catsalut

Conté els serveis interactius de la web
del CatSalut.

2000

mitjana

baixa

consolidada

46

SMS

Servei d'enviament
de missatges

Servei per enviar missatges a correus
electrònics o a mòbils.

2001

baixa

baixa

consolidada

107

Aplicacions externes (Ministeri de Sanitat)
Aplicació

Descripció breu

Aplicació informàtica del Ministeri de
Sanitat i Consum per recollir els fluxos
Sistema
SIFCO d’informació de fons de ciutadans que han de rebre
assistència sanitària en una comunitat
de cohesió
autònoma diferent a la que resideixen

ANY

1992

Criticitat Complexitat Consolidació

baixa

baixa

consolidada

Nombre
usuaris

2
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A tot aquest escenari també s’ha de tenir en compte que es disposa d’aplicacions en entorn HOST
que encara no ha estat migrada la seva funcionalitat i pot ser necessari realitzar el manteniment.
A banda d’això, també es disposa d’una intranet corporativa que ha estat desenvolupada en
tecnologia Sharepoint que s’inclou en el paquet d’aplicacions a mantenir per aquest contracte.

4.1.2. Documentació existent del sistema actual
Documentació funcional i tècnica de les aplicacions
La documentació funcional es troba disponible en eles eines CASE Designer i Enterprise Arquitect
seguin les metodologies ESPRIT i CDM.
En l’eina CASE Designer també es disposa d’un Diccionari de dades (DEA) per tal obtenir els
elements estàndards i comuns del sistema d’informació que s’han d’utilitzar per dissenyar els
models de dades a partir del sistema integrat d’informació.
La documentació tècnica es troba disponible en l’eina Subversion i CASE Designer.
El licitador pot sol·licitar tots els documents complets que detallen els passos a seguir pels
procediments necessaris per realitzar aquesta documentació.
Documentació de les aplicacions i usuaris connectats
El CatSalut disposa d’una aplicació desenvolupada a mida (forma part del grup d’infraestructura
lògica) que recull el inventari de totes les aplicacions que es troben en producció i per cadascuna
d’elles es detallen les seves característiques generals.
Aquesta aplicació anomenada GSA (Gestió de seguretat i accés) permet donat d’alta nous usuaris
i assignar-los a les diferents aplicacions, d’aquesta manera es disposa d’una visió detallada i a la
vegada global de l’accés que es dóna a cada aplicació. També es gestiona l’assignació de
contrasenyes a cada usuari i de les seves caducitats.
Existeix un procediment establert per totes les actuacions relacionades amb GSA: creació de
noves aplicacions, creació d’usuaris (tant sigui interns com externs), assignació d’usuaris a les
aplicacions, ...
Documentació històrica d’incidències
El CatSalut disposa d’una aplicació desenvolupada a mida (forma part del grup d’Infraestructura
lògica) que recull totes les actuacions que es fan en les aplicacions que es troben en producció
Aquesta aplicació anomenada GSO (Gestió de sol·licituds) és l’eina de comunicació entre
CatSalut i l’empresa encarregada del manteniment de les aplicacions i d’on s’obtenen tots els
quadres de seguiment del projecte de manteniment.

4.2.

ESTRUCTURA DEL MANTENIMENT ACTUAL

La jornada laboral és de dilluns a divendres de 8 del matí a 18 de la tarda.
Durant els períodes de vacances es garanteix que el servei queda cobert i cal informar a CatSalut
quines persones de l’empresa fan els diferents torns de vacances. Aquesta situació també cal tenir-la
en compte en ponts i festes locals (el servei s’ha de garantir per tot Catalunya).
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En cas que es produeixin baixes o malalties d’una durada superior a tres mesos de responsables
d’aplicacions de l’empresa de manteniment, es procedirà a la substitució del responsable d’acord amb
les directrius que s’estableixin en el Comitè de Direcció de projecte. La proposta de substitució
s’haurà d’autoritzar pel CatSalut.

4.3.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA

Veure Annex "Arquitectura plataforma"

4.4.
4.5.

INCIDÈNCIES

4.5.1. Procediment d’actuació
El procediment d’actuació estandarditzat que s’utilitza quan es genera qualsevol petició ja sigui del
servei de suport a l’usuari de segon nivell com del manteniment correctiu o evolutiu (petició, error,
consulta o nou requisit) és, a grans trets, el següent:
−

Detecció de la petició.

−

Registre i classificació de la petició.

−

Gestió de la petició en funció de la seva naturalesa.

−

Anàlisi i avaluació de les peticions.

−

Tramitació dels requisits.

−

Resolució dels requisits.

−

Validació dels requisits.

−

Implantació de l’aplicació.

Es troba disponible pel licitador els documents complets que detallen els passos a seguir pels
procediments d’actuació dels tipus de serveis de manteniment correctiu i evolutiu.

4.5.2. Volum de peticions tractades
Es presenta un quadre general on s’especifica per tipologies, el nombre d’hores de programador que
s’han consumit en els diferents nivells de serveis especificats:

Nombre hores programador
Tipus de nivell de servei
2017
Servei de suport segon nivell
Manteniment correctiu
Manteniment evolutiu

Petició
Nou requisit

Infraestructura i tecnologia
Consultoria

2018 (1r semestre)

1.081
184

535
89

5.672

2.830

29.215
4.339
308

14.985
1.669
53
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4.6.

DETALL DE PETICIONS PER APLICACIÓ

El quadre que és presenta a continuació correspon al desglossament per aplicació del nombre de les
tasques realitzades, així com el nombre de hores programador dedicades per l’empresa de
manteniment durant l’any 2017.
El volum de peticions de l’entorn host és molt baix i no es presenta perquè no es considera
significatiu.
En el cas de les línies de servei d’infraestructura, tecnologia i de consultoria cal tenir en compte que la
majoria d’elles són globals i no afecten a una única aplicació. Està a disposició del licitador la
informació detallada si ho considera necessari.

Nota: En els quadres s’ha de tenir en compte que totes les hores han estat convertides a “hores
programador” per tal de facilitat la seva possible comparativa. El rati de conversió de cada perfil a
programador s’ha fet a partir del cost econòmic de cadascun d’ells.
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Servei suport
segon nivell

Manteniment
correctiu

Evolutiu no planificat

Evolutiu planificat

Consultoria

Aplicacions del Pla de Sistemes
tasques

hores

tasques

hores

tasques

hores

tasques

hores

tasques

Audit base de dades
CMBD Atenció especialitzada ambulatòria
Calendari

10
27

57,25

2

3,22

Consulta d'assegurats en Web
Central de balanços

5

7,22

Centres de CatSalut
CMBD

78

144,83

5

86,70

1,61

Facturació de serveis sanitaris

76

328,78

Gestió de reclamacions

17

25,66

Gestió de seguretat i accés

7

12,30

Gestió de sol.licituds

1

1,33

Gestió de targetes

1

3,98

Gestió transferència de fitxers

8

38,95

Infraestructura lògica

274,48

2

176,76

2,61

3

1

1,00

10

230,97

2

3,00

7

47,97

23

4.030,48

5

27,46

30

488,68

15

2.423,40

14

299,89
2

288,03

Registre de Targeta Cuida'm
1

3

1

CatSalut Registres Sanitaris

Catàleg de diagnòstics

hores

1

7

1,61

13

252,24

2

261,77

46

439,75

16

2.919,56

9

77,23

10

1.331,83

10,55

35
2
3

205,44

4

398,62
15
32
16

Inversions en infraestructura i patrimoni
Lllistes d'espera sanitària
Portal d'aplicacions

7

17,99

31

49,65

5

20,61

1

1,33

1

2,61

Pla de sistemes de CatSalut
Pla d'equipaments de centres de salut

2

3,22

Catàleg prestació farmacèutica electrònica

9

25,18

Pla integral d'urgències

6

6,66

1

3,41

133

221,17

1

3,98

Prestacions complementàries

5

50,28

Pla d'urgències de Catalunya

42

1.334,39

18

5.310,85
6

2

114,28

1

181,33

5

120,90

8

2.445,42

20

279,97

10

1.845,52

1

296,14

16

242,03

5

651,65

5

100,68

1

419,35

Registre d'activitat i FCT.F

14

35,87

1

10,03

15

455,81

3

458,07

Registre central d'assegurats

24

76,87

18

47,20

50

457,74

11

2.078,83

Registre de contractes

4

5,21

35

268,77

3

732,07

Registre d'unitats proveïdores

2

3,22

6

61,50

1

313,73

7

1.015,00

10

2.383,15

Sistema d'informació econòmic financer
Sistema d'informació territorial
Aplicacions SPSS
Audit base de dades

5

9,66

7

86,82

4

21,17
10
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5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El projecte consisteix en realitzat el manteniment de les aplicacions transaccionals del Servei Català
de la Salut (CatSalut) que formen part del primer nivell de Pla de sistemes i que actualment es troben
en producció.
S’estableixen els següents tipus de servei diferenciat:
− Servei de suport a l’usuari de segon nivell
Ha de ser l’únic punt de contacte per tal de canalitzar les peticions no resoltes en el Servei de suport
de primer nivell. És a dir, aquest servei contempla la realització de les tasques derivades de la
recepció de peticions, incidències i consultes procedents del Servei de suport a l’usuari de primer
nivell que disposa el CatSalut aplicable a les aplicacions objecte del manteniment.
− Manteniment correctiu
Cobrir totes les activitats necessàries per diagnosticar i resoldre les incidències identificades ja siguin
per error del programari o de les pròpies dades.
− Manteniment evolutiu
Gestió i realització de peticions de canvis que s’identifiquin com un requisit funcional, tècnic, legal o
de qualitat, per canviar o millorar el funcionament de les aplicacions.
− Manteniment perfectiu
Correcció del mal funcionament d’alguna funcionalitat de les aplicacions o implantació de millores en
el rendiment, en l’operativa de les aplicacions, propostes de millores organitzatives, tecnològiques
com a conseqüència de la iniciativa del personal de l’empresa adjudicatària.
− Infraestructura i tecnologia
Realització de les activitats identificades en l’àmbit de responsabilitat de l’adjudicatari pel
manteniment i custodia dels entorns tecnològics assignats i suport a les tasques d’infraestructura
(migracions, canvis de maquinari,...)
− Gestió i control de la qualitat
Definició i execució dels plans de proves, de gestió del canvi i formació, elaboració de procediments
d’actuació i manteniment de la documentació així com d’avaluació del servei. També ha de tenir en
compte la relació amb les altres empreses implicades en el projecte.
− Consultoria
Definició i realització d’estudis a petició del CatSalut (funcionals, tecnològics,...) formació especifica,
estudis i/o presentacions dins del marc de la innovació i noves oportunitats.
− Gestió del servei
Gestió i administració de l’equip intern de treball, el seguiment del servei ofertat (qualitat i nivells de
servei) i la definició del marc d’actuació (propostes i models d’actuació).

Dins d’aquest projecte també s’han d’incloure totes les tasques que són pròpies del manteniment de
les aplicacions: coordinació, control, planificació i seguiment de les peticions fetes de qualsevol dels
tipus anteriors.
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També ha d’existir un procés d’avaluació del servei donat, obtenció i anàlisi d’informes d’interès,
reunions periòdiques de seguiment, la possibilitat de fer peticions puntuals de tancaments de dades i
informes per consultoria tecnològica i la gestió de la qualitat del servei.
Es considera necessari detallar els procediments que donin suport a les activitats del servei, tant les
que afecten al marc funcional com al tecnològic.

5.1.

ABAST DEL PROJECTE

Les aplicacions que queden incloses dins d’aquest projecte especificat són:
a) Aplicacions del primer nivell del Pla de sistemes
−

AEA CMBD Atenció especialitzada ambulatòria

−

CBS Catàlegs bàsics de Salut

−

CCS Centres CatSalut

−

CMBD Conjunt mínim de bases de dades

−

PFC Catàleg prestació farmacèutica electrònica

−

CSE Cartera de serveis

−

DGN Catàleg de diagnòstics

−

EDG Estructures de gestió

−

FSE Facturació de serveis sanitaris

−

GRE Gestió de reclamacions

−

IIP

Inversions en infraestructures i patrimoni

−

GTA Gestió de targeta

−

LES Llistes d’espera sanitàries

−

PECAP Pla d’equipaments CAP

−

PIU Pla integral d’urgències de Catalunya

−

PRT Prestacions complementàries

−

RAF Registre d’activitat de farmàcia

−

RCA Registre central d’assegurats

−

RCO Registre de contractació

−

RIT Registre d’informació territorial

−

SIEF Sistema d’informació econòmico financer

−

SIT Sistema d’informació territorial

−

RUP Registre d’unitats proveïdores

b) Aplicacions d’infraestructura lògica
−

ABD Audit de base de dades

−

GCX Gestió de comunicacions en XML

−

GSA Gestió de seguretat i accés

−

GSO Gestió de sol·licituds

−

GTF Gestió de transferència de fitxers

−

PAP Portal d’aplicacions

−

FUN Components de suport de funcions

−

CAL Calendari
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−

STM Estàndards tecnològics i metodològics

−

CAW Web CatSalut

− SMS Servei d’enviament de missatges
c) Aplicacions de Host
−
−

SPSS

Paquet estadístic

A més també s’inclou

5.2.

−

Si s’escau, i d’acord amb la Direcció del projecte, es pot incloure el suport de segon
nivell dels registres sanitaris del CatSalut que estan implicats mitjançant la
plataforma RSA de registres sanitaris (veure document annex)

−

També s’inclouen totes les aplicacions que durant la vigència del contracte finalitzi
el seu període de garantia.

−

La web del CatSalut en les funcionalitats que afectin

−

La intranet de CatSalut en les funcionalitats que afectin

ACTIVITATS DEL PROJECTE

Caldrà lliurar els productes previstos en la metodologia de desenvolupament d’aplicacions que
estableixi la metodologia ESPRIT i CDM (Custom Development Method) en els terminis previstos en
la planificació del projecte.

5.2.1. Activitats segons el cicle de vida
A continuació, es descriuen algunes de les activitats principals segons la fase del cicle de vida que
correspon:
− Activitats de planificació, control i seguiment del projecte
S’inclouen les activitats de control i seguiment centrades en la monitorització de l’estat del projecte, la
resolució de problemes i la informació de l’estat al Comitè de seguiment del projecte.
S’inclouen també els serveis de gestió i planificació de la implantació.
Aquestes activitats han de permetre corregir desviacions i detectar problemes, inclús abans que
aquests es presentin. Es realitzen mitjançant captura permanent d’informació de l’estat del projecte i
la comparació de l’estat real amb el planificat, analitzant els indicadors de desviació actuals o
previstes.
Mensualment, o quinzenalment si es considera necessari, es realitzaran sessions de seguiment amb
el CatSalut on caldrà lliurar l’informe de seguiment per cadascuns dels serveis oferts on es detallin les
activitats realitzades per tipologia. Es farà prenent com a base el model de report que estableixen les
metodologies ITIL o ESPRIT.
− Activitats d’anàlisi i disseny
S’inclouen les activitats d’obtenció i anàlisi de requisits funcionals i tècnics.
S’inclouen les activitats de disseny, tant tècnic com funcional, de la solució aportada, per cobrir les
necessitats detectades. El disseny de la solució inclourà la documentació necessària per la seva
implantació, segons mètode ESPRIT i CDM i utilitzant les eines corresponents.
− Activitats de desenvolupament
El model a la base de dades de producció, per fer proves amb dades reals.
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S’inclouen les activitats de desenvolupament de nous programes sobre l’arquitectura elegida i seguint
la metodologia ESPRIT.
Aquestes activitats de desenvolupament inclouran la cosificació en el llenguatge de l’aplicació, les
proves unitàries de cadascun dels desenvolupaments, i la documentació tècnica dels mateixos.
També s’inclouen les activitats d’integració amb altres sistemes existents.
− Activitats d’implantació
S’inclouen els serveis d’adaptació i configuració de les diferents funcionalitats de la solució adoptada
a les necessitats detectades.
S’ha de passar el model a la base de dades de producció, per fer proves amb dades reals.
− Activitats de proves
S’inclouen en aquestes activitats el disseny, desenvolupament, suport, gestió i seguiment de les
proves tant d’integració, unitàries, de volum i adaptació de l’aplicació o desenvolupament posat en
productiu.
Aquestes proves estaran encaminades a assegurar el correcte funcionament de l’aplicació en la seva
totalitat, tant de les diferents configuracions parcials com dels desenvolupaments, integració amb
altres eines, adaptació als sistemes de la Generalitat, etc.
Les diferents tipologies de proves es realitzaran en els seus entorns corresponents seguint les pautes
del model de gestió de la plataforma de Salut que es troba disponible per consultar pel licitador.
− Activitats de suport post-implantació
S’inclouen les activitats de suport post-implantació tècnic i/o funcional necessàries per assegurar
l’estabilitat dels desenvolupaments i/o funcionalitats posades en productiu. Les activitats de suport
poden ser requerides de manera tant presencial com remota.
− Activitats associades a la gestió del canvi
S’inclouen les activitats derivades de la gestió del canvi habitual en qualsevol implantació o
desenvolupament d’una eina informàtica o sistema d’informació.
S’inclouen també dins d’aquest apartat totes les tasques de formació, quan a model i de l’eina, als
usuaris i l’establiment de mesures i polítiques de comunicació que minimitzen l’impacte de la
implantació.
− Activitats associades a qualitat
S’inclouen totes les activitats orientades a la gestió i control de la qualitat del servei ofertat, que
estableix un pla de qualitat que permeti assegurar el compliment dels requisits de qualitat establerts
pel projecte, estableixi un registres de qualitat i proposi unes accions de millora contínua al llarg de tot
el procés d’implantació.
Es considera necessari detallar els procediments que donin suport a les activitats del servei, tant les
que afecten al marc funcional com al tecnològic.

5.2.2. Activitats segons línies d’actuació
A continuació es detallen les activitats que caldrà dur a terme per cadascun dels serveis que formen
part projecte:
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− Servei de suport a l’usuari de segon nivell
Donar suport als usuaris de segon nivell cada vegada que es rebi una petició des del primer nivell
perquè no han pogut solucionar-la. Analitzar i determinar quin és l’origen del problema.
Arreglar i corregir els possibles problemes d’usos incorrectes de les aplicacions per part dels usuaris,
problemàtiques de funcionament del programari o funcionalitats no suportades per les aplicacions.
Enregistrar les peticions en l’eina de seguiment pròpia del CatSalut (GSO-Gestió de sol·licituds) i
mantenir la informació actualitzada a nivell setmanal.
Planificar les peticions en funció de les prioritats establertes.
Identificar possibles problemes o punts febles en el procediment establert de funcionament dels dos
nivells de suport a l’usuari. Analitzar les peticions que arriben del primer nivell per tal d’homogeneïtzar
les respostes i establir una classificació per tipologies.
Realitzar tasques de suport per l’obtenció de dades per part dels usuaris.
Realitzar la formació als usuaris de caràcter específic respecte al model de cadascunes de les
aplicacions.
Realitzar el seguiment amb el responsable del servei per part de CatSalut.
− Manteniment correctiu
Resoldre els mals funcionaments de les aplicacions (processos de càrrega, model de dades).
Enregistrar totes les peticions en l’eina de seguiment pròpia del CatSalut (GSO-Gestió de sol·licituds)
i mantenir la informació actualitzada a nivell setmanal.
Establir contacte amb l’empresa de manteniment de les aplicacions analítiques del Pla de sistemes
per coordinar actuacions dels processos ETC.
Revisar i analitzar els problemes comuns per fer propostes de solucions.
− Manteniment evolutiu
Enregistrar totes les peticions en l’eina de seguiment pròpia del CatSalut (GSO-Gestió de sol·licituds)
i mantenir la informació actualitzada a nivell setmanal.
Validar el requisits amb el responsable del servei del CatSalut i en els casos que es consideri
necessari també es farà conjuntament amb els usuaris de les aplicacions.
Elaborar el document d’avaluació del requisit (es troba disponible pel licitador una plantilla d’exemple).
L’elaboració d’aquest document implica la realització de les següents activitats: Avaluació del cost de
desenvolupament dels requisits sol·licitats, tant a nivell d’hores com de temps. Anàlisi del requisit per
l’aplicació o aplicacions afectades tenint en compte els estàndards establerts pel CatSalut.
Aprovar conjuntament amb el CatSalut el document d’avaluació per poder començar el
desenvolupament del requisits.
Planificar i assignar els recursos en base a la classificació i priorització que s’estableixi.
Desenvolupar totes les tasques de programació que es requereixin.
Realitzar les proves unitàries del requisit en l’entorn de desenvolupament i lliurament dels resultats al
CatSalut, si aquest ho demana.
Passar a l’entorn a l’entorn de producció el requisit, un cop fetes les proves anteriors.
Realitzar les tasques de formació als usuaris que es considerin necessàries.
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Realitzar el suport i seguiment amb el responsable del servei del CatSalut pel correcte funcionament
de la solució establerta
Realitzar el manteniment dels procediments que s’estableixin en quant a la recepció d’aplicacions,
passos a seguir en els entorns de treball (desenvolupament, preproducció, producció)...
Realitzar el seguiment amb el responsable del servei per part de CatSalut.
− Manteniment perfectiu
Identificar mals funcionaments de les aplicacions, problemes de rendiment, proposar alternatives de
solució, implementar-les i avaluar-les.
Identificar, propostes alternatives de millores tecnològiques.
Proposar millores organitzatives en funció de l’evolució dels sistemes d’informació.
− Infraestructura i tecnologia
Manteniment i custodia dels entorns de treball assignats.
Mantenir la configuració dels entorns pel que fa al manteniment del programari.
Mantenir les versions de programari de cada entorn.
Gestió de la configuració.
Garantir la coherència dels entorns i la correcta promoció del programari entre entorns.
Garantir la tornada enrere de versions de programari quan sigui necessari (per exemple de producció
a preproducció recuperant la versió anterior de producció).
Assegurar un rendiment correcte de funcionament dels entorns.
Donar suport tècnic i funcional als equips encarregats de nous desenvolupaments, participant en totes
les fases del projecte per garantir el compliment del marc i estructura de la resta de aplicacions
(homogeneïtat de nomenclatures, no replicar elements, no modificar les polítiques de carregues a no
ser que hi hagi una justificació...), per minimitzar els costos de traspàs de coneixements i per facilitar
la qualitat dels projectes.
Suport a les tasques de migració (versions de les eines, màquines, dades...) i reporting als
responsables del CatSalut i equips d’arquitectura assignats.
− Gestió i control de la qualitat
Definició, operativització, seguiment i avaluació d’un pla de qualitat (funcional i tècnic).
Control de qualitat de la documentació que s’elabora abans de lliurar-la al CatSalut
Lliurar a CatSalut l’informe establert de control de qualitat on es detallen les actuacions fetes. Sessió
de treball amb CatSalut de revisar i acceptar l’informe. El CatSalut, per la seva banda, també realitza
control de qualitat propi tant formal com de contingut. Es pot posar en disposició del licitador la
plantilla dels controls que es fan per part del CatSalut.
Realitzar les actuacions necessàries per actualitzar la documentació (i arreglar els possibles
programes) segons acord establerts en el procés de control de qualitat conjunt.
Control de la qualitat dels programes elaborats. Analitzar les sentències SQL amb possibles
problemes de rendiment.
Definició, actualització de procediments i coordinació amb la resta d’agents implicats en el projecte de
manteniment.
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− Gestió del servei
Gestió i administració de l’equip intern de treball.
Planificar i assignar els recursos interns de l’equip en base a la classificació i priorització global de
totes les peticions rebudes per tal de garantir un compliment del servei correcte.
Seguiment dels nivells de servei.
Definició del model d’actuació
− Consultoria
Elaboració d’estudis d’evolució funcional, d’estudis d’innovació i evolució tecnològica dels projectes.
Estudis d’impacte organitzatiu associats als sistemes d’informació.
Elaboració i execució de presentacions i/o formacions especifiques a l’organització, responsables dels
sistemes d’informació, tecnològics en l’àmbit del CatSalut.

5.3.

REQUISITS TÈCNICS

Les especificacions tècniques són les mateixes explicades en el capítol de situació actual.

5.4.

REQUISITS OPERACIONALS

Les peticions es faran arribar a través d’un únic interlocutor per part del CatSalut i a través del Servei
de suport a l’usuari del primer nivell quan no s’hagi pogut resoldre la consulta, en aquest nivell.
Es podran realitzar sessions de treball per aclarir dubtes i prendre consideracions amb la persona
responsable directe de cada projecte per part del CatSalut juntament amb la persona responsable de
manteniment per part de l’adjudicatari.
Puntualment i només en els casos que es consideri imprescindible, es podrà demanar sessions de
treball amb els propis usuaris de les aplicacions.
L’horari de servei serà des de les 08.00 fins les 18.00 hores. L’adjudicatari ha d’estar preparat per
assolir una extensió horària a petició del CatSalut dins d’un termini no superior a set dies naturals des
del moment de la demanda.
S’ha de contemplar un servei específic de guàrdies localitzades durant els caps de setmana
compresos entre el 15 d’octubre i el 30 d’abril. El servei consistirà en donar suport als usuaris que
durant el rang horari comprés entre les 14.00 i les 20.00 hores tinguin problemes en accedir al
sistema d’informació en remot. El tècnic estarà localitzable mitjançant un número de telèfon i
disposarà dels mitjans necessaris per connectar-se al sistema i esbrinar el motiu del problema,
arreglar-ho si és pot o escalar la incidència i fer el seguiment fins la seva solució.
D’altra banda també cal preveure la planificació de processos pesats durant els caps de setmana per
no impactar el funcionament ordinari de les aplicacions durant la setmana. En casos molt concrets i
sempre a petició del CatSalut, caldrà revisar l’execució d’aquests processos de cap de setmana.
Durant el període de vacances es garanteix que el servei quedarà cobert. Sempre es fa saber al
CatSalut quines persones són les responsables d’aplicacions. Aquesta situació també es produeix en
ponts i festes locals (el servei s’ha de garantir per tot Catalunya).
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L’adjudicatari ha de posar a disposició una adreça única de correu electrònic (ha de ser genèrica, no
personal) que sigui el punt de contacte del CatSalut ama l’empresa. També es demanarà com a
mínim dos números de telèfon de contacte.
Per la seva banda, el CatSalut posarà a disposició de l’adjudicatari un interlocutor i els números de
telèfon i les adreces de correu electrònic de tot el personal de la Gerència de sistemes d’informació
indicant en cada cas, el càrrec que ocupen i les aplicacions de les quals són responsables.

5.5.

REQUISITS DE FORMACIÓ

En el cas que es consideri necessària la formació addicional d’usuaris, l’adjudicatari haurà de definir
el pla de formació per tal de garantir el bon ús de l’aplicació. Cal incloure els aspectes següents:


Cursos necessaris per formar els usuaris finals de l’aplicació i un pla de continguts
d’aquest, diferenciant el tipus si s’escau. Tant en l’eina com en el model de l’aplicació.



Cursos per als operadors de l’aplicació.



Elaboració de la documentació.

També és funció de l’adjudicatari impartir les sessions de formació establertes.
S’ha de preveure la formació a l’equip de suport als usuaris de primer nivell i posar a disposició la
documentació necessària per l’exercici de les seves funcions.
Sempre que sigui possible, les sessions de formació es faran en les instal·lacions del CatSalut.
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6. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
6.1.

MARC TEMPORAL DEL SISTEMA

El servei de manteniment ha d’estar disponible pel CatSalut durant el període establert en el
contracte, des del dia de la signatura del mateix fins el 31/12/2019.
Mensualment es realitzaran sessions de seguiment amb el CatSalut on caldrà lliurar l’informe de
seguiment per cadascuns dels serveis oferts on es detallin les activitats realitzades per tipologia
(servei de suport a l’usuari de segon nivell, manteniment correctiu, manteniment evolutiu...). Es farà
ordenat per cadascuna de les aplicacions i prenent com a base el model de report que estableixen les
metodologies ITIL o ESPRIT.

6.2.

PERÍODE DE GARANTIA

En el manteniment evolutiu s’estableix un període de garantia de 6 mesos per totes les modificacions
fetes en les aplicacions informàtiques a partir de la data de pas a producció. Pels altres tipus de
serveis que conformen el contracte: la garantia és vigent durant tot el període establert del contracte.
Durant aquest període, l’adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles
incidències o defectes detectats en les aplicacions en producció imputables a ell per acció o per
omissió. També s’ha de mantenir actualitzada tota la documentació relacionada amb el projecte
segons els estàdards definits pel CatSalut.

6.3.

COMPROMÍS DEL SERVEI

El nivell de servei per qualsevol dels tipus establerts en el projecte (manteniment evolutiu,
manteniment correctiu, servei de suport a l’usuari de segon nivell...) sempre es basa i ve condicionada
per la prioritat que s’estableixi a cada tasca.
A més a més, cal tenir en compte que pel manteniment evolutiu es defineix una bossa d’hores
màxima on imputar les peticions que es vagin demanant.
D’aquesta manera les prioritats s’assignen de la manera següent:
-

Servei Aturat: problemes d’immediata resolució perquè impedeixen el funcionament de l’aplicació
en la seva totalitat. L’usuari no pot realitzar cap acció fins la resolució de la incidència.

-

Molt Urgent: incidències que per la seva tipologia impedeixen el funcionament correcte de
l’aplicació o requisit/peticions que es consideren molt crítiques per a l’organització.

-

Urgent: incidències que afecten a pocs usuaris o a un mòdul de l’aplicació o requisits/peticions
que es consideren crítiques per a l’organització.

-

Normal: incidències que s’han de resoldre però que no tenen una afectació al funcionament diari
o requisits/peticions que no es consideren crítiques per a l’organització.

-

Moderada: Són els requisits/peticions que tenen una previsió de desenvolupament dins del
semestre en curs. No es considera aquesta prioritat per les incidències.

-

Baixa: Són els requisits/peticions que tenen una previsió de desenvolupament dins de l’any en
curs. No es considera aquesta prioritat per les incidències.
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El nivell de servei que estableix per a cada prioritat es detalla a continuació però de totes maneres, el
licitador pot establir uns nivells de servei millorats als establerts:
− Manteniment correctiu i servei de suport de segon nivell
La resposta a les qüestions de caire funcional que es plantegin en el marc del servei de suport de
segon nivell serà immediata.
Nivell acompliment

Servei parat

2h en jornada laboral

100% dels casos

Molt urgent

8h en jornada laboral

100% dels casos

Urgent

12h en jornada laboral

100% dels casos

Normal

16h en jornada laboral

80% dels casos

Manteniment evolutiu no planificat (peticions)

Prioritat

Temps màxim resolució

Nivell acompliment

Molt urgent

Fins a 20 hores laborables 2 dies

100% dels casos

Urgent

Fins a 40 hores laborables 4 dies

100% dels casos

Normal

Fins a 50 hores laborables 5 dies

100% dels casos

Moderada

Fins a 80 hores laborables 8 dies

80% dels casos

Baixa

Fins a 80 hores laborables 8 dies

80% dels casos

Manteniment evolutiu planificat (requisits)
Prioritat

Valoració de la
proposta

−

Temps màxim resolució

Desenvolupament

−

Prioritat

Temps màxim resolució

Nivell acompliment

Molt urgent

2 dies laborables

100% dels casos

Urgent

4 dies laborables

100% dels casos

Normal

5 dies laborables

100% dels casos

Moderada

10 dies laborables

80% dels casos

Baixa

20 dies laborables

80% dels casos

Molt urgent

pactat en la proposta

100% dels casos

Urgent

pactat en la proposta

100% dels casos

Normal

pactat en la proposta

100% dels casos

Moderada

pactat en la proposta

80% dels casos

Baixa

pactat en la proposta

80% dels casos
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−

Consultoria

6.4.

Prioritat

Temps màxim resolució

Nivell acompliment

Urgent

Fins a 40 hores laborables 4 dies

100% dels casos

Moderada

Fins a 80 hores laborables 8 dies

80% dels casos

Normal

Fins a 50 hores laborables 5 dies

100% dels casos

Baixa

Fins a 80 hores laborables 8 dies

80% dels casos

HORES MANTENIMENT EVOLUTIU

S'estableix una bossa global d’hores equivalent a 16.500
desenvolupament de les tasques associades a les següents línies:


Manteniment evolutiu (planificat i no planificat)



Manteniment preventiu



Infraestructura i tecnològica



Gestió i control de qualitat



Consultoria

hores/programador

per

al

Per a la resta de línies de servei s'aplicarà la tarifa plana (gestió del servei, manteniment correctiu i
servei de suport de segon nivell). Les hores dedicades a aquestes línies van a càrrec de l’adjudicatari
i per tant no formen part de la bossa d’hores.
Les bossa d'hores es repartirà proporcionalment en tots els mesos que dura el projecte i les
actuacions es realitzaran sempre sota petició únicament del CatSalut. El licitador haurà de
dimensionar l’equip de treball per assumir l’execució de les 16.500 hores programador en el termini
d’execució del contracte.

6.5.

CONDICIONS BÀSIQUES D’EXECUCIÓ

6.5.1. Horari
Són 40 hores setmanals per cada persona de l’equip de treball.
En casos específics que calgui resoldre alguna incidència important, caldrà preveure la possibilitat
d’ampliar els horaris de treball.

6.5.2. Estructura organitzativa
L’estructura organitzativa del projecte està formada per:
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−

Comitè de direcció
Format pels professionals que designi el propi adjudicatari per a la direcció i seguiment del
projecte a més dels professionals establerts pel CatSalut. Les seves competències principals són:
Acceptació de la proposta, Seguiment del projecte, Posar a l’abast els recursos materials del
projecte i Acceptació final del projecte.

−

Comitè de seguiment operatiu
Format pels professionals dels següents rols: Responsable del projecte de l’adjudicatari i
Responsable del projecte del CatSalut:.
Es designarà un interlocutor únic que serà la persona de contacte.

−

Equip de treball
Format pels professionals assignats a realitzar les tasques descrites per aquest projecte i pels
professionals del CatSalut encarregats del disseny i funcionament de cadascuna de les
aplicacions.

6.5.3. Equip de treball
El licitador ha de presentar una proposta detallada de l’equip de treball d’acord amb els requisit del
projecte. A títol d’exemple els perfils necessaris són els següents:
−

−

−

Director de projecte:
o

Assegurar que les actuacions realitzades responen als objectius del projecte i que aquest es
desenvolupa conforme a la planificació.

o

Mantenir la visió conjunta del projecte.

Gerent de projecte:
o

Supervisar de forma regular el grau d’avanç del conjunt d’activitats sobre la base d’informes
del progrés, assegurant que compleixin amb els objectius marcats.

o

Realitzar el seguiment operatiu del desenvolupament del projecte.

o

Assegurar que les actuacions realitzades responen als objectius del projecte i que aquest es
desenvolupa conforme a la planificació.

o

Mantenir la visió conjunta del projecte.

Equip de treball format pels professionals dels següents rols:
o

Responsable del projecte de l’adjudicatari: es designarà un interlocutor únic que serà la
persona de contacte.

o

Equip de desenvolupament: són els recursos de l’adjudicatari assignats a realitzar les tasques
descrites per aquest projecte.

D’una manera motivada, el CatSalut podrà demanar el canvi d’algun dels professionals assignats a
l’equip.
El CatSalut designarà un responsable del projecte, que formarà part de l’equip de treball i serà la
persona de contacte i l’interlocutor únic.
L’adjudicatari ha d’establir el compromís d’assignació estable d’un interlocutor fix al llarg del període
de prestació del contracte amb coneixements del model funcional i tècnic del CatSalut
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Respecte l’equip de treball, cal preveure que aquest sigui estable, és a dir, ha d’haver-hi els mínims
canvis de recursos assignats; i en el cas de rotació del personal dins de l’equip de manteniment cal
garantir el coneixement funcional i tècnic de les aplicacions.

Es requereix la presentació de cada professional proposat pel licitador que ha de formar part de
l’equip de desenvolupament, indicant el nom, perfil assignat al projecte i currículum detallat, remarcant
els projectes que puguin ser semblants a aquest.
La dedicació no ha de ser inferior a l’equivalent a 16.500 hores programador. L’hora programador es
considera la unitat de mesura bàsica per estandarditzar. Sent el perfil professional programador el
nivell més baix dins de l’equip, cal presentar el factor de conversió d’equivalència de cada perfil en
referencia a la unitat de mesura bàsica.
A títol orientatiu, el quadre que cal presentar és el següent:
Perfil professional

Factor de conversió

Cap de projecte
Consultor / Analista sènior
Consultor / Analista junior
Analista programador
Programador

1

La distribució orientativa dels perfils bàsics del projecte és la següent:
Perfil professional

Dedicació

Cap de Projecte

15%

Consultor / Analista sènior

50%

Consultor / Analista júnior

15%

Analista programador

10%

Programador

10%

6.5.4. Obligacions del CatSalut
És responsabilitat del CatSalut facilitar a l’equip de l’adjudicatari tota la informació que cregui
necessària per al desenvolupament del projecte.
Es considera que les qüestions plantejades per l'adjudicatari es resoldran per part del CatSalut dins
del període de temps acordat i per defecte es suposarà resposta positiva.
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Es considera que els estàndards i l’arquitectura d’entorns (hardware i software bàsic) no canviaran un
cop iniciat el projecte. De totes maneres, aquest punt caldrà acordar-ho entre les dues parts.

6.5.5. Obligacions de l’adjudicatari
En el moment de la prestació del servei l’adjudicatari, si s’escau, haurà d’aportar les infraestructures
informàtiques, espais pel desenvolupament, llicències de desenvolupament i qualsevol altre
component o mitjà tècnic necessari per la realització dels treballs.
Es requerirà a l’adjudicatari l’aportació de la documentació actualitzada que es fixa en la metodologia
de desenvolupament d’aplicacions ESPRIT i CDM.
Caldrà aportar un pla de transició i de devolució del servei, per quan acabi el període de garantia, a
l’empresa adjudicada pel manteniment d’aplicacions transaccionals.
Serà necessari aportar una planificació del projecte, en les quals es detallarà les diferents activitats a
desenvolupar per cadascuna de les fases de la metodologia utilitzada. També han de concretar les
diferents fites pels diferents lliuraments del projecte.

6.6.

INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA PER A DUR A TERME EL SERVEI

El lloc de treball han de ser les instal·lacions que estableixi l’adjudicatari (en cap cas seran les
instal·lacions del CatSalut a menys que hi hagi una petició expressa del propi CatSalut).
Per portar el seguiment de totes les actuacions s'haurà d’utilitzar l’eina GSO (gestió de sol·licituds)
que es la que és l’eina de suport actual del CatSalut. En aquesta aplicació sempre ha de constar la
situació actual de cadascuna de les sol·licituds fetes de qualsevol nivell.

Com que la metodologia emprada per a la gestió del servei de suport a l’usuari es bassa en
l’estàndard ITIL, les eines emprades han de suportar aquesta metodologia i s’han de poder integrar
amb la resta d’eines que el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) tingui
definides com a estàndards a cada moment.
Les eines de desenvolupament i disseny són les establertes per l'arquitectura definida.
Caldrà establir les connexions necessàries per accedir al CITRIX del CatSalut.

6.7.

DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN DE DESENVOLUPAMENT

L'entorn de desenvolupament és a càrrec de l'adjudicatari i s’ha d’assegurar el seu anivellament amb
els entorns propis de CatSalut (PRE i PRO). Les especificacions tècniques són les mateixes
explicades en el capítol de situació actual o les que puguin haver en el moment de l’adjudicació.
Les especificacions tècniques són les mateixes explicades en el capítol de situació actual.

6.8.

DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA A UTILITZAR

Les metodologies de desenvolupament poden ser ESPRIT i CDM, la seva utilització està en funció del
projecte i a determinar per part de CatSalut i empresa de desenvolupament.
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La metodologia de gestió del servei consisteix en protocol d’actuació on es defineixen els passos a
seguir en arribar una petició d’actuació sobre les aplicacions sigui quina sigui la seva naturalesa.
Està previst seguir el mateix model que s’explica a grans trets en l’apartat de la situació actual, per
tant, com s’ha dit anteriorment, es troba a disposició del licitador els documents complets que detallen
els passos a seguir pels procediments d’actuació dels tres tipus que conformen el projecte.
Cal explicar detalladament la metodologia interna de treball de l'adjudicatari com serà l’organització
interna de l’equip de manteniment per portar a terme correctament el projecte.
Aspectes que cal concretar:
Criteris d’organització de l’equip segons les activitats a realitzar (per exemple: per tipologia de servei,
per aplicacions...)
Mètode intern de treball detallat per tots els tipus de serveis que componen el projecte.
El traspàs de coneixements dins del propi equip, tant per les noves persones com per les altes que
s’incorporin al llarg del projecte per determinades aplicacions.

6.9.

MESURES DE QUALITAT EN L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES

A més del que s’indica a l’apartat sobre metodologia, l’adjudicatari dels serveis es compromet a
complir els següents estàndards generals de desenvolupament de la Generalitat i els particulars
propis del CatSalut.
S’han d’aplicar les mesures de qualitat de la metodologia vigent del CatSalut i CTTI.
Tenint en compte que totes les aplicacions formen part d’un Pla de Sistemes concret, cal garantir que
es mantenen els objectius i requisits globals d’aquest Pla de Sistemes.
L’adjudicatari haurà de definir el pla qualitat que consideri necessari per a garantir la qualitat en el
projecte tant en el procés de producció del programari o d’implantació, com en el producte resultant.
De forma específica, el proveïdor haurà de:
−

−
−

−

−
−
−

Obtenir la validació del CatSalut al document d’avaluació de cada requisit, on es detallen les
necessitats i objectius que es pretenen assolir així com, l’especificació detallada del disseny
de la solució.
Provar el compliment dels requisits funcionals de cada programa mitjançant proves unitàries
en l’entorn propi de desenvolupament.
Provar el compliment dels requisits funcionals del conjunt del sistema mitjançant proves
d’integració i de sistema. Provar casos extrems i d’error mitjançant proves d’anomalies.
Provar el compliment dels requisits de disponibilitat i temps de resposta mitjançant proves de
rendiment, on es sotmetrà al sistema a càrregues de treball similars a les puntes reals. Totes
aquests proves s’han de realitzar en l’entorn que correspongui.
Obtenir l’acceptació del sistema per part del CatSalut mitjançant la realització pel mateix de
proves d’acceptació o la validació del resultat de les realitzades pel proveïdor. Aquests proves
es fan en l’entorn d’acceptació.
Provar el correcte funcionament del nou sistema respecte a l’anterior, mitjançant proves en
paral·lel sempre que sigui possible.
Disposar d’un pla d’implementació que permeti desfer el canvi en cas de detectar-se un
funcionament anòmal del nou sistema.
Presentar el pla de proves necessari pel pas a producció.
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A més, es valorarà l’aplicació d’estàndards de qualitat ISO9001, ISO9126 i CMM (Capability Maturity
Model for Software) i l’estàndard de control COBIT (Control Objectives for Information and related
Technology).
També es valorarà la quantitat de personal dedicat a la qualitat d’aquest projecte així com la seva
dedicació exclusiva a funcions de qualitat i la seva qualificació.
Durant el desenvolupament dels serveis requerits, i en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, el CTTI
podrà realitzar el seguiment dels nivells de qualitat establerts i aplicar un sistema de mesura contínua
de la qualitat, segons els estàndards vigents en cada moment.

6.10. EINES I ESTÀNDARDS DE LA GENERALITAT
En el cas que la Generalitat disposi d’eines i estàndards que puguin ser d’utilitat pel projecte en
qualsevol dels seus serveis, es podrà plantejar la possibilitat de la seva utilització si les dues parts es
posen d’acord.

6.11. CONFIDENCIALITAT I PUBLICITAT DEL SERVEI
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o informació prèvia que no essent
públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor realitzi
referent al servei que presta a la Generalitat haurà de ser aprovat prèviament pel CatSalut.
Tota la documentació generada per l’adjudicatari en el marc d’aquest projecte cal que inclogui sempre
el logotip del CatSalut.

6.12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tota la documentació que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva de la Generalitat de
Catalunya. El licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el consentiment exprés del
CatSalut.

6.13. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES
L’adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requeriments de seguretat i continuïtat
aplicables a l’objecte del contracte especificats a:
−

La legislació vigent en general i, en particular:


Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.



Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades



La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre drets d’informació concernent a la salut i a
l’autonomia del pacient.
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Les normes ISO/IEC/UNE 27002 de millors pràctiques de seguretat de la informació i ISO27001 de
gestió de la seguretat de la informació, adaptades a l’estructura administrativa, personal i entorn
tecnològic del client i aplicades de forma proporcional als riscos reals.
Els requeriments de seguretat de webs que publiqui l’IQUA (Agència de Qualitat d’Internet).
Addicionalment, l’adjudicatari es compromet a:
−

Signar un acord de confidencialitat (tots els membres de l’equip).

−

Complir amb les directives tecnològiques i de seguretat i qualitat que estableixi el client.

−

Implementar les mesures, processos, i requeriments que el client sol•liciti amb aquesta finalitat i li
proposarà els que consideri necessaris per millorar les solucions.

−

Facilitar tota aquella informació que el client requereixi per tal que aquest pugui donar compliment
a la legislació i normativa referida en aquest apartat.

A més, es valorarà el compliment d’altres estàndards de seguretat i continuïtat, com les millors
pràctiques i indicadors de seguretat incloses a COBIT (Control Objectives for Information and related
Technology).
Pràctiques de programació de webs segures: OWASP (Open Web Application Security Project).
De forma específica, l’adjudicatari estarà obligat a realitzar les següents funcions:
−

Dins de l’anàlisi dels requisits del sistema: donar suport metodològic i documentar els resultats de
anàlisi dels riscos de les noves funcionalitats del sistema a implementar i classificació de la
criticitat i sensibilitat de les noves dades i processos,. Aquesta anàlisi inclourà també el suport
metodològic i la documentació de la classificació de les dades personals en els nivells establerts
pel Reglament de Mesures de Seguretat de la LOPD.

−

Dins del disseny del sistema: disseny dels controls sobre seguretat per les noves dades i
processos, incloent-hi, entre d’altres, els controls pel compliment del reglament de seguretat de la
LOPD i l’actualització dels plans de contingències i continuïtat.

−

Dins de la prova del sistema: prova dels nous controls de seguretat.

S’hauran d’adoptar les mesures de seguretat d’aplicació respecte dels fitxers automatitzats amb
dades personals que siguin responsabilitat del CatSalut durant la vigència del contracte.
Totes les aplicacions han d’estar integrades amb els components de seguretat que estableix CatSalut:
GSA (gestió de seguretat i accés), GTF (gestió de transferència de fitxers) i ABD (audit de base de
dades).
És condició indispensable actualitzar la informació del Document de Seguretat, especificant els perfils
d’accessos i la creació de fitxers temporals segons s’especifica en la metodologia establerta.
Es valorarà el grau de dedicació de personal a la seguretat dels serveis objecte d’aquest contracte
així com la seva dedicació exclusiva a funcions de seguretat i la seva qualificació (certificats
professionals CISA, CISSP, BS7799 Lead Auditor, CISM).
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6.14. COMPARTICIÓ DE RECURSOS
Per tal de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics (infraestructura de
maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del contracte serà prèviament justificada al CatSalut
amb un informe d’anàlisis de beneficis i riscos, que aquest haurà d’aprovar.
Els adjudicataris només poden utilitzar la xarxa, maquinari i/o programari propietat de la Generalitat
exclusivament per a l’ús o benefici de la Generalitat.

6.15. PROJECTES RELACIONATS O EN CURS
Quan la modificació d’alguna de les aplicacions que consten en el projecte de manteniment afectin
d’alguna manera al funcionament d’altres aplicacions externes o que estan en procés de
desenvolupament, caldrà informar-ho prèviament al CatSalut i posar en disposició tota la
documentació que sigui necessària per analitzar l’impacte del possible canvi. En alguns casos,
CatSalut podrà demanar que el propi adjudicatari faci l’anàlisi de l’impacte.

La tipologia de projectes que es poden relacionar amb aquest manteniment són:
− Projectes en període de garantia
Per les aplicacions que estiguin en producció però que encara estiguin en període de garantia,
l’adjudicatari assumirà el servei de suport de segon nivell i el petit evolutiu que pugui sorgir. El
manteniment correctiu queda a càrrec de l’empresa que l’ha desenvolupat.
La identificació de les incidències que es produeixin (si és un error o un evolutiu) la determinarà
l’empresa adjudicatària amb el vist-i-plau del CatSalut en els casos que sigui necessari.
També cal tenir en consideració que qualsevol modificació en una aplicació en garantia que faci
l’adjudicatari, quedarà anul·lada la garantia per part de l’empresa que ha desenvolupat l’aplicació pels
processos afectats.
Caldrà preveure que es realitzaran sessions de traspàs de les aplicacions noves que s’implantin.
Es valorarà la proposta d’un procediment d’actuació per aquests casos en concret.
− Projectes que finalitza el seu període de garantia
Tots els projectes, que durant el temps d’execució d’aquest contracte, finalitzi el seu període de
garantia, quedaran assumits com una aplicació més a mantenir per part de l’adjudicatari.
Per aquest motiu, el licitador ha de definir el protocol que s’haurà de dur a terme per la recepció de les
noves aplicacions identificant clarament les activitats a realitzar pel propi adjudicatari, per l'empresa
que ha desenvolupat l’aplicació i pel propi CatSalut. Es valorarà el detall d’aquest procediment dins de
l’oferta.
− Projectes que es desenvolupen en paral·lel
Tots els projectes que es desenvolupin en paral·lel per altres empreses que puguin afectar en quan a
propostes de millora de rendiments, qualitat, operativa i/o auditories podrà donar-se la possibilitat que
es facin sessions conjuntes per explicar, revisar i analitzar els resultats obtinguts.
En el cas que calgui fer modificacions en alguna de les aplicacions per qualsevol dels anàlisis
detallats, es podrà demanar a l’adjudicatari que les faci i quedaran assumides dins del manteniment
evolutiu.
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− Projecte de servei de suport a l’usuari de primer nivell
Tenint en compte que l’adjudicatari tindrà assignada una línia de servei (servei de suport a l’usuari de
segon nivell) que farà que es relacioni amb l’empresa responsable del servei de primer nivell, es
demana que el licitador proposi un procediment d’actuació que tingui en consideració els següents
punts:








Classificació de les peticions en tipologies estàndards
Identificar concretament el nivell de documentació que cal aportar per a cada tipologia de
petició que arribi de l’empresa de primer nivell
Lliurament de tota la documentació necessària per resoldre les peticions en el primer
nivell
Concreció del criteri de tancament d’una petició
Sessions de coordinació per determinar i concretar argumentaris
Sessions de formació pel personal de l’empresa del primer nivell
Sessions de revisió de les peticions més freqüents i determinar actuacions concretes

− Projecte de manteniment de l’entorn analític
Donat que l’adjudicatari s’haurà de relacionar amb els equips de manteniment de les aplicacions de
l’entorn analític del CatSalut, es demana que el licitador proposi un procediment per la comunicació i
coordinació entre els equips responsables de l’entorn transaccional i de l’entorn analític del CatSalut.
Igualment, s’hauran de considerar projectes previstos a curt i mitjà termini que puguin interferir.

6.16. INFORMES DE CONTROL PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI
En els informes d’activitat han de reflectir l’activitat del mes en curs i l’acumulat del període.
El licitador pot sol·licitar les plantilles dels documents actuals dels informes de seguiment del projecte
de manteniment. Alguns exemples dels indicadors bàsics que cal incloure en els informes per fer el
seguiment del projecte:




Nombre de tasques mensuals per aplicació
Nombre de tasques mensuals per classificació
Nombre d’hores programador per aplicació

6.17. PRODUCTES RESULTANTS DEL PROJECTE
Els productes resultants de les activitats en el projecte són el propi software modificat i l’adaptació de
tota la documentació associada.
Tots els documents que cal elaborar o actualitzar estan definits en la metodologia establerta, tant pel
manteniment correctiu com per l'evolutiu.
L’adjudicatari haurà de mantenir un registre de la documentació enviada al CatSalut amb el detall de
les versions, dates, destinataris i control de canvis.
També es demana que es faci un registre de tots els fitxers que ha lliurat CatSalut o que han estat
generats per alguna petició concreta.
Tota la documentació lliurada haurà d’estar redactada en llengua catalana.
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6.18. AUDITORIA
El CatSalut podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals i la
fiabilitat de la informació facilitada.
L’adjudicatari proporcionarà la seva total cooperació a la realització d’aquestes auditories. Això
inclourà el lliurament de documentació i l’accés físic a les instal·lacions on s’estiguin realitzant els
serveis objecte del contracte, al personal que el client determini, que podrà ser tant personal propi del
client com subcontractat.
No caldrà donar avís previ per realitzar tasques d’auditoria on no es requereixi col·laboració activa del
personal de l’adjudicatari. En els casos en què el client demani una col·laboració activa del personal
de l’adjudicatari, es donarà avís amb quatre (4) setmanes d’antelació.
L’adjudicatari sostindrà els costos d’auditories adjudicades a terceres parts i gestionades pel CatSalut.
L’adjudicatari dedicarà al finançament d’aquestes auditories un màxim del 0,7% de l'import acumulat i
facturat pels serveis del contracte.

6.19. PENALITZACIONS
L’adjudicatari ha de portar a terme els treballs objecte del contracte en el temps fixat. Si el contractista
incorre en demora per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar indistintament, per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes al Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Els incompliments en els nivells de servei indicats a l’apartat Condicions d’Execució – Compromís del
servei implicarà una penalització que serà imputada en el contingut de la bossa d'hores. El seguiment
del compliment de l’ANS i penalitzacions es realitzarà mensualment.
Els criteris a seguir són:

Prioritat

Penalització mensual

Servei parat

20 hores

Molt urgent

15 hores

Urgent

10 hores

Normal

5 hores

Moderada

3 hores

Baixa

2 hores

Els incompliments deguts a canvis en l’equip de treball, en els perfils de Cap de Projecte, Analista
Funcional o Arquitecte, que no tinguin en compte el model de relació proposat, implicarà una
penalització del 10% de la bossa d’hores.
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Com regla general, queden excloses les penalitzacions en cas que:
−

Existeixin situacions extraordinàries que donin lloc a alteracions que desvirtuïn la mesura de
compliment del servei

−

Quan la raó de la desviació es degui a components que no estan sota la responsabilitat de
l’adjudicatari.

Les situacions extraordinàries seran avaluades i aprovades pel comitè de direcció del projecte.
L’adjudicatari pot proposar un sistema addicional de penalitzacions específic pel projecte.

6.20. FACTURACIÓ DEL SERVEI
S’establirà el pla de facturació adequat a cada servei (a l’assoliment de fites preestablertes, a
l’acabament del servei, mensualment, etc.). El director dels serveis conformarà les factures
presentades per l’adjudicatari, d’acord amb la planificació del treball i el pla de facturació establerts.
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7. PLA DE TRANSICIÓ I DEVOLUCIÓ DEL SERVEI
L'oferta ha d'identificar la fase de captura de coneixements i fase de transició, els rols dels
adjudicataris actual i nous adjudicataris en cada fases, així com de qui és la responsabilitat del servei,
juntament amb la proposta del pla de traspàs i el pla de lliurament de coneixement, de documentació,
d'infraestructura i de servei.
La proposta del licitador respecte al pla de transició i al pla de devolució del servei, s’especificarà
tenint en compte la terminologia següent:
−

Adjudicatari actual: És el proveïdor que, en l’actualitat, es fa càrrec del servei objecte d’aquest
plec.

−

Nou adjudicatari: És l’adjudicatari futur de la present licitació i per tant qui serà responsable de la
provisió del servei objecte de la licitació.

−

Fase de captura del coneixement: És la fase prèvia a la fase de transició, durant la qual el nou
adjudicatari realitzarà, amb el suport de l’adjudicatari actual, la captura del coneixement i la
transferència tecnològica necessària que li permetrà assolir la provisió definitiva del servei al final
de la fase de transició. Aquesta fase té un limitació temporal de 1 mes.

−

El licitador haurà de detallar en l’oferta tècnica com es durà a terme aquesta fase (sessions de
treball necessàries detallant la tipologia, grau d’implicació, professionals necessaris de
l’adjudicatari actual,...)

−

Fase de transició: És el període de temps que comença en el moment en que el nou adjudicatari
es fa càrrec del servei i que per definició acaba quan el servei està estabilitzat en els nivells de
servei actuals. Aquesta fase té una limitació temporal de 2 mesos i el licitador pot oferir una
durada inferior.

La gràfica següent mostra les diferents etapes de les que consta el pla de transició i de devolució del
servei (com a model de referència únicament):

NOU ADJUDICATARI

ADJUDICATARI ACTUAL

ADJUDICATARI ACTUAL

Adjudicació
Contractació

Signatura nou
contracte

Inici del projecte i
inici fase captura
de coneixement

NOU ADJUDICATARI

Inici del projecte i
inici fase execució
transició i de la
prestació de serveis

LA RESPONSABILITAT DEL SERVEI
ÉS DE L’ADJUDICATARI ACTUAL

Fi fase execució
transició

LA RESPONSABILITAT DEL SERVEI
ÉS DEL NOU ADJUDICATARI
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Els rols i les responsabilitats de cada part en cadascuna de les fases són les següents:
Responsabilitats de l’adjudicatari
actual

Fase
Fase de captura de
coneixement

Fase de transició

Responsabilitats del nou
adjudicatari

• Facturació dels serveis
• Ha de fer la recepció de la
• Té la responsabilitat del compliment dels
informació de traspàs feta per
l’adjudicatari actual segons la
ANS actuals
• Facilita l’atenció, la col·laboració i la
planificació establerta
informació necessària per realitzar una • Elaborar els informes de seguiment
d’aquesta fase i d’avaluació de
correcta transferència de coneixement i
tecnològica, que permetrà al nou
resultats
adjudicatari pugui fer-se càrrec del servei • Validar i fer inventari de la
en un futur.
documentació rebuda
• Aquesta dedicació prevista per a la • Ha de fer la planificació de la fase
de transició.
devolució del servei haurà estat inclosa
en la seva oferta inicial.
• L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i el promotor del servei
acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura d’un document
d’acceptació.
• No factura els serveis
• Facturació dels serveis
• No té cap responsabilitat sobre el servei.
• Té la responsabilitat del compliment
• El nou adjudicatari pot necessitar el seu
dels ANS oferts per la fase de
transició
suport per garantir la correcta provisió
del servei.
• Haurà de seguir les etapes i la
• Aquesta dedicació prevista per a la
temporalitat de la fase d’execució
de la transició ofertades.
devolució del servei haurà estat inclosa
• El cost d’aquesta fase estarà inclosa
en la seva oferta inicial.
en l’oferta presentada (si s’escau,
dedicació addicional estimada de
l’adjudicatari actual inclosa)
• La Generalitat mitjançant el CTTI monitoritzarà la fase transició

Després de la fase
d’execució de la
transició

• Facturació dels serveis
• Té la responsabilitat del compliment
dels ANS oferts

El cost de la fase de transició del servei formarà part de la línia de gestió del projecte
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta el detall dels següents apartats:
−

Proposta de pla de transició



Definició del marc temporal i recursos necessaris per dur a terme el pla de transició.
Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la duració prevista i el seu grau



d’implicació
Planificació detallada de la fase de transició pròpiament dita, duració prevista i definició dels
ANS oferts fins a l’estabilització definitiva, com a mínim els actuals.


−

En cas de que sigui necessària una fase de transformació, duració prevista i especificació
detallada de com es durà a terme.

Proposta del pla de devolució del servei



Definició de la durada del pla de devolució ofert.
Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la transferència de



coneixement i la transferència tecnològica, per tipus de serveis
Mètode previst per fer la transferència de coneixement (paral·lel, workshops,...)
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−

Requisits que es demanin al nou adjudicatari per completar la correcte transferència de
coneixements i la transferència tecnològica, per tipus de serveis.

També s’ha de proposar el pla de lliurament de:


Coneixement. Determinar el nombre de sessions de traspàs i tipologies d’aquestes
(workshops, conferències, formació d’equips mixtes)



Documentació. Determinar la documentació tècnica que es lliurarà, els terminis de lliurament
i, en cas que siguin necessàries, planificació i tipologia de les sessions d’explicació de la
documentació.



Infraestructura. Determinar les accions a emprendre en el traspàs de la infraestructura de
maquinari i programari.



Servei. Determinar les condicions del pla de traspàs del servei, incloent el pla de comunicació
de canvi a l’usuari.

41

8. PRESTACIONS SUPERIORS O COMPLEMENTARIES A LES EXIGIDES
Els licitadors podran proposar les prestacions o productes addicionals que no formin part dels
requisits exigits en el plec de prescripcions tècniques i que es considerin rellevants per a un millor
desenvolupament del servei: formació específica, workshops de treball amb alguna àrea relacionada
amb el projecte o servei, productes de quadre de comandament del projecte o servei, algun
component tecnològic de millora.
També es valorarà:
−

la realització de funcions específiques de manteniment perfectiu (optimització de processos i
programes, revisió d’entorns, prevenció de problemes,...) identificant oportunitats de millora.

−

Propostes de millora per l’evolució del Portal d’aplicacions

−

Elaboració d’una guia d’estils de les pantalles de les aplicacions de cara a la seva modernització.

−

Anàlisi de la situació actual de la documentació del projecte de cara a millorar el seu us i
localització
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9. IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ
L'import màxim de licitació és de 561.000 euros, IVA no inclòs.
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10. CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA PROPOSTA TÈCNICA
(SOBRE B)

La proposta tècnica ha de tenir els següents continguts mínims i ha d’estar obligatòriament
estructurada de la forma que es detalla a continuació. El licitador pot adjuntar a la seva oferta tota la
informació complementària que consideri d’interès.
L’oferta s’ha de presentar en suport paper i en suport electrònic.

Resum executiu
Resum per a la direcció d’un màxim de deu pàgines dels continguts més significatius de la proposta
dels serveis, incloent-hi obligatòriament:
−

La forma com s’enfocarà el treball per obtenir el màxim valor afegit amb el mínim de temps,
costos i riscos

−

La qualificació i dedicació de l’equip de treball

Solució proposada
Descripció detallada de la solució proposada. Es dividirà en:
−

Proposta Tècnica: Ha d’incloure una proposta funcional i tècnica per a la solució, així com una
descripció de les eines que s’utilitzaran per dur-la a terme. També s’inclouran els processos o
procediments que aportaria el licitador, destacant-ne a la forma com s’enfocarà el treball per
obtenir el màxim valor afegit amb el mínim de temps, costos i riscos.

−

Procediments: Ha d’incloure el detall dels diferents procediments que es demanen en el plec.

Metodologia i eines
Resum abreujat de la metodologia aportada, destacant-ne aquells aspectes que siguin més rellevants
per a l’execució del projecte plantejat.

Planificació del projecte i descripció de les fases
Mapa detallat de les activitats del projecte ubicades en el temps amb la descripció de les
fases/activitats. Es poden prendre com a referència les fases següents: Anàlisi de requisits, disseny
funcional, disseny tècnic i proves, implantació, i gestió del canvi.
Es dividirà en:
−

Planificació i descripció de les fases del projecte en general

−

Planificació detallada de les fases del projecte: Detallar les fases del projecte explicitant, per a
cada fase, les activitats que s’hi duran a terme, les seves entrades i sortides, així com les
responsabilitats de cada participant. És important que hi constin la fase de suport i el període de
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garantia del projecte. Així mateix, cal incloure el pla de captura de coneixements i el pla de
devolució del servei.
−

Gestió del canvi: Detallar les activitats que afecten als usuaris de l’aplicació i organització dels
mateixos. Incloure la proposta de formació als usuaris i altres activitats d’entrenament.

Model de relació i de gestió del projecte
Descripció detallada de l’estructura organitzativa i dels procediments de relació (comitès, documents
de comunicació, vies de comunicació). Es dividirà en:
−

Model de relació

−

Gestió i seguiment del projecte: Descripció de les mesures proposades per controlar i assegurar
el compliment del projecte realitzat. Cal descriure les eines que donaran suport a la realització del
projecte i com seran utilitzades

−

Gestió i control de la qualitat

Mitjans professionals i tècnics
Descripció de l’equip tècnic: Cal descriure i adjuntar la composició de l’equip de treball proposat per al
projecte, amb detall de la seva dedicació per fases/activitats (aquestes han de coincidir amb les fases
de l’apartat 4), perfil professional, descripció del rols assignats, i factor de conversió.
Qualificacions(certificacions) del personal tècnic i de gestió assignat: Detall dels perfils i recursos
humans que participaran en el projecte, així com el CV.
Infraestructura tècnica: Detallar la infraestructura tècnica aportada

Oferta de valor afegit
Descripció de les millores aportades pel licitador. El licitador indicarà les prestacions que ofereix de
les especificades en el Quadre de característiques i en el Plec tècnic.
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ANNEX

Arquitectura de la plataforma
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1 Objectiu
Aquest document pretén descriure els diferents components tecnològics de la plataforma Salut
des de la vessant de sistemes. Inclou els següents elements d’informació:

-

Arquitectura física

-

Programari base instal·lat, sistema operatiu i paquets dels diferents fabricants

-

La distribució dels components en capes segons la seva funció

-

Les comunicacions, al més alt nivell, entre components

-

Interfícies externes

-

Distribució dels recursos físics d’execució entre els components

-

Tipus d’emmagatzematge extern assignat: NAS i SAN

-

Programari i versions a utilitzar pel desenvolupament

En definitiva, s’inclou, tot allò que sistemes ha de proveir i instal·lar, per tal de disposar d’una
plataforma amb les tecnologies d’execució més adients per les aplicacions que es desplegaran
sobre la plataforma de Salut.

La plataforma s’ha implantat tenint en compte les característiques de les aplicacions que s’han
d’instal·lar i les limitacions de les mateixes.
El manteniment d’aquest document el farà la empresa encarregada de fer el manteniment
hosting de la plataforma de Salut.

1.1 Abast
Aquest document és de consulta i de seguiment obligat per part dels proveïdors de serveis
d’informació de Salut que desenvolupen aplicacions que han de desplegar-se a l’entorn de
Producció de la plataforma de Salut.

1.2 Documentació Relacionada
Per un altre banda, tot el que fa referència a les aplicacions desplegades sobre la plataforma
de Salut es troba en els documents:
-

Arquitectura Aplicació, ARA

-

Pla Implementació Aplicació, PIA

-

Manual d’Explotació, MEX
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2 Esquema Plataforma Serveis Crítics Salut

2.1 Entorn Acceptació-Integració
CAPA WEB

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

Transaccional Salut – CPD Cerdanyola

OracleVM – LPSCWAI00
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #0

OracleVM – LPSCSOI00
32 Specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #0

OracleVM – LPSCSOI01
32 Specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #1

OracleVM – LPSCDOI00
32 specitns + 8 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD Transaccional #0

OracleVM – LPSCWAI01
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #1

OracleVM – LPSCSWI00
64 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.6.0_45
WLS SIRE

OracleVM – LPSCSWI01
32 Specints + 6 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_80
WebLogic 9.2.4 + JDK 1.5.0_22
WLS Salut + CatSalut

OracleVM – LPSCDOI01
32 specitns + 8 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD Transaccional #1

OracleVM – LPSCWAI02
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Intranet #0

OracleVM – LPSCSUI00
32 Specints + 6 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle Service Bus 11gR1 (11.1.1.7)
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
OSB

CAPA VISOR

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

Història Clínica Compartida de Catalunya – CPD Cerdanyola
VMWARE – WPSCWII00
16 Specints + 4 GB RAM
Windows 2008
IIS 7.5
RAIM VIEWER
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96 Specints + 24 GB RAM
Oracle Linux 6.1
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
WLS HC3

OracleVM – LPSCDOI20
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Oracle Linux 6.4
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD HC3
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2.2 Entorn Preproducció
CAPA WEB

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

Transaccional Salut – CPD Cerdanyola
OracleVM – LPSCWAT00
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #0

OracleVM – LPSCSOT00
32 Specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #0

OracleVM – LPSCSOT01
32 Specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #1

Hosting Fisic – LPSCDOT00
428 specints + 128 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD Transaccional #0

OracleVM – LPSCWAT01
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #1

OracleVM – LPSCSWT00
64 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.6.0_45
WLS SIRE #0

OracleVM – LPSCSWT01
64 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.6.0_45
WLS SIRE #1

Hosting Físic – LPSCDOT01
428 specints + 128 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD Transaccional #1

OracleVM – LPSCWAT02
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Intranet #0

OracleVM – LPSCSWT02
32 Specints + 12 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_80
WebLogic 9.2.4 + JDK 1.5.0_22
WLS Salut + CatSalut #0

OracleVM – LPSCSWT03
32 Specints + 12 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_80
WebLogic 9.2.4 + JDK 1.5.0_22
WLS Salut + CatSalut #1

OracleVM – LPSCSUT00
64 Specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle Service Bus 11gR1 (11.1.1.7)
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
OSB #0

OracleVM – LPSCSUT01
64 Specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle Service Bus 11gR1 (11.1.1.7)
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
OSB #1

OracleVM – LPSCWAT03
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Intranet #1

CAPA VISOR

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

Història Clínica Compartida de Catalunya – CPD Cerdanyola
VMWARE – WPSCWIT00
16 Specints + 4 GB RAM
Windows 2008
IIS 7.5
RAIM VIEWER #0

OracleVM – LPSCSWT20
96 Specints + 24 GB RAM
Oracle Linux 6.1
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
WLS HC3 #0

Hosting Físic – LPSCDOT20
125 specitns + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD HC3 #0

VMWARE – WPSCWIT01
16 Specints + 4 GB RAM
Windows 2008
IIS 7.5
RAIM VIEWER #1

OracleVM – LPSCSWT21
96 Specints + 24 GB RAM
Oracle Linux 6.1
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
WLS HC3 #1

Hosting Físic – LPSCDOT21
125 specitns + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD HC3 #1

CAPA WEB

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

SIRE Contigència – CPD 22@
OracleVM – LPSCWAT10
16 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal SIRE CONTIGENCIA
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2.3 Entorn Producció
CAPA WEB

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

Transaccional Salut – CPD Cerdanyola
OracleVM – LPSCWAX00
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #0

OracleVM – LPSCWAX01
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #2

OracleVM – LPSCSOX00
32 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #0

OracleVM – LPSCSOX01
32 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #1

Hosting Fisic – LPSCDOX00
771 specitns + 128 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD Transaccional #0

OracleVM – LPSCWAX02
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #1

OracleVM – LPSCWAX03
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Internet #3

OracleVM – LPSCSOX02
32 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #2

OracleVM – LPSCSOX03
32 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 5.11
OAS 10g R2 (Inclou OHS + JDK 1.4.2)
OAS #3

Hosting Físic – LPSCDOX01
771 specitns + 128 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD Transaccional #1

OracleVM – LPSCWAX04
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Intranet #0

OracleVM – LPSCWAX05
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Intranet #1

OracleVM – LPSCSWX00
128 Specints + 12 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.6.0_45
WLS SIRE #0

OracleVM – LPSCSWX03
128 Specints + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_80
WebLogic 9.2.4 + JDK 1.5.0_22
WLS Salut + CatSalut #0

OracleVM – LPSCSWX01
128 Specints + 12 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.6.0_45
WLS SIRE #1

OracleVM – LPSCSWX04
128 Specints + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_80
WebLogic 9.2.4 + JDK 1.5.0_22
WLS Salut + CatSalut #1

OracleVM – LPSCSWX02
128 Specints + 12 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.6.0_45
WLS SIRE #2

OracleVM – LPSCSWX05
128 Specints + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_80
WebLogic 9.2.4 + JDK 1.5.0_22
WLS Salut + CatSalut #2

OracleVM – LPSCSUX00
128 Specints + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle Service Bus 11gR1 (11.1.1.7)
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
OSB #0

OracleVM – LPSCSUX01
128 Specints + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle Service Bus 11gR1 (11.1.1.7)
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
OSB #1

OracleVM – LPSCWAX06
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal Intranet #2
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CAPA VISOR

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

Història Clínica Compartida de Catalunya – CPD Cerdanyola
VMWARE – WPSCWIX00
16 Specints + 4 GB RAM
Windows 2008
IIS 7.5
RAIM VIEWER #0

OracleVM – LPSCSWX20
128 Specints + 24 GB RAM
Oracle Linux 6.1
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
WLS HC3 #0

Hosting Físic – LPSCDOX20
125 specitns + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD HC3 #0

VMWARE – WPSCWIX01
16 Specints + 4 GB RAM
Windows 2008
IIS 7.5
RAIM VIEWER #1

OracleVM – LPSCSWX21
128 Specints + 24 GB RAM
Oracle Linux 6.1
WebLogic 10.3.6 + JDK 1.7.0_51
WLS HC3 #1

Hosting Físic – LPSCDOX21
125 specitns + 32 GB RAM
Oracle Linux 6.6
Oracle RAC 11.2.0.4
BBDD HC3 #1

CAPA WEB

CAPA APLICACIONS

CAPA DADES

SIRE Contigència – CPD 22@
OracleVM – LPSCWAX10
32 Specints + 4 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Apache 2.2.25
Frontal SIRE CONTIGENCIA
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OracleVM – LPSCSWX10
32 Specints + 8 GB RAM
Oracle Linux 6.4
WebLogic 12.1.3 + JDK 1.7.0_51
WLS SIRE CONTINGENCIA

OracleVM – LPSCDOX10
32 specitns + 12 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle RAC 12.1.0.2
BBDD SIRE CONTINGENCIA
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2.4 Entorn GRID CONTROL
Transaccional Salut – CPD Cerdanyola
OracleVM – LPSCSAUX00
32 specints + 16 GB RAM
Oracle Linux 6.4
Oracle Grid 12.1.0.2
GRID CONTROL
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3 Descripció
Els trets fonamentals del entorn transaccional són els següents:

-

La disponibilitat de tres entorns aïllats, acceptació, preproducció i producció, amb uns
procediments d’ús que asseguren la màxima disponibilitat i fiabilitat del sistema en el
seu conjunt.

-

-

La disposició del programari en tres capes:


Capa servidor web



Capa servidor d’aplicacions



Capa servidor de base de dades

La utilització dels serveis corporatius XCAT/T-Systems de balanceig de càrrega.
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4 Disponibilitat i recursos
La distribució dels recursos, a nivell tant de capacitat de procés com de gestió de memòria, dels
servidors Linux 6.x, entre el conjunt d’aplicacions que s’estan executant, queda fitxada pel
programari de Oracle Linux cgroups a les capes web i d’aplicacions i el Oracle Resource
Manager a nivell de base de dades. No es distribueixen recursos als servidors Linux 5.x (Oracle
AS)

Les peticions entrants, a tots els nivells: capa web, aplicacions i base de dades, es troben
balancejades entre els diferents servidors integrants de la plataforma:

-

Capa web: els balancejadors distribueixen les peticions entrants entre els diferents
servidors web seguint una política de round-robin, assignació seqüencial de les
peticions sobre els diferents servidors.

-

Capa aplicacions: els servidors web distribueixen, de forma balancejada, les peticions
entre els diferents servidors d’aplicacions utilitzant una política de round-robin, el plugin de WebLogic és l’encarregat de fer-ho sobre els servidors d’aplicacions de WebLogic
i el de OC4J sobre els servidors d’aplicacions de Oracle AS.

-

Capa base de dades: els servidors d’aplicacions, WebLogic i Oracle AS, realitzen la
distribució, sobre els nodes integrants del Oracle RAC utilitzant els serveis d’Oracle i
seguint una política de round-robin. Un servidor d’aplicacions Oracle AS detecta la
caiguda d’un node del Oracle RAC i realitza la redirecció de les peticions cap al altre
node mitjançant la utilització del Fast Connection Failover (FNF) d’Oracle, un servidor
d’aplicacions WebLogic ho fa mitjançant la utilització dels MultiPools de WebLogic.
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4.1 Oracle Linux cgroups
La implantació del programari Oracle Linux cgroups a nivell de servidors web i d’aplicacions
s’ha fet a tots els entorns, deixant la configuració de repartiments de recursos per definir a
l’espera del resultat de les proves de càrregaAquest programari té com objectiu el control dels
recursos de cpu i realitzant una assignació de percentatges dels mateixos a nivell d’usuari,
evitant interferències entre ells per un mal funcionament o un ús excessiu d’un dels recursos.

4.1.1 Servidors web
Els servidors web internet de la plataforma, disposen de 4 instàncies, una assignada al SIRE
(Internet), una altre a HCCC, una altre a SALUT, i un altre a OSB. Els usuaris i els percentatges
d’assignació de recursos de CPU/memòria són els següents:

Ambit

Usuari

CPU / Memòria

SIRE (internet)

ahs_I

TBD

SALUT

ahs_II

TBD

HCCC

ahs_III

TBD

OSB

ahs_IV

TBD

Els servidors web intranet de la plataforma, disposen de 2 instàncies, una assignada al SIRE i
un altre a SIFCO. Els usuaris i els percentatges d’assignació de recursos de CPU/memòria són
els següents:

Ambit

Usuari

CPU / Memòria

SIRE

ahs_I

TBD

SIFCO

ahs_II

TBD
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4.1.2 Servidors d’aplicacions SALUT/CATSALUT
La assignació del recurs de CPU/memòria s’ha fet a nivell de clúster d’instàncies J2EE. Els
usuaris, àmbits i percentatges d’assignació de recursos són els següents:

Apps

Relació

Percentatge CPU

wls_I

1r grup aplicacions SALUT

TBD

wls_II

Aplicacions ICAM

TBD

wls_III

Aplicació RSA

TBD

wls_IV

2n grup aplicacions SALUT

TBD

wls_V

1r grup aplicacions CATSALUT

TBD

wls_VI

2n grup aplicacions CATSALUT

TBD

wls_VII

1r grup aplicacions SIFCO

TBD

4.1.3 Servidors d’aplicacions Història Clínica Compartida de
Catalunya
La assignació del recurs de CPU/memòria s’ha fet a nivell de clúster d’instàncies J2EE. Els
usuaris, àmbits i percentatges d’assignació de recursos són els següents:

Grup PRM

Relació

wls_I

Seerveis web

TBD

wls_II

Portal Liferay

TBD
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4.2 Serveis d’Oracle (TO BE CONFIRMED)
La definició d’un conjunt de serveis d’Oracle permet aplicar un control de com es registren les
aplicacions al accedir a la base de dades i poder actuar sobre elles des del punt de vista de
connectivitat, tot esquema definit sobre la base de dades es trobarà dins d’un d’aquests serveis
definits.

Servei Oracle
DS_1

Descripció

DS_2

Les aplicacions pertanyents al Departament de Salut utilitzaran aquests
serveis. DS_1 per les aplicacions de màxima criticitat i DS_2 per la resta.

SIRE

Serveis utilitzat per la Recepta Electrònica.

SIRE_WL
CS_1
CS_2
IC_1

Les aplicacions pertanyents al Departament de CatSalut utilitzaran
aquests serveis. CS_1 per les aplicacions de màxima criticitat i CS_2 per
la resta.

IC_2

Les aplicacions pertanyents al ICAM utilitzaran aquests serveis. IC_1 per
les aplicacions de màxima criticitat i IC_2 per la resta.

HCCC

Servei utilitzat pel Historial Clínic Compartit de Catalunya.

RPA

Servei utilitzat tant per RPA com per RSA

TEST

Servei utilitzat per les aplicacions noves en mode “test” fins que es
decideixi posar-les plenament en producció després d’un període
d’observació.

CMB_2

Emprat per la aplicació CMB.

*_BATCH

Emprats per la operatòria batch de la plataforma
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4.3 Oracle Resource Manager (TO BE CONFIRMED)
La definició de grups d’Oracle Resource Manager, a banda, del balanceig de carrega entre els
nodes del Oracle RAC, permet fer un agrupament en unitats funcionals de les aplicacions i dins
d’aquestes, fer una subdivisió entre aplicacions crítiques i aplicacions no critiques. El control de
recursos sobre els servidors integrants del Oracle RAC està realitzat pel programari Resource
Manager d’Oracle, per fer aquest control es defineixen un seguit de grups de control a on
quedaran inclosos la totalitat de serveis d’Oracle definits. Aquests grups de control tenen un
percentatge permanent assignat de la capacitat de procés.

Pla de Servei

PLAN_SERVICES
(SANPRO1, SANPRO2)

PLAN_SERVICES_SANPRO3

Grup Oracle Resource
Manager

Percentatge

CG_MAX

55

CG_SIRE
CG_HCCC

20
20

*

CG_MIN

5

CG_MAX

6

CG_SIRE
CG_HCCC

90
3

CG_MIN

1

Serveis Vinculats
Tots els serveis Oracle considerats
crítics
SIRE
HCCC
Tots els serveis Oracle considerats no
crítics
Tots els serveis Oracle considerats
crítics
SIRE
HCCC
Tots els serveis Oracle considerats no
crítics

* Només actiu en cas de failover o d’haver assolit el numero màxim de connexions configurat en el pool, amb
SANPRO3, definit a nivell de servidor d’aplicacions.

La totalitat de grups de control, a excepció del SIRE, estan definits sobre dos nodes integrants
del Oracle RAC, el SIRE disposa d’un node dedicat.

Actualment el Oracle Resource Manager es troba desactivat.
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5 Implantació de l’entorn de contingència del SIRE
Aquest entorn, mitjançant la utilització dels Streams d’Oracle, ofereix la possibilitat a les
farmàcies de continuar dispensant en cas de caiguda del entorn de producció. El entorn de
contingència del SIRE sempre es troba actiu i està associat al domini recepta.salut.gencat.cat,
per mantenir la consistència de dades, hi ha replica de dades, a nivell d’esquema i taules, tan
des del entorn de producció al de contingència com del de contingència al de producció. Una
mateixa taula, en tots els casos, només es propaga en un sentit, o be de SIRE a
CONTINGENCIA o de CONTIGENCIA a SIRE.
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6 Entorns d’execució
A continuació es descriuen els diferents entorns d’execució que són utilitzats per una aplicació
durant tot el seu cicle de vida:


Producció. En aquest entorn es desplega el codi un cop ha estat acceptat per l’usuari i
per l’equip de producció, quedant llest per la seva explotació. Aquest entorn és visible
des de Internet i la Intranet.



Preproducció. La finalitat d’aquest entorn és proporcionar el suport per a realitzar les
proves d’acceptació funcional de les aplicacions abans de passar a producció. També
és l’entorn on es realitzen proves de carrega/esforç i de disponibilitat del sistema,
simulant l’accés d’un nombre elevat d’usuaris per poder fer el tuning de tots els
servidors involucrats, així com, tasques relacionades amb la formació i demostracions.
Aquest entorn és visible des de Internet i la Intranet.



Acceptació. La finalitat d’aquest entorn és la de proporcionar el suport per la
realització de les proves funcionals per part de les empreses desenvolupadores de les
noves aplicacions o nous mòduls, encara no presents a producció. També és l’entorn a
on es realitzen proves varies dels de les aplicacions. Aquest entorn només és visible
des de la Intranet.
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7 Pools de Connexió
Les aplicacions desenvolupades en Java utilitzen els pools de connexions, configurats a nivell
dels servidors d’aplicacions, per establir connexions amb la base de dades, dins de la
plataforma consolidada de Salut distingim dos tipus:

-

Pool Simètric: les connexions amb la base de dades es distribueixen, de forma
balancejada, sobre tots els nodes integrants del Oracle RAC. En cas de caiguda
d’algun dels nodes, les peticions són ateses pels nodes restants.

-

Pool Asimètric: les connexions amb la base de dades són servides, de forma
balancejada, per un node dedicat integrant del Oracle RAC. En cas de caiguda
d’aquest node, les peticions es distribueixen, de forma balancejada, sobre la resta de
nodes.
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8 Oracle Service Bus
La plataforma consolidada de Salut disposa dels serveis proporcionats pel Oracle Service Bus
(OSB), aquest programari es troba desplegat sobre servidors físics independents en cadascun
dels entorns, clusteritzat a producció i preproducció. El OSB actua com un proxy a nivell de web
services. Algunes de les seves funcionalitats són:
•

Flexibilitat: implementa una capa d’abstracció entre els clients i els proveïdors de
serveis. Aquesta capa proporciona valor afegit sense la necessitat de canviar les
aplicacions. Al publicar un servei a través del OSB hi ha la possibilitat de realitzar
múltiples operacions: transformar les dades o el disseny dels missatges rebuts o
enviats i/o encaminar-los, de forma intel·ligent, a altres punts de servei depenen del
seu contingut.

•

Transparència: oculta la ubicació física dels serveis.

•

Balanceig: realitza el balanceig de la carrega de peticions sobre un conjunt de punts de
servei.

•

Augmenta la seguretat.

•

Millora de la monitorització i la configuració d’alarmes.
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El flux que segueixen les peticions entrants és el següent:

Les crides a serveis externs, per part de les aplicacions, també les centralitza el Oracle Service
Bus:

Degut a la falta de flexibilitat del OSB, alhora d’especificar el service endpoint, s’ha creat un nou
Apache per l’OSB, bus.salut.gencat.cat, les peticions amb origen Internet tindran com a punt
d’entrada els balancejadors externs i les d’origen Intranet, tindran com a punt d’entrada els
balancejadors interns, d’aquesta manera és possible disposar d’aplicacions, a través del OSB,
d’àmbit intern, extern o intern/extern.
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INTERNET

INTRANET
HTTPS

HTTPS

443

443
Balancejadors Externs

Balancejadors Interns

(bus.salut.gencat.cat)

(bus.salut.gencat.cat))

HTTPS

HTTPS
443

443

Apache

Apache

(bus.salut.gencat.cat)

(bus.salut.gencat.cat)

HTTP
9003
OSB
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9 Comunicacions
9.1 Frontals
Aquests entorns estan securitzats mitjançant tallafocs i les peticions entregades a cada
entorn, estan balancejades al utilitzar balancejadors. Tant els firewalls com el
balancejadors treballant en modalitat actiu-passiu, cadascun ubicat dins d’un CPD diferent,
per garantir la alta disponibilitat dels entorns.
Peticions Internet/Intranet

Actiu

Passiu

Balancejador
(Alteon 3408)

Balancejador
(Alteon 3408)

(NAT)

FW DMZ’s

Web Servers

FW DMZ’s

Web Servers

Les aplicacions de Salut es distribueixen dins de quatre àrees diferenciades: OSB, SIRE,
HCCC i PORTAL, per contribuir a la seva estabilitat i independència, s’han implementat les
següents instancies web dins de cada servidor físic, independents a nivell de binaris,
propietari i grup:
•

Apache SALUT: serveix a les aplicacions de PORTAL desplegades sobre servidor
d’aplicacions WebLogic i fa les funcions de proxy de les peticions amb destí al
OHS.

•

Apache SIRE: serveix a la aplicació SIRE. Degut a la criticitat del web service del
SIRE, que dona servei a la Recepta Electrònica, s’han implementat uns servidors
web d’Intranet, dedicats, per poder aïllar aquest servei d’atacs externs.

•

Apache HCCC: serveix a la aplicació HCCC.

•

Apache OSB: serveix als serveis publicats al bus
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9.2 Ports
La infraestructura integrant de la plataforma consolidada de Salut utilitza els següents ports per
les connexions entre les diferents capes.

Servidor

Component

Ports
*

SIRE
HCCC
OSB
VISOR HCCC
OC4J_Salut

HTTP: 80
HTTPS: 443
HTTPS: 443, 8443
HTTPS: 443, 8443
HTTPS: 443
HTTPS: 443
12503

OC4J_ICAM

12504

OC4J_CaSalut

12505

PORTAL
Servidors Web

Servidors Aplicacions
OAS

SIRE

HCCC

SALUT
Servidor Aplicacions
WebLogics

CATSALUT

Base de Dades
*

admin

9001

sire #1

9003

sire #2

9005

admin

9001

ws

9003

liferay

9005

admin

9001

salut_I

9003

icam

9005

rsa

9007

salut_II

9009

icam_II

9055

admin

9011

catsalut_I

9013

catsalut_II

9015

sifco

9017

Listener
Oracle Notification Server Remote

1522
6200

Redireccionat al port 443
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10 Entorn d’acceptació
10.1 Esquema maquinari
Nom servidor
LPSCWAI00
LPSCWAI01
LPSCWAI02
WPSCWII00
LPSCSOI00
LPSCSOI01
LPSCSWI00
LPSCSWI01
LPSCSWI20
LPSCSUI00
LPSCDOI00
LPSCDOI01
LPSCDOT20

10.1.1

Funció
Frontal Apache internet #0
Frontal Apache internet #1
Frontal Apache intranet
RAIM VIEWER
Servidor OAS #0
Servidor OAS #1
WebLogic SIRE
WebLogic Salut
WebLogic HCCC
OSB
BBDD TRANSACCIONAL #0
BBDD TRANSACCIONAL #1
BBDD HCCC

Capa Web

INSTÀNCIA
PSCWAI00
PSCWAI01
PSCWAI02
PSCWAI03
PSCWAI04
PSCWAI05
PSCWAI06
PSCWAI07
PSCWAI08
PSCWAI50
PSCWII00
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SERVIDOR
LPSCWAI00
LPSCWAI01
LPSCWAI02
LPSCWAI00
LPSCWAI01
LPSCWAI00
LPSCWAI01
LPSCWAI00
LPSCWAI01
LPSCWAI02
WPSCWI00

DESCRIPCIÓ
APACHE INTERNET SIRE #0
APACHE INTERNET SIRE #1
APACHE INTRANET SIRE
APACHE INTERNET SALUT #0
APACHE INTERNET SALUT #1
APACHE INTERNET HCCC #0
APACHE INTERNET HCCC #1
APACHE INTERNET OSB #0
APACHE INTERNET OSB #1
APACHE INTRANET SIFCO
RAIM VIEWER
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10.1.2

Capa Aplicacions

Llista instàncies Oracle HTTP Server

INSTÀNCIA
PSCWUI00
PSCWUI01

SERVIDOR
LPSCSOI00
LPSCSOI01

Llista instàncies Oracle Containers for J2EE

INSTÀNCIA
PSCSOI00
PSCSOI01
PSCSOI02
PSCSOI03
PSCSOI04
PSCSOI05

SERVIDOR
LPSCSOI00
LPSCSOI00
LPSCSOI00
LPSCSOI01
LPSCSOI01
LPSCSOI01

FUNCIÓ
OC4J SALUT #0
OC4J ICAM #0
OC4J CATSALUT #0
OC4J SALUT #1
OC4J ICAM #1
OC4J CATSALUT #1

Llista instàncies WebLogic

INSTÀNCIA
PSCSWI00
PSCSWI01
PSCSWI02
PSCSWI30
PSCSWI31
PSCSWI32
PSCSWI33
PSCSWI34
PSCSWI35
PSCSWI50
PSCSWI51
PSCSWI52
PSCSWI53
PSCSWI20
PSCSWI21
PSCSWI22

SERVIDOR
LPSCSWI00
LPSCSWI00
LPSCSWI00
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI01
LPSCSWI20
LPSCSWI20
LPSCSWI20

Funció
ADMIN SIRE
SIRE #0
SIRE #1
ADMIN SALUT
SALUT_1
ICAM
RSA
SALUT_2
ICAM_2
ADMIN CATSALUT
CATSALUT_1
CATSALUT_2
SIFCO
ADMIN HCCC
WS HCCC
LIFERAY

SERVIDOR
LPSCSUI00
LPSCSUI00

FUNCIÓ
ADMIN OSB
NODE OSB

Llista instàncies OSB

INSTÀNCIA
PSCSUI00
PSCSUI01
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10.1.3

Capa BBDD

INSTÀNCIA
PSCDOI00
PSCDOI20
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SERVIDOR
LPSCDOI00
LPSCDOI01
LPSCDOI20

FUNCIÓ
INSTÀNCIA TRANSACCIONAL
INSTÀNCIA HCCC
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11Entorn de preproducció
11.1 Esquema maquinari
Nom servidor
LPSCWAT00
LPSCWAT01
LPSCWAT02
LPSCWAT03
LPSCWAT10
WPSCWIT00
WPSCWIT01
LPSCSOT00
LPSCSOT01
LPSCSWT00
LPSCSWT01
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT10
LPSCSWT20
LPSCSWT21
LPSCSUT00
LPSCSUT01
LPSCDOT00
LPSCDOT01
LPSCDOT10
LPSCDOT20
LPSCDOT21
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Funció
Frontal Apache Internet #0
Frontal Apache Internet #1
Frontal Apache Intranet #0
Frontal Apache Intranet #1
Frontal SIRE CONTINGENCIA
RAIM VIEWER #0
RAIM VIEWER #1
Servidor OAS #0
Servidor OAS #1
WebLogic SIRE #0
WebLogic SIRE #1
WebLogic Salut #0
WebLogic Salut #1
WebLogic SIRE CONTINGENCIA
WebLogic HCCC #0
WebLogic HCCC #1
OSB #0
OSB #1
BBDD TRANSACCIONAL #0
BBDD TRANSACCIONAL #1
BBDD SIRE CONTINGENCIA
BBDD HCCC #0
BBDD HCCC #1
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11.1.1

Capa Web

INSTÀNCIA
PSCWAT00
PSCWAT01
PSCWAT02
PSCWAT03
PSCWAT04
PSCWAT05
PSCWAT06
PSCWAT07
PSCWAT08
PSCWAT09
PSCWAT50
PSCWAT51
PSCWIT00
PSCWIT01
PSCWAT90

11.1.2

SERVIDOR
LPSCWAT00
LPSCWAT01
LPSCWAT02
LPSCWAT03
LPSCWAT00
LPSCWAT01
LPSCWAT00
LPSCWAT01
LPSCWAT00
LPSCWAT01
LPSCWAT02
LPSCWAT03
WPSCWIT00
WPSCWIT01
LPSCWAX10

DESCRIPCIÓ
APACHE INTERNET SIRE #0
APACHE INTERNET SIRE #1
APACHE INTRANET SIRE #0
APACHE INTRANET SIRE #1
APACHE INTERNET SALUT #0
APACHE INTERNET SALUT #1
APACHE INTERNET HCCC #0
APACHE INTERNET HCCC #1
APACHE INTERNET OSB #0
APACHE INTERNET OSB #1
APACHE INTRANET SIFCO #0
APACHE INTRANET SIFCO #1
RAIM VIEWER #0
RAIM VIEWER #1
SIRE CONTINGENCIA

Capa Aplicacions

Llista instàncies Oracle HTTP Server

INSTÀNCIA
PSCWUT00
PSCWUT01

SERVIDOR
LPSCSOT00
LPSCSOT01

Llista instàncies Oracle Containers for J2EE

INSTÀNCIA
PSCSOT00
PSCSOT01
PSCSOT02
PSCSOT03
PSCSOT04
PSCSOT05
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SERVIDOR
LPSCSOT00
LPSCSOT00
LPSCSOT00
LPSCSOT01
LPSCSOT01
LPSCSOT01

FUNCIÓ
OC4J SALUT #0
OC4J ICAM #0
OC4J CATSALUT #0
OC4J SALUT #1
OC4J ICAM #1
OC4J CATSALUT #1

28 de 37

07/06/2018 13:15

Llista instàncies WebLogic

INSTÀNCIA
PSCSWT00
PSCSWT01
PSCSWT02
PSCSWT03
PSCSWT04
PSCSWT30
PSCSWT31
PSCSWT32
PSCSWT33
PSCSWT34
PSCSWT35
PSCSWT36
PSCSWT37
PSCSWT38
PSCSWT39
PSCSWT40
PSCSWT50
PSCSWT51
PSCSWT52
PSCSWT53
PSCSWT54
PSCSWT55
PSCSWT56
PSCSWT20
PSCSWT21
PSCSWT22
PSCSWT23
PSCSWT24
PSCSWT90
PSCSWT91
PSCSWT92

SERVIDOR
LPSCSWT00
LPSCSWT00
LPSCSWT01
LPSCSWT00
LPSCSWT01
LPSCSWT02
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT02
LPSCSWT03
LPSCSWT20
LPSCSWT20
LPSCSWT21
LPSCSWT20
LPSCSWT21
LPSCSWT10
LPSCSWT10
LPSCSWT10

Funció
ADMIN SIRE
SIRE #0
SIRE #1
SIRE #2
SIRE #3
ADMIN SALUT
SALUT_1 #0
SALUT_1 #1
ICAM #0
ICAM #1
RSA #0
RSA #1
SALUT_2 #0
SALUT_2 #1
ICAM_2 #0
ICAM_2 #1
ADMIN CATSALUT
CATSALUT_1 #0
CATSALUT_1 #1
CATSALUT_2 #0
CATSALUT_2 #1
SIFCO #0
SIFCO #1
ADMIN HCCC
WS HCCC #0
WS HCCC #1
LIFERAY #0
LIFERAY #1
ADMIN SIRE CONTINGENCIA
SIRE CONT #0
SIRE CONT #1

SERVIDOR
LPSCSUT00
LPSCSUT00
LPSCSUT01

FUNCIÓ
ADMIN OSB
NODE OSB #0
NODE OSB #1

Llista instàncies OSB

INSTÀNCIA
PSCSUT00
PSCSUT01
PSCSUT02
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11.1.3

Capa Base de Dades

INSTÀNCIA
PSCDOT00
PSCDOT20
PSCDOT90
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SERVIDOR
LPSCDOT00
LPSCDOT01
LPSCDOT20
LPSCDOT21
LPSCDOT10

FUNCIÓ
INSTÀNCIA TRANSACCIONAL
INSTÀNCIA HCCC
INSTÀNCIA SIRE CONTINGENCIA
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12Entorn de producció
12.1 Esquema maquinari
Nom servidor
LPSCWAX00
LPSCWAX01
LPSCWAX02
LPSCWAX03
LPSCWAX04
LPSCWAX05
LPSCWAX06
WPSCWIX00
WPSCWIX01
LPSCWAX10
LPSCSOX00
LPSCSOX01
LPSCSOX02
LPSCSOX03
LPSCSWX00
LPSCSWX01
LPSCSWX02
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX20
LPSCSWX21
LPSCSWX10
LPSCSUX00
LPSCSUX01
LPSCAUX00
LPSCDOX00
LPSCDOX01
LPSCDOX10
LPSCDOX20
LPSCDOX21
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Funció
Frontal Apache Internet #0
Frontal Apache Internet #1
Frontal Apache Internet #2
Frontal Apache Internet #3
Frontal Apache Intranet #0
Frontal Apache Intranet #1
Frontal Apache Intranet #2
RAIM VIEWER #0
RAIM VIEWER #1
Frontal SIRE CONTINGENCIA
Servidor OAS #0
Servidor OAS #1
Servidor OAS #2
Servidor OAS #3
WebLogic SIRE #0
WebLogic SIRE #1
WebLogic SIRE #2
WebLogic Salut #0
WebLogic Salut #1
WebLogic Salut #2
WebLogic HCCC #0
WebLogic HCCC #1
WebLogic SIRE CONTIGENCIA
OSB #0
OSB #1
GRID CONTROL
BBDD TRANSACCIONAL #0
BBDD TRANSACCIONAL #1
BBDD SIRE CONTINGENCIA
BBDD HCCC #0
BBDD HCCC #1
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12.1.1

Capa Web

INSTÀNCIA
PSCWAX00
PSCWAX01
PSCWAX02
PSCWAX03
PSCWAX04
PSCWAX05
PSCWAX06
PSCWAX07
PSCWAX08
PSCWAX09
PSCWAX10
PSCWAX11
PSCWAX12
PSCWAX13
PSCWAX14
PSCWAX15
PSCWAX16
PSCWAX17
PSCWAX18
PSCWAX50
PSCWAX51
PSCWAX52
PSCWIX00
PSCWIX01
PSCWAX90

12.1.2

SERVIDOR
LPSCWAX00
LPSCWAX01
LPSCWAX02
LPSCWAX03
LPSCWAX04
LPSCWAX05
LPSCWAX06
LPSCWAX00
LPSCWAX01
LPSCWAX02
LPSCWAX03
LPSCWAX00
LPSCWAX01
LPSCWAX02
LPSCWAX03
LPSCWAX00
LPSCWAX01
LPSCWAX02
LPSCWAX03
LPSCWAX04
LPSCWAX05
LPSCWAX06
WPSCWIX00
WPSCWIX01
LPSCWX10

DESCRIPCIÓ
APACHE INTERNET SIRE #0
APACHE INTERNET SIRE #1
APACHE INTERNET SIRE #2
APACHE INTERNET SIRE #3
APACHE INTRANET SIRE #0
APACHE INTRANET SIRE #1
APACHE INTRANET SIRE #2
APACHE INTERNET SALUT #0
APACHE INTERNET SALUT #1
APACHE INTERNET SALUT #2
APACHE INTERNET SALUT #3
APACHE INTERNET HCCC #0
APACHE INTERNET HCCC #1
APACHE INTERNET HCCC #2
APACHE INTERNET HCCC #3
APACHE INTERNET OSB #0
APACHE INTERNET OSB #1
APACHE INTERNET OSB #2
APACHE INTERNET OSB #3
APACHE INTRANET SIRE #0
APACHE INTRANET SIFCO #1
APACHE INTRANET SIFCO #2
RAIM VIEWER #0
RAIM VIEWER #1
APACHE SIRE CONTIGENCIA

Capa Aplicacions

Llista instàncies Oracle HTTP Server

INSTÀNCIA
PSCWUX00
PSCWUX01
PSCWUX02
PSCWUX03
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SERVIDOR
LPSCSOX00
LPSCSOX01
LPSCSOX02
LPSCSOX03
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Llista instàncies Oracle Containers for J2EE

INSTÀNCIA
PSCSOX00
PSCSOX01
PSCSOX02
PSCSOX03
PSCSOX04
PSCSOX05
PSCSOX06
PSCSOX07
PSCSOX08
PSCSOX09
PSCSOX10
PSCSOX11

SERVIDOR
LPSCSOX00
LPSCSOX00
LPSCSOX00
LPSCSOX01
LPSCSOX01
LPSCSOX01
LPSCSOX02
LPSCSOX02
LPSCSOX02
LPSCSOX03
LPSCSOX03
LPSCSOX03

FUNCIÓ
OC4J SALUT #0
OC4J ICAM #0
OC4J CATSALUT #0
OC4J SALUT #1
OC4J ICAM #1
OC4J CATSALUT #1
OC4J SALUT #2
OC4J ICAM #2
OC4J CATSALUT #2
OC4J SALUT #3
OC4J ICAM #3
OC4J CATSALUT #3

Llista instàncies OSB

INSTÀNCIA
PSCSUX00
PSCSUX01
PSCSUX02
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SERVIDOR
LPSCSUX00
LPSCSUX00
LPSCSUX01

FUNCIÓ
ADMIN OSB
NODE OSB #0
NODE OSB #1
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Llista instàncies WebLogic

INSTÀNCIA
PSCSWX00
PSCSWX01
PSCSWX02
PSCSWX03
PSCSWX04
PSCSWX05
PSCSWX06
PSCSWX30
PSCSWX31
PSCSWX32
PSCSWX33
PSCSWX34
PSCSWX35
PSCSWX36
PSCSWX37
PSCSWX38
PSCSWX39
PSCSWX40
PSCSWX41
PSCSWX42
PSCSWX43
PSCSWX44
PSCSWX45
PSCSWX50
PSCSWX51
PSCSWX52
PSCSWX53
PSCSWX54
PSCSWX55
PSCSWX56
PSCSWX57
PSCSWX58
PSCSWX59
PSCSWX20
PSCSWX21
PSCSWX22
PSCSWX23
PSCSWX24
PSCSWX90
PSCSWX91
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SERVIDOR
LPSCSWX00
LPSCSWX00
LPSCSWX01
LPSCSWX02
LPSCSWX00
LPSCSWX01
LPSCSWX02
LPSCSWX03
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX03
LPSCSWX04
LPSCSWX05
LPSCSWX20
LPSCSWX20
LPSCSWX21
LPSCSWX20
LPSCSWX21
LPSCSWX10
LPSCSWX10

Funció
ADMIN SIRE
SIRE #0
SIRE #1
SIRE #2
SIRE #3
SIRE #4
SIRE #5
ADMIN SALUT
SALUT_1 #0
SALUT_1 #1
SALUT_1 #2
ICAM #0
ICAM #1
ICAM #2
RSA #0
RSA #1
RSA #2
SALUT_2 #0
SALUT_2 #1
SALUT_2 #2
ICAM_2 #0
ICAM_2 #1
ICAM_2 #2
ADMIN CATSALUT
CATSALUT_1 #0
CATSALUT_1 #1
CATSALUT_1 #2
CATSALUT_2 #0
CATSALUT_2 #1
CATSALUT_2 #2
SIFCO #0
SIFCO #1
SIFCO #2
ADMIN HCCC
WS HCCC #0
WS HCCC #1
LIFERAY #0
LIFERAY #1
ADMIN SIRE CONTINGENCIA
SIRE CONT #0
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INSTÀNCIA
PSCSWX92

12.1.3

SERVIDOR
LPSCSWX10

Funció
SIRE CONT #1

Capa BBDD

INSTÀNCIA
PSCDOX00
PSCDOX20
PSCDOX90
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SERVIDOR
LPSCDOX00
LPSCDOX01
LPSCDOX20
LPSCDOX21
LPSCDOX10

FUNCIÓ
INSTÀNCIA TRANSACCIONAL
INSTÀNCIA HCCC
INSTÀNCIA SIRE CONTINGENCIA
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13Certificats
13.1 Entorn d’acceptació
Certificat

Ubicació

Autoritat

acc.salut.gencat.net

Balancejador CPD4

AutoSignat

acc.sire.salut.gencat.intranet

Balancejador CPD4

AutoSignat

acc.hccc.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

AutoSignat

13.2 Entorn de preproducció
Certificat

Ubicació

Autoritat

pre.salut.gencat.cat/.net

Balancejador CPD4

Verisign

pre.ws.sire.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

CatCert

Balancejador CPD4

CatCert

pre.recepta.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

Verisign

pre.bus.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

CatCert

pre.hccc.salut.gencat.net
pre.ihc3.salut.gencat.cat

13.3 Entorn de producció
Certificat

Ubicació

Autoritat

salut.gencat.cat/.net

Balancejador CPD4

GlobalSign

ws.sire.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

CatCert

Balancejador CPD4

CatCert

recepta.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

CatCert

bus.salut.gencat.cat

Balancejador CPD4

CatCert

hccc.salut.gencat.net
ihc3.salut.gencat.cat
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14Annexes
14.1 Casos Particulars
14.1.1

Connexions amb la base de dades

El fet de generar informes de llarga durada implica el manteniment de connexions amb la base
de dades, obertes i sense activitat durant molt de temps, aquest fet, amb la parametrització per
defecte, provocava el tancament d’aquestes connexions per la seva inactivitat, per mantenir
aquestes connexions obertes s’ha afegit el següent als servidors de bases de dades de
producció:
-

sqlnet.ora
SQLNET.EXPIRE_TIME= 10
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