LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

MAC
Nova màquina
autoexepenedora de
títols de transport i
pagament electrònic

Plec de prescripcions
tècniques
Àrea de Tecnologies de Negoci
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Octubre - 2018

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

© Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
TOTS ELS DRETS RESERVATS. El contingut d’aquest document (fotografies, dissenys,
plànols, textos, etc) es propietat de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA i no pot ser reproduït ni total ni parcialment, per cap mitjà, ni incorporarse a cap sistema d’arxiu de dades reutilitzables, ni transmetre-ho per qualsevol mitjà,
informàtic, electrònic, mecànic i/i fotocòpia, ni gravar-ho, sense el permís previ i per
escrit del seu propietari. La infracció dels anteriors drets serà perseguida
judicialment.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, c/Cardenal Sentmenat, 4, 08017-Barcelona

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 2 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

INFORMACIÓ DE REGISTRE DEL DOCUMENT

CONTROL DE VERSIONS
FINALS

1.3

06/2018

Versió per revisió

1.3.5

10/2018

Revisió i versió final

ELABORAT PER:

REVISAT PER:

APROVAT PER:

Alicia Coca i Cantos

Alicia Coca i Cantos

Enric González i Margarit

Carme Visa i Roma

Jordi Lluís i Padierna
Carme Visa i Roma

Alícia Coca i Cantos
Enginyer en Informàtica
Cap de Tecnologies de Negoci
Carme Visa i Roma
Enginyer en Telecomunicacions
Tecnologies de Negoci
Àrea de Tecnologies de Negoci
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Rubí, Octubre 2018

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 3 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

ÍNDEX

Introducció................................................................................................. 8
Objecte ....................................................................................................... 8
Glossari .................................................................................................... 10
Abast ........................................................................................................ 12
Desglossament de les partides econòmiques ........................................... 13
Estructura i planificació del projecte ........................................................ 14
Característiques generals de la MAC......................................................... 16

Descripció general .............................................................................16
Context. Integració amb preexistències. ...............................................17
Requeriments tècnics de la MAC ............................................................... 19

Armari contenidor ..............................................................................19

Descripció física ................................................................................................... 19
Cablejat interior ................................................................................................... 21
Requeriments generals de la MAC ........................................................22

Ergonomia i accessibilitat ..................................................................................... 22
Antivandalisme .................................................................................................... 22
Disseny d’exteriors i acabat .................................................................................. 22
Adaptació a les condicions ambientals .................................................................. 23
Sirena .................................................................................................................. 23
Interfonia............................................................................................................. 24
Unitat de control ...............................................................................25

Unitat de control principal .................................................................................... 25
Dispositius funcionals d’usuari .............................................................27

Pantalla gràfica i tàctil .......................................................................................... 27
Indicador d'estat .................................................................................................. 27
Indicadors lluminosos........................................................................................... 28
Subsistema d’àudio .............................................................................................. 28
Etiquetes i serigrafia............................................................................................. 28
Subsistema de pagament electrònic .....................................................30
PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 4 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Lector magnètic i xip ............................................................................................ 30
Lector sense contacte per a pagament .................................................................. 30
PinPad ................................................................................................................. 30
Subsistema d’expendició ....................................................................31
Lector de codi QR ..............................................................................34
Subsistema de lectura, i recàrrega de targetes sense contacte ................34
Subsistema de impressió de justificants ...............................................34
Subsistema de seguretat .................................................................35
Subsistema d’alimentació ................................................................35
Subsistema de comunicacions ..........................................................35
Requeriments funcionals de la MAC .......................................................... 37

Modes de funcionament ......................................................................37

Mode venda vidents............................................................................................. 38
Mode de venda invidents ..................................................................................... 38
Mode fora de Servei operatiu ............................................................................... 39
Mode fora de servei per alarma ............................................................................ 40
Mode agent ......................................................................................................... 40
Mode agent remot ............................................................................................... 44
Procediments operatius ......................................................................45

Procediment de venda a per selecció .................................................................... 45
Procediment de venda a partir de rèplica .............................................................. 45
Emissió del títol de transport ................................................................................ 50
Procediments de pagament/cobrament ................................................................ 56
Principals entitats d’informació ............................................................................ 57
Procediments de seguretat ................................................................................... 58
Procediments d’imatge, corporatius o de suport comercial i informatiu ................. 61
Procediments de disponibilitat ............................................................................. 62
Procediments d’administració técnica i de parametrització ................................... 66
Interfície d’usuari..................................................................................... 68
Interfícies amb altres sistemes existents a FGC ....................................... 69

CAR: Concentrador d’àrea ................................................................70
CA: Centre autoritzador ...................................................................70
PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 5 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Sistemes central d’explotació: SICE i SIC ..........................................70
Centre de supervisió d’estacions .......................................................71
Sincronització horària ......................................................................72
Especificacions de Qualitat ....................................................................... 73

Normatives i certificacions maquinari ................................................73
Control d’errors ..............................................................................73
Protecció de dades internes de la MAC ...............................................73
Integritat de la informació ...............................................................74
Eficiència .......................................................................................74
Fiabilitat ........................................................................................74
Interactivitat ..................................................................................75
Arquitectura del programari .............................................................75

Seguretat informàtica........................................................................................... 75
Escalabilitat ......................................................................................................... 76
Modularitat ......................................................................................................... 76
Automatització de processos ................................................................................ 76
Metodologia de desenvolupament .....................................................76
Gestió del Projecte ................................................................................... 77

Organització del projecte .................................................................77
Propietat del projecte ......................................................................77
Regles d’execució ...........................................................................77
Control i seguiment .........................................................................78
Gestió de les modificacions ..............................................................79

Generalitats ......................................................................................................... 79
Estudi de modificacions ........................................................................................ 79
Execució de les modificacions ............................................................................... 79
Execució de les modificacions per al servei post venda .......................................... 79
Execució de les modificacions a fàbrica ................................................................. 80
Seguiment de les modificacions ............................................................................ 80
Fitxa d’assaig de la modificació ............................................................................. 80
Avís de final d’assaig ............................................................................................ 81
Documentació i lliurables ......................................................................... 82
PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 6 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Formació .................................................................................................. 86
Protocol d’acceptació ............................................................................... 87
Instal.lació i posada en servei .................................................................. 89

Abast de la instal·lació.....................................................................89
Consideracions de la instal·lació .......................................................89
Garantia i servei post-venda .................................................................... 90
Fiabilitat i mantenibilitat de les MAC ........................................................ 91

Fiabilitat de les MAC ........................................................................91
Incidències ....................................................................................91

Fiabilitat observada .............................................................................................. 92
Valors de fiabilitat contractuals ............................................................................ 92
Demostració de la fiabilitat .................................................................................. 93
Acompliment de la fiabilitat ................................................................................. 95
Mantenibilitat de les MAC ................................................................96

Definició .............................................................................................................. 96
Manteniment preventiu ....................................................................................... 96
Manteniment correctiu ........................................................................................ 97
Elements de recanvi ............................................................................................. 98
Eines de diagnòstic i utillatge específic .................................................................. 98
Mesura de mantenibilitat ..................................................................................... 98
Criteris de Mantenibilitat ..................................................................................... 98
Demostració de la mantenibilitat........................................................................ 101
Acompliment de la mantenibilitat ...................................................................... 101
Pla de millora per a la mantenibilitat ............................................................... 101
Recepció del sistema i protocol d’acceptació .......................................... 103
Taula d’acompliment de requisits (clause-by-clause) ............................. 103
Condicions de treball. Seguretat i salut .................................................. 104

ANNEX I:

Desglossament per preus unitaris.............................................. 107

Lot complet .................................................................................. 108
Subconjunts i components ............................................................. 109

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 7 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Introducció
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dins el marc dels processos de
modernització i actualització dels sistemes informàtics de l’entorn d’explotació i amb
l’objectiu de millora permanent del servei al client, desitja incorporar al seu parc de
màquines autoexpenedores, les quals donen suport a la operativa relacionada amb
la venda de títols de transport i funcions de suport associades, una nova tipologia de
màquina autoexpenedora, més simplificada i compacta i amb pagament només
electrònic.
Aquesta nova màquina ha de permetre una major rapidesa en la seva utilització, una
millora en la simplicitat d’ús per a l’usuari, així com una important reducció pel que
fa als costos de manteniment i explotació de l’equipament, respecte dels equips amb
mitjà de pagament metàl.lic.
Així mateix, la nova màquina ha de donar cobertura a les noves tecnologies en la
fabricació de bitllets: bitllets impresos en bobina amb codi QR i bitllets amb targeta
xip (T-Mobilitat).
A tal efecte, el present plec de prescripcions tècniques descriu els requeriments que
es desitgen per a aquesta nova màquina autoexpenedora, de pagament exclusiu
electrònic, a la que anomenarem MAC.

Objecte
L’objecte del present document és recollir els requeriments tècnics a acomplir per al
desenvolupament, subministrament, i instal·lació i posada en servei de diferents
conjunts de màquines MAC, per a la venda desatesa de títols de transport i amb
pagament només a crèdit.
Aquestes noves màquines disposaran d’opcions de configuració diferenciades en
funció dels tipus de fabricació de producte (targetes o bitllets xip, magnètics o bitllets
cartró) que es desitgin per als diferents àmbits de desplegament de la MAC.
En aquest sentit es tindran les següents tipologies de MAC, en funció de l’element
integrat per a la fabricació dels títols de transport (aquests elements han d’ésser
opcions que la MAC ha de permetre integrar de forma modular):

-

MAC-T: MAC amb capacitat per generar títols de transport sobre bobina amb
banda magnètica o amb xip sense contacte, i impressió de rebuts. A
aquesta variant l’anomenarem MAC-T. Total MAC-T: 48 unitats.

-

MAC-B (bitllets paper): MAC amb capacitat per generar títols de transport
sobre bobina en cartró, amb impressió de codi QR, i impressió de rebuts. A
aquesta variant l’anomenarem MAC-B. Total MAC-B: 17 unitats
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La MAC només serà un model, i es permetrà la seva particularització en les diferents
variants a MAC-T o MAC-B a través de la instal·lació o no de determinats perifèrics i
activant o desactivant de forma dinàmica les opcions a nivell d’aplicació.
La MAC haurà de ser un model de mercat i hauran d’acomplir amb totes les
funcionalitats de les màquines autoexpenedores actuals de FGC, excepte aquelles
que implícitament desapareixen pel fet de no tenir pagament en metàl·lic i de no
tenir, en el cas d’una dels tipus de configuració (MAC-B), ni capacitat per a emissió
de productes sobre suport magnètic, ni xip.
Per a la fabricació de títols T-Mobilitat (i per tant per a què la màquina MAC
pugui ser acceptada), l’equipament afectat de la MAC haurà d’estar
homologat per ATM.
Tota la informació sobre el procés d’homologació es pot trobar a la web de l’Autoritat
del Transport Metropolità: https://www.atm.cat/web/ca/t-mobilitat.php, on
apareixen recollits els condicionants del “Sistema d’habilitació per ser proveïdor
o fabricant de Terminals d’Interacció amb l’usuari (TIU) per a la seva
integració en l’equipament del sistema T-Mobilitat”. I concretament, pel que
abasta la presenta licitació, el element afectat pel procés d’habilitació seria el que
apareix identificat a l’esmentada documentació com a: “Grup 5 – Terminal TIU per a
“auto-venda i auto-recàrrrega”

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 9 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Glossari
-

Agent FGC: Agent autoritzat de FGC que pot interaccionarà localment sobre la
MAC del qual se’n distingeixen diferents tipus, en funció dels seus privilegis i accés
a funcions de la màquina: estació, manteniment, reposició de fungibles,
intervenció.

-

Agent remot FGC: Agent autoritzat de FGC que pot actuarà remotament sobre la
MAC.

-

ATM: L’Autoritat del Transport Metropolità a l’ambit de Barcelona.

-

CA: El centre autoritzador és la passarel.la de pagament bancari instal.lada a FGC
i que autoritza les operacions amb targeta de crèdit realitzades a les MAC.

-

CAN: Una cancel.ladora de bitllets i targetes de transport, també anomenada
validadora, és el dispositiu de les estacions que ubicat a les línies de peatge de
les estacions on els clients validen els seus títols de transport. Fa la funció de
validació dels bitllets/targetes dels passatgers. En l’actualitat són cancel.ladores
magnètiques, però es troba en desenvolupament el projecte de T-Mobilitat que
instal.larà validadores de xip sense contacte. Així mateix, en el futur proper, FGC
disposarà en determinades estacions de validadores de codi QR.

-

Cancel.lació: Acció de cancel.lar o validar un bitllet de transport.

-

CAR: Concentrador d’àrea, és el sistema encarregat de gestionar les validadores
magnètiques d’un grup d’estacions bàsiques i fa funcions de backup local dels
elements de venda i validació de les estacions incloses en la seva àrea.

-

CSE: Centre de supervisió d’estacions. Lloc centralitzat des d’on es realitzen totes
les operacions i control remot de les estacions i els equipaments instal.lats.

-

TN: Àrea de Tecnologies de Negoci (inclosa dins de l’àrea de Tecnologia de la
Informació i les Comunicacions), i responsable del projecte de les MAC.

-

EMC: Compatibilitat electromagnètica.

-

EMV: Conjunt d’estàndards de seguretat i interoperabilitat per a sistemes de
pagament amb targetes xip. Les entitats fundadores al 1994 foren Europay
International, Mastercard Internationa i Visa International.

-

Expendició: Fabricació i entrega d’un bitllet de transport a un client.

-

FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

-

Integrador: Sistema de control centralitzat i des d’una única plataforma de tots
els de dispositius d’estació (càmeres de TV, escales mecàniques, etc.) per a ús
dels operadors del Centre de Supervisió d’Estació per a monitorització, control i
atenció al client.

-

MAE o MAEv2: Màquines autoexpenedores actuals de FGC.

-

Pin-Pad: Teclat utilitzat per a la introducció del codi numèric secret que permet
verificar l’autenticitat del portador de la targeta de crèdit.

-

PMR: Persona amb mobilitat reduïda.
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-

Reexpendició: És el bitllet de transport (o targeta) que es lliura a un viatger com
a substitut d’un bitllet malmès i on es manté la validesa, saldo de viatges,
caducitat, etc. del bitllet original.

-

SICE: Sistema Central d’Explotació.

-

SIM: Sistema central de control i supervisió d’estacions utilitzat pel CSE.

-

SMEC: Sistema Magnètic d’Expendició i Control.

-

TAQ: Taquilla de venda de títols de transport

-

T-Mobilitat: Projecte dins l’àmbit d’ATM per a la implantació d’una targeta sense
contacte a la

-

VNC: Programari per a l’accés remot.

-

XADA: Xarxa privada de FGC amb connectivitat IP.
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Abast
L’abast del projecte recollirà tot el que s’indica en el present document de
prescripcions tècniques.
L’execució del contracte comportarà que el contractista hagi d’acomplir amb les
següents obligacions:
1. Execució de la enginyeria de disseny:
-

Enginyeria de disseny per a la creació dels dos models de MAC a partir
dels requeriments establerts en el present document.

2. Desenvolupament i proves de maquinari i programari
3. Subministrament:
-

65 màquines MAC per a instal·lar a les estacions (exteriors i interiors) de
les línies metropolitanes de FGC. Aquestes unitats es distribuiran de la
següent forma:
o

2 unitats ( 1 MAC-T i 1 MAC-B) a instal.lar en el laboratori de FGC
(Rubí), una unitat de cada tipus de MAC.

o

15 unitats (6 MAC-T i 9 MAC-B) que s’instal.laran en una primera
fase com a pilot en explotació en les estacions que indiqui FGC i
48 unitats (42 MAC-T i 6 MAC-B) que, una vegada superada la fase
pilot, completaran el desplegament a explotació, per instal·lar
totes elles en les estacions (exteriors i/o interiors) de FGC

4. Subministrament d’elements i peces de recanvi, utillatge i eines de
diagnòstic, necessaris per al manteniment específic d’aquests nous models
de MAC.
5. Treballs d’instal·lació i posada en servei a les estacions:
-

Instal·lació tant del programari com del maquinari de les 65 unitats
subministrades (laboratori + pilot + extensió).

6. Garantia de 2 anys per al maquinari, i de 5 anys per al programari
7. Post-venda. Servei de manteniment que inclourà, durant el primer any:
el servei de manteniment de 1er nivell (“in situ” a les estacions) i de 2on
nivell, preventiu i correctiu.
8. Compromís de suport. 10 anys de compromís de suport per al programari,
en cas de possibles necessitats de FGC de nous desenvolupaments,
ampliacions o modificacions.
9. Formació tècnica i operativa (tècnics manteniment i agents)
10.Documentació de projecte, tècnica, de manteniment i d’usuari.
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Desglossament de les partides econòmiques
Caldrà que el proveïdor presenti a l’oferta convenientment desglossades les partides
econòmiques corresponents d’acord amb l’abast indicat del projecte, i sempre
detallant de forma separada les parts que corresponent a aquells aspectes que
s’incorporin fixes dels considerats opcionals, si és que n’hi ha.
Així mateix, en l’oferta, caldrà, indicar la validesa temporal d’aquests preus i les
actualitzacions anuals previstes (IPC), si en tenen.
En particular, caldrà que la proposta econòmica reculli la valoració detallada de les
diferents partides econòmiques, almenys amb el nivell de detall que s’indica amb el
desglossament que s’indica a l’Annex I: Desglossament per preus unitaris i
incorporar-se al sobre corresponent.
Tota la informació econòmica es presentarà en els sobres i apartats
corresponents, d’acord amb com s’indica al plec de condicions
administratives.
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Estructura i planificació del projecte
Es preveu una durada total del projecte de 18 mesos, comptadors a partir de l’acta
d’inici del projecte.
REQ1.

Caldrà que el proveïdor presenti una planificació global per a la execució del
projecte on s’ubiquin temporalment, almenys les principals fites que
s’indiquen a continuació.

Les principals fites del projecte de les noves màquines MAC són:
FIT.1 Projecte detallat: Elaboració del projecte detallat per part de l’adjudicatari.
Aquest document requerirà l’aprovació de FGC i recollirà amb el màxim detall
tots els aspectes del disseny tècnic i funcional de la MAC (dos tipus).
FIT.2 Desenvolupament i proves: Desenvolupament, per part de l’adjudicatari,
del programari i disseny del maquinari de la MAC en les seves dos opcions:
màquina de targetes , MAC-T, i màquina de bitllets, MAC-B.
FIT.3 Prototipus: Fabricació, per part de l’adjudicatari, de 2 unitats de MAC, una
de cada variant: 1 MAC-T i 1 MAC-B, per a proves de laboratori, les quals
seran presentades FGC per part del proveïdor a mode de prototipus. FGC haurà
d’aprovar prèviament aquests prototipus per a poder desencadenar les fases
de pilot i sèrie.
FIT.4 Fabricació i inici del Pilot: Fabricació de 15 unitats de MAC per a prova
pilot a FGC a línia: 6 màquines MAC-T i 9 màquines MAC-B, instal·lació
d’aquestes màquines a les estacions determinades per FGC i inici del període
d’avaluació d’aquesta fase que es preveu de 2 mesos. Per executar aquesta
fase s’ha d’haver realitzat prèviament la formació bàsica de fase pilot. El
pilot es desplegarà en diferents ubicacions de diferents àmbits geogràfic en
els que FGC té explotació.
FIT.5 Avaluació pilot: Avaluació per part de FGC de la fase pilot, documentació
lliurada i acceptació, si correspon, del desenvolupament i de les unitats
instal·lades.
FIT.6 Fabricació de la sèrie: Finalització de la fabricació de 48 màquines per
l’extensió de la sèrie, de les quals 42 unitats són de tipus MAC-T i 6 són de
tipus MAC-B.
FIT.7 Formació: Formació completa de tots els col·lectius afectats.
FIT.8 Instal·lació de la sèrie: Finalització de la instal·lació de les 48 màquines MAC
a l’entorn d’explotació de FGC, en els diferents àmbits segons variant.
FIT.9 Recepció del projecte: Recepció formal del projecte per part de FGC. Serà
condició indispensable la superació de totes les fites i requeriments indicats
en el present plec de prescripcions tècniques.
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És important observar que, en la situació final del projecte, totes les MAC
instal·lades hauran de ser idèntiques, tant les de la fase de pre-sèrie, com les de
fase pilot i extensió. El proveïdor haurà d’aplicar per tant, tant en les unitats de presèrie con en les pilot, totes les possibles modificacions o substitucions que siguin
necessàries, de forma que les MAC de totes les fases prèvies (prototipus i pilot)
quedin idèntiques a les MAC de la extensió de la sèrie.
A nivell de fases, el projecte s’estructurarà com s’indica en la taula resum següent:

Fases i estructura del projecte
FASE

SUBFASE

DESCRIPCIÓ

Projecte detallat

Elaboració del
projecte detallat per part de
l’adjudicatari. Aquest document requerirà l’aprovació
de FGC i recollirà amb el màxim detall tots els aspectes
del disseny tècnic i funcional de la MAC (dos tipus).

Desenvolupament

Desenvolupament, per part de l’adjudicatari, del
programari i disseny del maquinari de la MAC en les
seves dos opcions: màquina de targetes , MAC-T, i
màquina de bitllets, MAC-B.

CONSTRUCCIÓ I PILOT

I - Fase
d’Execució

II - Fase
prototipatge

EXTENSIÓ

III – Fase pilot

IV - Fase
d’extensió

Fabricació, per part de l’adjudicatari, de 2 unitats de
MAC, una de cada variant: 1 MAC-T i 1 MAC-B, per a
Fabricació i avaluació proves de laboratori, les quals seran presentades FGC
prototipus
per part del proveïdor a mode de prototipus. FGC
haurà d’aprovar prèviament aquests prototipus per a
poder desencadenar les fases de pilot i sèrie.

Fabricació i
instal·lació de les
màquines pilot

Fabricació de 15 unitats de MAC per a prova pilot a
FGC a línia: 6 màquines MAC-T i 9 màquines MAC-B,
instal·lació d’aquestes màquines a les estacions
determinades per FGC i inici del període d’avaluació
d’aquesta fase que es preveu de 2 mesos. Per executar
aquesta fase s’ha d’haver realitzat prèviament la
formació bàsica de fase pilot. El pilot es desplegarà
en diferents ubicacions de diferents àmbits geogràfic
en els que FGC té explotació.

Avaluació del pilot

Avaluació per part de FGC de la fase pilot,
documentació lliurada i acceptació, si correspon, del
desenvolupament i de les unitats instal·lades.

Fabricació

Finalització de la fabricació de 48 màquines per
l’extensió de la sèrie, de les quals 42 unitats són de
tipus MAC-T i 6 són de tipus MAC-B.

Formació
Instal·lació
Garantia
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Característiques generals de la MAC
La nova màquina autoexpenedora MAC ha d’ésser una màquina de pagament només
electrònic, modular tant des del punt de vista de maquinari com de programari, de
simplicitat d’ús i resposta ràpida i eficient per als viatgers i perfectament integrada
amb l’arquitectura dels sistemes de venda existents a FGC.
A continuació es descriuen els requeriments que haurà d’acomplir la MAC.

Descripció general
REQ2.

La nova màquina autoexpenedora de bitllets de transport, MAC, tindrà com
a característiques bàsiques les següents:
Àmbit d’ús:


Usabilitat, senzillesa



Accessibilitat per a invidents i persones amb mobilitat reduïda



Ergonomia

Àmbit tècnic:
o

Fiabilitat

o

Integritat

o

Eficiència

o

Mantenibilitat

o

Modularitat

o

Seguretat

o

Connectivitat

REQ3.

La funcionalitat principal de la MAC és la venda desatesa de bitllets de
transport.

REQ4.

També haurà d’oferir altres funcionalitats esteses i no orientades a la venda,
sinó a la gestió i explotació de la pròpia màquina per part dels diferents tipus
d’agents autoritzats de FGC (accés local i/o remot). Les funcionalitats
esteses aniran des les opcions facilitadores per a la reparació d’avaries i
manteniment de la màquina o consulta dels seus registres de funcionament,
a atenció remota a operatives de venda, entre d’altres. Es farà una descripció
més detallada de les funcionalitats esteses en capítols posteriors.

REQ5.

Així mateix la seva estructura modular i de parametrització permetrà la
possible incorporació en un futur d’altres funcionalitats per a productes que
permetin la venda electrònica, com per exemple la gestió de
bonolocalitzadors.
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Context. Integració amb preexistències.
REQ6.

La màquina autoexpenedora de bitllets MAC haurà d’interactuar i integrarse a nivell funcional amb els altres sistemes informàtics existents a l’entorn
d’explotació de FGC (preexistències middle office i back office). D’entre
aquests sistemes destaca el SICE (Sistema Central d’Explotació), que
centralitza en temps real les dades de tots els dispositius de venda i validació
ubicats a les estacions. En el gràfic de la pàgina següent es mostra quin serà
el context funcional d’integració de la nova MAC.

En el capítol 11 es detallen les característiques d’aquestes integracions.
REQ7.

Totes les dades corresponents a l’explotació de la MAC (comptables,
configuracions, etc.) podran ser enviades/rebudes dels Sistemes Centrals
d’Explotació de FGC (SICE i SIC), en funció de la tipologia de la MAC i dels
títols que expedeixi (magnètic o sense contacte).

REQ8.

El pagament a la MAC es realitzarà mitjançant targeta de crèdit/dèbit, i
aquest pagament serà gestionat per la passarel·la de pagament ja existent
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a FGC. La MAC haurà d’integrar-se amb una DLL subministrada pel proveïdor
de la passarel.la bancària.
REQ9.

Tota la gestió i control operatius de la MAC es podrà realitzar des dels actuals
sistemes de supervisió d’estacions de FGC (SIM: Sistema Integrador
Multilínia), tal i com es detalla al capítol 11.

REQ10. Pel que fa a la integració amb els sistemes T-Mobilitat, així com a la fabricació
de títols sense contacte T-Mobilitat, la electrònica i el programari que
desenvolupi el proveïdor haurà de superar la homologació d’ATM per a TMobilitat.
Tota la informació sobre el procés d’homologació es pot trobar a la web de
l’Autoritat del Transport Metropolità: https://www.atm.cat/web/ca/tmobilitat.php, on apareixen recollits els condicionants del “Sistema
d’habilitació per ser proveïdor o fabricant de Terminals d’Interacció
amb l’usuari (TIU) per a la seva integració en l’equipament del
sistema T-Mobilitat”. I concretament, pel que abasta la presenta licitació,
el element afectat pel procés d’habilitació seria el que apareix identificat a
l’esmentada documentació com a: “Grup 5 – Terminal TIU per a “auto-venda
i auto-recàrrrega”

REQ11. Per a que la màquina MAC pugui ser acceptada per FGC serà condició
indispensable que hagi superat el procés d’homologació d’ATM per a la TMobilitat.
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Requeriments tècnics de la MAC
Armari contenidor

Descripció física
REQ12.

L’armari contenidor contindrà tots els elements de la màquina allotjats al
seu interior o fixats a la seva estructura, i aquests estaran convenientment
protegits dels agents ambientals (temperatura, aigua, pols, etc.), així com
dels actes vandàlics.

REQ13. Estarà format per tres elements bàsics: el xassís o estructura física bàsica, i
la/s porta/es frontals superior i/o inferior d’accés al seu interior.
REQ14. Totes les portes d’accés als elements interiors de la MAC disposaran de
sensors, per conèixer la seva obertura i tancament. Aquests sensors estaran
connectats al sistema de seguretat i de control de la màquina.
REQ15. L’armari estarà elaborat amb materials robustos (no fàcilment
vandalitzables) de diferents característiques segons la funcionalitat de cada
part concreta (estructural, decorativa, etc.).
REQ16. Els seus elements, tant mecànics com electrònics i filtres, hauran d’estar
disposats dins l’armari de forma que siguin accessibles amb comoditat per a
les actuacions de manteniment, de reposició de canvi, etc.
8.1.1.1 Xassís estructural
REQ17. Es tracta de la part de l’armari que aporta rigidesa estructural al conjunt de
la màquina i a la que estaran fixats la resta d’elements que conformen
l’armari, i per tant suportarà totes les tensions i forces que requereixi la
utilització d’aquests elements.
REQ18. Caldrà que els acabats metàl·lics del xassís garanteixin la seguretat de
l’usuari, tant en l’ús exterior com interior, per tant, per exemple no hi hauran
cantells vius.
8.1.1.2 Porta/es d’accés
REQ19. La/les porta/es permetran la integració de tots els elements de diàleg usuarimàquina.
REQ20. La/les porta/es permetran la ubicació d’elements decoratius que acompleixin
amb l’objectiu d’aconseguir un disseny atractiu i reforçar l’ergonomia i
PPT_MAC_V1.3.5_REV
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senzillesa de l’ús de la màquina, sempre considerant la seguretat de l’usuari
i les proteccions necessàries per a garantir-la (cantoneres arrodonides,
proteccions per a invidents, etc.).
REQ21. Els mecanismes d’obertura o tancament de la/les portes disposarà dels
elements necessaris per a que es pugui obrir o tancar amb poc esforç i
garantint en tot moment la seguretat de l’agent durant l’accés a l’interior de
la màquina.
REQ22. En cas de tenir una obertura de porta o portes lateral, aquesta es realitzaria
sobre un eix lateral vertical amb bisagres dissenyades per a evitar
apalancaments. Si hi ha més d’una porta, el tancament d’una d’elles
garantirà el tancament mecànic de l’altra. Anomenarem a aquesta porta que
assegura el tancament, porta principal, en el cas que n’hi hagi més d’una.
REQ23. La porta principal incorporarà a la seva estructura els mecanismes d’obertura
i tancament de seguretat de la màquina i també integrarà la zona de recollida
de rebuts i bitllets de transport (ja siguin en format paper o en format
magnètic).
REQ24. La zona de recollida de bitllets estarà dissenyada per tal de facilitar la
recollida i evitar que caiguin al terra, també en situacions de compra (i per
tan expendició) de més d’un bitllet.
REQ25. El pany principal serà mecànic, i disposarà d’un sistema de tancament amb
punts d’anclatge per seguretat.
REQ26. Tots els panys seran de seguretat (Abloy, Fichet, etc.) amb funcionament
per discs i claus unificades per tot el parc de màquines. També s’entregaran
jocs de claus addicionals.
REQ27. Totes les zones i elements d’interacció amb l’usuari estaran convenientment
identificats per a facilitar-ne la identificació i el seu ús.
8.1.1.3 Sòcol
REQ28. A la part inferior de la màquina es podrà disposar d’un sòcol que haurà de
permetre tant la fixació segura de la màquina a la seva ubicació física
definitiva, com també el seu trasllat amb un transpalet convencional en cas
que sigui necessari.
REQ29. El sòcol també acomplirà la funció de protecció de seguretat per a l’ús i
detecció per part d’invidents.
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Cablejat interior
REQ30. El cablejat interior, tant de potència com de senyal, serà de la màxima
qualitat, amb aïllaments ignífugs i autoextingibles, segons la norma UL-94V2
o superior. No desprendran productes halogenats ni compostos sulfurats
durant la combustió. En casos degudament justificats s’admetrà un altre
tipus de cable, prèvia autorització de FGC.
REQ31. Els cables sotmesos a torsió, flexió o ambdues seran del tipus extraflexible.
REQ32. Els circuits de potència tindran canalitzacions independents dels de senyals
i seguretat.
REQ33. Tots el conductors i connectors seran els adients per la seva intensitat
nominal.
REQ34. Les mangueres (conjunts de conductors) i els conductors individuals es
senyalitzaran en els seus extrems amb un número o referència igual al del
plànol corresponent de l’equip, que no podrà estar repetida dintre de la
màquina. Aquesta senyalització es farà amb anells premarcats, mangueres
termoretràctils o portaetiquetes fixades amb brides, en qualsevol cas aïllants
i de durabilitat equivalent a la de la màquina.
REQ35. El conjunt de cablejats estarà protegit per una canalització que presenti una
resistència al foc satisfactòria (UL-94HB o superior).
REQ36. Els lligams i brides de fixació estaran concebuts de forma que permetin una
fàcil obertura.
REQ37. En el punt que un conductor o manguera es separi del conjunt o penetri al
mateix, es preveurà una brida de fixació que mantingui els conductors en el
seu lloc. Igualment els radis de curvatura seran superiors als mínims fixats
pels fabricants dels cables.
REQ38. Per les entrades i sortides de cables i mangueres a caixes, safates i elements
mòbils es posarà especial cura en col·locar tub flexible blindat amb
prensaestopes pels mòbils, i burletes de protecció entre les arestes i el
cablejat per les fitxes.
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Requeriments generals de la MAC

Ergonomia i accessibilitat
REQ39. L’estructura física externa de la MAC acomplirà les regles de disseny
ergonòmic necessàries per a garantir un ús còmode per part de qualsevol
persona.
REQ40. La disposició dels elements d’interacció i interfície amb l’usuari acompliran
la norma ISO 21542:2011 en les parts que siguin d’aplicació.
REQ41. També ha de disposar de les característiques necessàries per a garantir
l’accessibilitat a la MAC per part de persones amb mobilitat reduïda i
invidents. L’ergonomia de la MAC haurà de ser acreditada, sigui a través del
proveïdor o directament, per un organisme amb aquesta competència.
REQ42. Caldrà que s’acompleixin les normes d’accessibilitat vigents a nivell català,
espanyol i europeu.

Antivandalisme
REQ43. Tots els elements externs hauran d’estar protegits contra agressions
vandàliques com poden ser “grafitis”, o altres agressions mecàniques.
REQ44. Per als elements transparents caldrà protecció anti-ratllada, i el disseny no
ha de permetre la introducció de barres o altres elements per a fer palanca
o forçar l’obertura de les portes. Així com tampoc ha de ser possible l’accés
als mecanismes interns de la màquina a través de les embocadures i/o
elements existents.
REQ45. L’armari ha de disposar de conductes d’evacuació de líquids.
REQ46. Caldrà acomplir com a mínim el nivell RC4-EN1627 de seguretat antirobatori
i antivandalisme.

Disseny d’exteriors i acabat
REQ47. L’armari de la MAC haurà de mantenir una estètica homogènia a la imatge
corporativa (pintures i etiquetes) de l’entorn de FGC. Aquest disseny estètic
serà objecte d’aprovació per part de FGC i quedarà en la seva propietat.
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REQ48. L’oferent realitzarà una proposta de disseny extern que serà avaluada en
l’anàlisi de l’oferta. No obstant, el disseny definitiu es tancarà en la fase de
projecte detallat.
REQ49. Els elements de pagament electrònic, informació i interfície d’usuari es
trobaran distribuïts per àrees clarament diferenciades. En qualsevol cas, tant
la distribució dels elements com la interfície d’usuari final, hauran d’ésser
aprovades per FGC en la fase de projecte detallat.
REQ50. Els acabats de pintura i altres elements seran mate i amb tractament
anticorrosiu.

REQ51. L’exterior de la màquina haurà de ser de fàcil neteja, i els elements
decoratius susceptibles a ésser vandalitzats hauran de ser fàcilment
substituïbles.

Adaptació a les condicions ambientals
REQ52.

L’armari haurà d’estar condicionat amb elements de control i compensació
de condicions ambientals interiors i exteriors per tal de mantenir els
dispositius allotjats en funcionament dins d’un marge d’humitat correcte i de
temperatura exterior d’entre -20ºC i +45ºC.

REQ53. L’interior de la màquina disposarà d’elements d’il·luminació amb alimentació
independent, per tal de permetre condicions òptimes per a treballs de
manteniment i explotació en cas de poca il·luminació ambiental.

REQ54. A aquest efecte la MAC haurà de disposar d’una pantalla (mida mínima 15”)
que permeti la seva visualització tant en interior com en exterior. Es valorarà
positivament propostes amb mides de pantalla superiors.

REQ55. S’hauran de tenir en compte les condicions i configuracions en les que les

MAC
seran
instal·lades
a
les
estacions
(intempèrie/interiors,
juntes/separades, etc.). Caldrà l’acompliment de la norma IP-54 contra la
pols i l'aigua per als elements que corresponguin tal i com es detalla en el
Capítol 12.

Sirena
REQ56. La MAC disposarà d’una sirena bitonal audible (nivell mínim 110 dB) i amb
tons de freqüència a definir i dependents de les normes de protecció
medioambientals locals.
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REQ57. En cas d’obertura o manipulació no autoritzada de la màquina o dels
dispositius considerats crítics es dispararà aquesta alarma acústica i la
corresponent alarma al Centre de Supervisions d’Estacions (CSE) de FGC.

Interfonia
REQ58. El disseny de l’armari de la màquina, permetrà la integració d’un intèrfon
d’informació i ajuda que permetrà a l’usuari la comunicació amb el personal
del Centre de Supervisió d’Estacions (CSE). Aquest intèrfon serà del tipus ja
existent a FGC, donat que s’haurà d’integrar amb el sistema centralitzat
d’interfonia actualment en servei.
REQ59. El model d’intèrfon haurà de ser el: Commend ET 908, i el polsador haurà
d’ésser: Elion sèrie 82-5161.1124. El subministrament d’aquests intèrfons
(1 per cada MAC) està inclòs en la present licitació.

REQ60. L’intèrfon de MAC haurà d’estar integrat físicament dins l’armari de la
màquina (però completament independent del funcionament de la màquina
i els seus sistemes), i situat en una posició ergonòmica que faciliti l’accés
dels clients.
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Unitat de control

Unitat de control principal
REQ61. La unitat de control principal estarà formada per un conjunt de maquinari i
programari que permetrà manegar els elements de la MAC per a obtenir les
funcionalitats exigides.
REQ62. A nivell de programari caldrà contemplar dos nivells:
a. El programari de base i sistema operatiu
b. El programari d’aplicació
REQ63. A nivell de maquinari caldrà tenir en compte que la unitat de control haurà
de suportar:
a. la gestió i control a nivell informàtic, que podrà reposar sobre un
equipament informàtic (PC)
b. la gestió i control de les comunicacions amb tots els perifèrics i
elements interns de la MAC amb els que caldrà interactuar per al
correcte funcionament de la MAC
REQ64. Caldrà que en la proposta realitzada es detalli l’arquitectura de maquinari
proposada definint clarament aquests dos àmbits.
8.3.1.1

PC (sistema informàtic)

REQ65. Per al maquinari de base es requerirà un equip informàtic (PC) compatible
amb l’ús industrial i de darrera generació.
REQ66. L’equip informàtic haurà de ser compacte amb un rang de temperatures
extremes i durant 24 hores i 7 dies a la setmana.
REQ67. L’equip haurà de suportar almenys un rang de temperatura de funcionament
de -20 ºC a 55ºC.
REQ68. L’equip estarà dimensionat físicament (cpu, memòria dinàmica, disc, etc. )
per tal que el seu nivell de resposta sigui òptim.
REQ69. La unitat de disc dur de l’equip serà de tipus SSD
REQ70. L’equip serà de característiques industrials i sense ventiladors (fanless).
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REQ71. Aquest PC haurà de permetre l’arrancada automàtica amb el retorn de
l’alimentació després d’una apagada.
8.3.1.2 Programari de base
REQ72. El programari base o sistema operatiu del PC serà la darrera versió disponible
d’un sistema operatiu multiusuari i multitasca, estàndard (Linux o Windows),
del qual s’hauran de subministrar a FGC les corresponents llicències.
REQ73. La MAC permetrà la instal.lació d’un sistema anti-virus, subministrat per
FGC.
REQ74. La MAC permetrà la utilització d’eines per agafar-li el control remot (tipus
VNC)
8.3.1.3 Programari d’aplicació de MAC
REQ75. Estarà compost per diferents mòduls que governaran el funcionament de la
MAC fent ús dels serveis oferts pel programari de base.
REQ76. Estarà desenvolupat en la seva totalitat de manera estructurada i modular i
haurà de garantir el rendiment, operativitat i homogeneïtat necessaris dins
l’entorn d’explotació de FGC.
REQ77. Així mateix, disposarà de totes les funcionalitats que es descriuen en el
present document, i de les quals es farà una descripció més concreta i
detallada dins de la fase de projecte detallat, una vegada adjudicat el
concurs.
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Dispositius funcionals d’usuari
REQ78. Es defineixen com a dispositius funcionals d’usuari aquells que són bàsics
per a la interacció de l’usuari amb la màquina, des del punt de vista
informatiu i també operatiu, tant a nivell d’agent autoritzat com de venda.

Pantalla gràfica i tàctil
REQ79. La pantalla és l'element principal de la comunicació amb l'usuari tant en
mode venda com en mode agent, i haurà de permetre tant la presentació de
missatges alfanumèrics com la representació de gràfics.
REQ80. És a través de la pantalla tàctil que l’usuari seleccionarà els paràmetres
necessaris per a la obtenció del bitllet o bitllets.
REQ81. La pantalla de visualització serà d’última generació de tecnologia LCD-TFT i
de gamma industrial i amb una mida que permeti la visualització clara dels
textos per part del client.
REQ82. L’element tàctil haurà de mantenir el seu correcte funcionament en presència
de pols i humitat, i permetre solucions de neteja habitual.
REQ83. La pantalla haurà de ser perfectament estanca respecte a la seva integració
amb l’armari de la MAC.
REQ84. La pantalla haurà de ser accessible tant en condició de porta tancada de la
màquina MAC (utilització usuari), com en condició de porta oberta (tasques
de manteniment).

Indicador d'estat
REQ85. La MAC disposarà d'un panell superior, indicador del seu estat de
funcionament que serà fàcilment llegible des d'una posició allunyada de la
màquina i amb llum natural.
REQ86. La seva funcionalitat principal és la de mostrar missatges informatius de
l’estat de la màquina als usuaris, evitant així desplaçaments innecessaris en
cas per exemple d’estats de Fora de Servei.
REQ87. Els missatges que mostrarà pel panell informatiu canviaran en funció de la
pròpia operativa de la MAC o també sota configuració de missatges específics
enviats des del nivell d’explotació.
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Indicadors lluminosos
REQ88. La MAC també disposarà d’indicadors d’activitat lluminosos per indicar o
destacar els diferents elements amb els que l’usuari pot haver d’interactuar
durant la seva operativa (lector de targetes, acreditacions, sortida rebuts,
etc), per a cridar l’atenció de l’usuari i a més per a indicar així que el
dispositiu concret pot o ha de ser utilitzat en funció de l’operació en curs en
el moment.

Subsistema d’àudio
REQ89. La MAC disposarà d'un sistema d’informació acústica format per un o dos
altaveus situats el més propers de la superfície exterior possible i ubicat/-s
per a cobrir els dos laterals de l’usuari quan aquest es trobi davant la
màquina.
REQ90. El subsistema d’àudio recolzarà la comunicació amb l'usuari, amb la
possibilitat d'emetre diferents tipus d’indicacions segons les circumstàncies
ho requereixin.
REQ91. Es tindran indicacions acústiques identificatives de resultat de l’acció com
són la confirmació de pulsació, i la confirmació d’acceptació.
REQ92. També es podran reproduir missatges pregravats amb indicacions de veu
per a l’ajut a l’operativa de la MAC.
REQ93. El volum dels altaveus es podrà regular des de l’aplicació la MAC o
remotament i per part d’un agent autoritzat de FGC, així com també serà
possible la inhibició de qualsevol dels dos tipus d’indicacions esmentades per
separat.
REQ94. Tots els missatges seran considerats a tots els efectes paràmetres del
sistema, i per tant modificables des del nivell de sistemes centrals
d'explotació
REQ95. La MAC disposarà d’un paràmetre que determinarà si l’àudio està activat o
no per defecte, quan la MAC s’inicia.

Etiquetes i serigrafia
REQ96. La MAC disposarà de les etiquetes i serigrafia necessàries per a fer el seu ús
el més intuïtiu possible per a l’usuari.
REQ97. Totes elles hauran d’estar protegides contra el vandalisme i seran de fàcil
substitució.
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REQ98. Algunes informacions susceptibles a presentar-se en forma etiquetes o
serigrafia són:
a. ubicació física de cada tipus de ranura o dispositiu de lectura per a
introduir o presentar targetes o acreditacions
b. orientació per a la introducció de les targetes si s’escau
c. tipus de mitjans de pagament o documents (codis QR) per llegir i
acceptats per la MAC
d. indicacions en braille per a invidents de tots els anteriors
Entre d’altres, i totes elles subjectes a la revisió i determinació per part de
l’àrea de comunicació i imatge corporativa de FGC.
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Subsistema de pagament electrònic
REQ99. El sistema de pagament electrònic permetrà la utilització per part de l’usuari
de targetes magnètiques de crèdit o de dèbit, i targetes xip homologades
segons la norma EMV, per a realitzar el pagament del títol/bitllet que hagi
adquirit a la MAC, sempre de la manera més integrada possible, i garantint
la seguretat de les transaccions.
REQ100. El kit EMV haurà de permetre el pagament amb banda, i amb xip amb
contactes i sense contactes (contactless), EMV nivell 1 i nivell 2 i segons el
protocol PUP 1.6 (o la versió que correspongui en el moment del
desenvolupament del projecte) incorporant també l’opció de multidivisa.
REQ101. A nivell de programari el proveïdor haurà d’incloure en l’oferta els treballs
derivats del procés d’homologació del KIT EMV (tot el conjunt de lector
xip+lector sense contacte+pinpad), en la seva afectació a la pròpia MAC
com també en els canvis i configuracions i modificacions que calgui fer a la
passarel·la central de pagament bancari, actual de FGC per a la correcta
acceptació del pagament amb aquest KIT.
REQ102. Per tant la sol.lució aportada per l’adjudicatari haurà d’incorporar la
certificació per part de REDSYS o altra entitat acreditada i consensuada per
FGC, per a l’acceptació de les diferents tipologies de targetes de pagament.

Lector magnètic i xip
REQ103. El lector de targetes ha de permetre, addicionalment a la lectura de xip,
també la lectura de banda magnètica.
REQ104. Caldrà que el lector del kit EMV sigui antivandàlic..
REQ105. El lector del kit EMV haurà de ser d’inserció manual i d’alta fiabilitat en la
lectura.

Lector sense contacte per a pagament
REQ106.
El lector de pagament sense contacte serà antivandàlic i s’haurà
d’ubicar de forma que no es confongui amb el lector sense contacte
d’acreditacions o de títols sense contacte.

PinPad
REQ107. La MAC haurà disposarà del dispositiu d’introducció de PIN, PinPad, també
homologat i antivandàlic.
REQ108. El PinPad s’haurà d’ubicar en el frontal de la màquina i de forma que doni
confidencialitat al client quan aquest hagi de teclejar el seu codi pin, durant
una operació.
PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 30 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Subsistema d’expendició
REQ109. El subsistema d’expedició de títols magnètics haurà de gestionar la
fabricació i entrega a l’usuari dels títols de transport amb banda magnètica.
REQ110. El subsistema d’expedició de títols sense contacte haurà de gestionar la
fabricació i entrega a l’usuari de títols de transport amb xip sense contacte.
REQ111. El subsistema d’expedició de títols amb impressió sobre cartró haurà de
gestionar la fabricació i entrega a l’usuari de títols de transport sobre cartró
(impressió)
REQ112. La màquina MAC tindrà capacitat per fabricar títols magnètics, homologats
per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) .
REQ113. La màquina MAC tindrà capacitat per fabricar títols sobre tecnologia xip,
homologats per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM),
segons el projecte T-Mobilitat.
REQ114. La màquina MAC disposarà de capacitat d’expendició de títols sobre bobina
de banda magnètica serà un conjunt format una impressora i un
gravador/lector de banda magnètica, donat que la expendició d’un bitllet
de transport comporta la codificació de la seva banda sobre el bitllet i la
impressió de text, en el mateix moment de la fabricació.
REQ115. La màquina MAC disposarà de capacitat d’expendició de títols xip sense
contacte, T-Mobilitat, des de bobina. Serà un conjunt format una
impressora i un gravador/lector de xip, donat que la expendició d’un bitllet
de transport comporta la codificació del seu xip i la impressió de text sobre
el bitllet en el mateix moment de la fabricació.
REQ116. La màquina MAC disposarà de capacitat d’impressió de títols sobre bobina
de cartró, amb impressió de codi QR.
REQ117. La màquina MAC permetrà de forma senzilla el muntatge d’un tipus
d’expenedor o altre.
REQ118. L’expenedor de títols haurà de poder imprimir en format tèrmic a l’anvers
dels títols i amb un mínim de 3 tipus de font i mida de lletra.
REQ119. L’expenedor de títols magnètics haurà de gravar la totalitat de la seva
banda magnètica segons els paràmetres homologats per ATM.
REQ120. L’expenedor de títols xip haurà de gravar el xip sense contacte d’un títol
segons els paràmetres que s’estableixin per part de FGC i també per part
de l’ATM en el marc de la T-Mobilitat, per tant el conjunt haurà d’estar
homologat segons T-Mobilitat per l’ATM o l’entitat que ATM designi.
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REQ121. Caldrà que l’adjudicatari demostri que la MAC proposada pot emetre els
productes magnètics actualment homologats per part de ATM en l’àmbit
metropolità de Barcelona o en cas contrari, es comprometi a disposar de la
homologació en un termini acotat.
REQ122. L’alimentació de paper serigrafiat per als bitllets requerirà d’un mínim de 2
rotllos (bobines), amb capacitat mínima en el conjunt total de bobines de
1500 títols.
REQ123. El sistema permetrà la seva utilització individual i independent, i en cas que
dos rotllos tinguin el mateix tipus de paper, l’aplicació de la MAC permetrà
la commutació de rotllo quan un d’ells s’esgoti i el tipus de paper ho
permeti.
REQ124. Els tipus de rotllo que l’expenedor de la MAC ha de permetre són:
a. Paper cartró sense banda magnètica i sense xip per a només impressió
tèrmica
b. Paper cartró sense banda magnètica i amb xip amb impressió tèrmica
c. Paper cartró amb banda magnètica i sense xip amb impressió tèrmica
REQ125. Es recomana que la gravació i impressió del títol es realitzin al llarg d’un
tren d’impressió/gravació únic i integrat, amb tracció basada en corretges
i rodes dentades, i que disposi d’una tapa final que s’obri per al lliurament
del títol al client, i tanqui i desviï, enviant el bitllet a un caixetí intern per a
títols amb defectes de fabricació, en el cas que la generació del títol ha
estat incorrecta.
REQ126. En aquest segon cas caldrà imprimir a l’anvers del títol un text indicatiu de
rebuig, i s’inhabilitarà amb una nova gravació d’esborrat (p.e tot 1s o tot
0s) la banda o xip d’aquest, o amb un procediment mecànic/elèctric que
destrueixi el contingut del bitllet (p.e. destructor dentat, etc.)
REQ127. El sistema disposarà de sensors per a la detecció de final de rotllo, per al
tallat sincronitzat de bitllets en punts fixes permetent tallar amb diferents
longituds dins d’un marge, i detectar la posició de tapa de final de tren
d’impressió/gravació.
REQ128. La MAC permetrà identificar marques de tall, ja siguin òptiques o d’altre
tipus, p.e. per a tallar correctament en el cas de bitllets tant de tipus
magnètic com sense contacte (p.e. en el cas de sense contacte per a no
malmetre el xip).
REQ129. També caldrà controlar la posició del bitllet durant el procés de fabricació i
per poder detectar embussaments.
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REQ130. La velocitat de generació de bitllets ha de permetre obtenir un bitllet en un
temps inferior a 2,5 segons (comptant aquest temps estrictament com el
temps de gravació de la banda magnètica).
REQ131. El sistema d’expedició de bitllets ha de ser altament fiable, amb un MCBF
superior a 40.000 cicles de fabricació, amb baixes inèrcies de funcionament
i fricció d’arrossegament, i baixa sensibilitat a l’electricitat estàtica, per a
evitar que els bitllets quedin adherits a la impressora o efectes similars.
REQ132. El conjunt expenedor haurà d’anar muntat sobre un bastidor que permeti
l’accés còmode als seus components bàsics per tal de poder realitzar
tasques senzilles i de caire rutinari, com poden ser la reposició de paper,
desembussat, etc. I per altra banda també caldrà permetre l’accés per tal
de realitzar operacions més complexes de reparació i manteniment, com
la substitució de tot el conjunt o d’un dels seus components.
REQ133. Tot el conjunt no serà accessible directament per l’usuari extern.
REQ134. La lectura i gravació de banda magnètica o del xip sense contacte serà
controlada per l'aplicació de la MAC, i les dades en codi binari a gravar en
cada cas seran configurables i vindran donades per la de parametrització
de bitllets en funció de les necessitats d’explotació de cada moment per
cada màquina.
REQ135. Una vegada realitzada la gravació del bitllet (banda o xip) es comprovarà
si és correcta la informació gravada amb una segona lectura. En cel cas de
la banda magnètica, també es verificarà la qualitat de la gravació en base
a paràmetres elèctrics.
REQ136. La impressora tèrmica de títols permetrà imprimir certes informacions
referents al títol (tipus de títol, data de caducitat, nombre de viatges, etc.)
a l'anvers del bitllets, en mode text, o aplicant codificació QR o de codi de
barres.
REQ137. La impressió del text sobre el títol serà tèrmica i totalment governada per
l'aplicació. Caldrà que sigui possible l'escriptura en la totalitat de la cara
oposada a la banda magnètica del títol de transport magnètic i la mateixa
cara en cas de bitllets sense contacte, tan en sentit transversal com
longitudinal a la banda magnètica.
REQ138. La impressora de títols disposarà de capacitats gràfiques que permetin la
impressió de tipus de lletres gran, logos, imatges, codis QR o codi de barres,
etc. sense penalitzar el temps de generació del títol.
REQ139. La MAC podrà expendre amb aquesta mateixa impressora rebuts o
comprovants per als clients o operaris substituint la funció de la
impressora de justificants en cas que aquesta es trobi avariada o
no disponible.
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Lector de codi QR
REQ140. La MAC disposarà d’un lector de codi QR, la ubicació del qual ha de permetre
una lectura ràpida de codis QR impresos en paper i també des del mòbil,
amb una col·locació del suport sobre el que es té el QR que sigui
ergonòmica, i permeti una lectura fiable i segura del mateix.

Subsistema de lectura, i recàrrega de targetes sense contacte
REQ141. La MAC haurà d’incorporar un el dispositiu de lectura/gravació de targetes
sense contacte homologat T-Mobilitat per part de l’ATM de Barcelona.
REQ142. El format i tipus d’aquestes targetes, així com la informació a gravar/llegir,
serà determinat per l’ATM.
REQ143. Aquest dispositiu haurà de garantir facilitat d’us, rapidesa, robustesa i
seguretat tant lògica com física de les transaccions que suporti, acomplint
amb el requisits del model T-Mobilitat d’ATM.
REQ144. La MAC permetrà la utilització d’aquest subsistema tant pera tractar títols
de transport, com també per a targetes d’identificació de personal de
manteniment i explotació de FGC, i en alguns casos targetes de fidelització
o descompte per a la identificació del client i aplicació de tarifes concretes.
REQ145. Els formats bàsics dels quals es preveu acceptació són els estàndards ISO
14443 tipus A i B per a targetes sense contacte de proximitat (0-20cm), i
es valorarà positivament (però no és imprescindible) que també pugui
acceptar ISO 15693 per a veïnatge (0-100cm).
REQ146. El dispositiu lector/gravador sense contacte estarà integrat a la part frontal
de la màquina correctament identificat segons les directrius fixades per FGC
i ATM en el marc de la T-Mobilitat, i serà accessible per a qualsevol usuari.

Subsistema de impressió de justificants
REQ147. L’element principal del subsistema d’impressió de justificants és la
impressora de rebuts, i sota control de l’aplicació, imprimirà en format
tèrmic tots justificants de compra i d’operació que es considerin necessaris
durant el desenvolupament del projecte.
REQ148. La impressora de rebuts també incorporarà el corresponent mecanisme de
tall i pretallat del paper que es podrà aplicar segons les necessitats de
l’operació: pretallat a tires de rebuts, i tall a rebut de client, etc.
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REQ149. La impressora de justificants permetrà també imprimir altes tipus de
justificants operatius que poden incorporar codis QR o codis de barres,
imatges o logos.
REQ150. La impressora de rebuts haurà de ser compatible amb el rotllo de paper de
justificants que actualment s’utilitza a FGC. Es tracta d’un rotllo de paper
estàndard, d’amplada 6cm.
REQ151. La impressora de justificants haurà de tenir una baixa sensibilitat a
l’electricitat estàtica per a evitar que els rebuts de paper tèrmic quedin
adherits a la impressora o efectes similars.

Subsistema de seguretat
REQ152. La MAC disposarà d’un sistema de seguretat addicional per a assegurar el
control en temps real estricte del funcionament determinats components
considerats crítics davant la caiguda del la unitat de control principal.
REQ153. Amb aquest sistema caldrà que a través de l’alimentació d’un mínim conjunt
de sensors i actuadors, s’evitin accessos prohibits a la màquina i es gestioni
correctament la seva seguretat.

Subsistema d’alimentació
REQ154. La màquina s’alimentarà de la xarxa elèctrica de 220 V. El subministrador
donarà les característiques de potencia requerida per la MAC.
REQ155. La MAC disposarà d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI). Aquest
sistema podrà ésser configurat i també verificat sistema per la unitat de
control de la MAC regularment per tal de comprovar el seu funcionament,
i també per alertar enfront a la necessitat de manteniment preventiu i/o
correctiu.

Subsistema de comunicacions
REQ156. La MAC disposarà de port ethernet per tal de poder connectar-se a la xarxa
local de l’estació, i així accedir al nivell d’explotació a través de la xarxa
corporativa de dades FGC (XADA). La xarxa local de l’estació, la xarxa
corporativa de dades, i el punt de connexió per la MAC ja es troben
disponibles a FGC.
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REQ157. Les comunicacions entre la MAC i els diferents ordinadors del nivell
d'explotació es realitzaran mitjançant l'establiment de sessions procés-aprocés amb cadascun d’ells.
REQ158. Els protocols que la MAC haurà d’implementar per a la seva comunicació
amb el nivell d'explotació són:
a. Protocols del nivell de xarxa: Conjunt de protocols que asseguren una
transmissió lliure d'errors entre els dos extrems de la xarxa, i
incorporen els procediments necessaris per establir, mantenir i
alliberar la comunicació (per ex., Ethernet o TCP/IP).
b. Protocol d'aplicació: Protocol utilitzat entre l'aplicació de la MAC i les
del nivell d'explotació (SICEs, pasarel.la de pagament de FGC, altres
sistemes centralitzats de seguretat, etc.), que especifica els missatges
i procediments utilitzats entre ells i incorpora la numeració dels
missatges com a mecanisme de seguretat. (Veure capítol 11)
c. Protocol de monitorització: És el protocol utilitzat entre la MAC i els
sistemes de monitorització. Aquest protocol basat en l’estàndard SNMP
és el que permet monitoritzar des del Centre de Supervisió d’Estacions
o el SICE ( en funció del tipus d’alarma ), el funcionament de la MAC,
de forma transparent i sense interrompre la seva operativa. (Veure
capítol 11).
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Requeriments funcionals de la MAC
Els requeriments funcionals de la MAC responen a les funcionalitats que aquesta ha
d’oferir als diferents tipus d’usuari: el client i l’agent autoritzat de FGC. Cal tenir en
compte que l’agent autoritzat de FGC podrà ser local o podrà ser remot (en aquest
darrer cas, només per a determinades funcionalitats)
Tenint sempre en compte que la principal funcionalitat de la MAC és la venda
de bitllets de transport magnètics, sense contacte i paper (bobina cartró),
es defineix la següent classificació de modes de funcionament:
MODES DE FUNCIONAMENT
BÀSICS

ESPECÍFICS
Venda vidents (entrada o
sortida)

Venda

Venda invidents (entrada
o sortida)

Fora de
Servei

Fora de servei operatiu
Fora de servei d’alarma
Agent local

Agent

Agent remot

Modes de funcionament
REQ159. La MAC tindrà com a mode de funcionament principal i per defecte la Venda.
Així mateix i dins de l’entorn habitual d’explotació d’aquest tipus de
maquinari, es disposarà d’altres modes de funcionament, més enllà de la
venda, com són: mode Fora de Servei i mode Agent.
REQ160. La MAC enviarà un missatge al nivell d'explotació cada cop que realitzi una
transició d'un mode bàsic a l’altre, especificant el nou mode de
funcionament, la data i hora de la transició i altres informacions d'interès
(causa del canvi de mode, identificador de l'agent, etc.).
A continuació
funcionament

s’enumeraran

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

les

funcionalitats

bàsiques

de

cada

mode

de

Pàg. 37 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Mode venda vidents
REQ161. El mode de venda serà el mode de funcionament bàsic i per defecte de la
MAC. És el mode de funcionament que permetrà a l’usuari realitzar la
compra de bitllets de transport a través de la selecció del bitllet i la
quantitat, la realització de pagament electrònic emprant com a element
principal d’interacció la pantalla tàctil de la màquina.
REQ162. La MAC també haurà de permetre la multicompra amb diferents quantitats
de diferents tipus de bitllet segons les necessitats del client.
REQ163. La multicompra podrà ser confeccionada pel client, el qual aniria
seleccionant quantitats i tipus de productes i acumulant-los en el procés de
venda per a tenir finalment un únic pagament, o també es podrà tenir a la
MAC botons directes de multicompra predifinida tipus pack. Internament es
tractaran els diferents productes que formen el pack de forma separada, i
en aquest cas es tractarà d’una simple agrupació de productes i quantitats
a nivell de selecció.
REQ164. La MAC també permetrà la compra de productes tipus paquet, en el que en
un mateix producte es tenen diferents suports que s’emeten.
REQ165. Un cop finalitzat el procés de compra la MAC entregarà el bitllet o bitllets
corresponents a l’usuari així com els justificants de pagament i de venda si
el client ho sol·licita.
REQ166. La impressió o no dels diferents justificants de venda o de pagament a
crèdit serà configurable a nivell d’aplicació i també a nivell de producte.
REQ167. En aquest mode de funcionament les alarmes de seguretat de la MAC estan
totes actives.
REQ168. El mode de venda de la MAC podrà ésser de dos tipus: venda d’entrada o
venda de sortida. Les diferències entre ambdós modes de venda són a nivell
de parametrització de la màquina i es descriuran durant la fase de projecte
detallat. Aquestes dues modalitats seran operatives tant per a la venda per
a vidents, com a la venda per a invidents (apartat que segueix).

Mode de venda invidents
REQ169. La MAC permetrà el mode de venda invidents que ha de fer possible les
mateixes operacions que la venda per a vidents, però amb les particularitats
d’una interfície específica adaptada a persones amb visió reduïda.
REQ170. La MAC tindrà un mecanisme que permeti a l’usuari invident iniciar mode
de venda invident per a poder realitzar la compra, com pot ser, per
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exemple, la pulsació d’una zona determinada de la pantalla tàctil durant un
temps determinat.
REQ171. La MAC també donarà les indicacions acústiques necessàries per a guiar a
l’invident en l’ús de la màquina.
REQ172. Un cop finalitzada la compra, la MAC retornarà automàticament al mode de
venda per a vidents.
REQ173. La màquina haurà de ser certificada com a apta per a ús d’invidents per
l’entitat que FGC determini.

Mode fora de Servei operatiu
REQ174. El mode fora de servei és el mode de funcionament en el que la MAC no
permetrà la venda, i es mostrarà aquest estat a l’usuari a través de la
pantalla d’usuari i de l’indicador d’estat, mantenint actives totes les
alarmes, així com l’avís acústic en detectar l’accés a la pantalla.
REQ175. La MAC podrà trobar-se en mode fora de servei operatiu per diversos
motius, el principal serà l’autodetecció d’una avaria que no permeti la venda
(p.e. expenedor de títols avariat), però també pot ser arrel d’una petició
remota des del CSE, o una ordre directa presencial d’un agent autoritzat de
FGC. La MAC enviarà les corresponents alarmes al CSE en produir-se
l’avaria.
REQ176. Abans de passar al mode fora de servei la MAC cancel·larà l’operació en
curs de forma ordenada, devolucionant els càrrecs de pagament electrònics
i guiant al client per tal que s’enretiri la targeta insertada, o per a que torni
a acostar la targeta sense contacte,etc. i emetent un justificant si s’escau,
per a garantir que l’operació queda completament coherent en el seu estat
d’emissió i cobraments corresponents.
REQ177. En mode fora de servei la MAC acceptarà en el lector magnètic i sense
contacte les targetes identificaves dels agents de FGC.
REQ178. Hi haurà certs casos (es detallaran durant la fase de projecte detallat) en
que la màquina es pot posar en servei autònomament sense intervenció
d’un agent presencialment ni remotament. Un exemple d’aquest cas seria
en el cas de tenir la MAC només per a emissió amb pagament electrònic,
en cas que el pagament electrònic no fos possible, la MAC passaria a Fora
de Servei. Però quan aquesta opció es recuperés (p.e. recuperació de
comunicació amb la pasarel.la) la MAC autònomament haurà de posar-se
novament en Servei.
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Mode fora de servei per alarma
REQ179. El Mode fora de servei per alarma de la MAC serà un cas particular del mode
fora de servei, on la causa del fora de servei es una manipulació violenta o
forçada de la màquina.
REQ180. En aquest cas la MAC activarà la sirena acústica com a senyal d’alarma
durant un temps parametritzable, i transmetrà al nivell d’explotació
l’esdeveniment corresponent quan aquest estigui disponible.
REQ181. El mode fora de servei per alarma de la MAC ha de garantir l’activitat del
sistema de seguretat almenys durant 24 hores des del moment de la
presumpta manipulació.

Mode agent
REQ182. La MAC disposarà d’un mode específic d’agent per a:


les actuacions de manteniment i reparació.



funcionalitats operatives necessàries a la MAC per a donar suport al
viatger a través d’una agent de FGC i d’accés restringit.

REQ183. La MAC permetrà diferents tipus i perfils d’agent, i per a cadascun d’ells el
mode d’agent permetrà l’accés a dispositius i funcions determinats segons
les polítiques de seguretat de FGC. Per exemple, un agent d’estació no
tindrà accés a les funcionalitats específiques d’un agent de manteniment.
REQ184. La MAC haurà de permetre per a cadascun dels agents de FGC amb accés
autoritzat, l’assignació individual o de grup dels diferents tipus d’accés. I
per tant la màquina haurà d’incorporar els mecanismes necessaris per a
poder habilitar i deshabitar aquests perfils de nivell d’accés per a cada
agent, des del nivell d’explotació (SICE).
REQ185. Tots els agents només podran accedir al mode agent amb la introducció de
la targeta d’agent autoritzat magnètica o sense contacte i seguint la
corresponent seqüència de validació (introducció del PIN d’agent, etc.), i
durant la seva actuació la MAC emetrà els justificants que siguin necessaris
per a les seves actuacions, especialment en el casos de manipulació de
diners. La MAC haurà d’acceptar les targetes d’agent utilitzades actualment
a FGC.
A continuació es descriuran en detall els diferents requeriments funcionals del mode
agent per a cadascun dels rols que FGC desitja contemplar en la MAC.
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9.1.5.1 Agent de manteniment
REQ186. L’agent de manteniment tindrà accés, a través de la pantalla, a un conjunt
de funcions especials orientades al manteniment correctiu i preventiu de la
MAC. A través d’aquestes opcions l’agent podrà verificar el funcionament
(seqüències d’inicialització i de test) de cadascun dels elements
reemplaçables, així com realitzar les actuacions corresponents a la
substitució o reparació del component avariat.
REQ187. Des de mode agent manteniment es podran realitzar consultes als registres
interns d’operacions i incidències de la MAC, i podrà inicialitzar comptadors
i configurar els paràmetres tècnics relacionats amb les operacions de
manteniment.
REQ188. Durant l’actuació d’un agent de manteniment la MAC no permetrà la venda
de cap títol de transport vàlid, i les alarmes d'accés a l'interior romandran
desactivades. Sí es transmetran al nivell d'explotació les notificacions
d’obertura i tancament de les portes.
REQ189. Com a mínim, el perfil d’agent de manteniment, ha d’incorporar les
següents funcionalitats:


Accedir amb a l’interior de la màquina, i a tots els seus subsistemes amb
les corresponents comprovacions de seguretat.



Consultar conjunta
esdeveniments



Canviar l’estat de la MAC (Servei, Fora de Servei)



Realitzar un bolcat o recuperació de dades de la MAC sobre suport digital



Reiniciar completament la màquina



Executar una seqüència de reset de tots els perifèrics



Consulta i inicialització de comptadors interns de la MAC



Executar la funció d’autodiagnosi completa.



Accedir a un menú de diagnosi per a cada subsistema de la MAC (lectors,
etc.), que permeti anàlisi i la correcció de l’avaria. Calen menús de
diagnòstic específics, com a mínim dels següents dispositius:

o

separadament

els

logs

d’operacions

i

o

Pantalla tàctil

o

Altaveus

o

KIT EMV de pagament electrònic amb contacte i sense contacte:
Pinpad, lector xip i banda, i lector sense contacte.

o

Lector/gravador de títols sense contacte
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o

Impressora/gravadora, en qualsevol de les modalitats i capacitats ja
definides (bitllets magnètics, bitllets sense contacte, i bitllets de
cartró sense banda i sense xip sense contacte)

o

Impressora de justificants

o

Sistema d’alimentació ininterrompuda

o

Sistema de control i seguretat

o

Panell d’informació

9.1.5.2 Agent d’estació
REQ190. Amb el perfil d’agent d’estació es podrà realitzar operacions de gestió molt
bàsica de la màquina, i no es podrà accedir físicament al maquinari intern
de la MAC.
REQ191. En mode agent d’estació, la MAC disposarà, entre d’altres, de les opcions
necessàries per a que l’agent d’estació pugui:


Consultar conjunta
esdeveniments

o

separadament

els

logs

d’operacions

i



Executar una seqüència de reset de tots els perifèrics



Canviar l’estat de la MAC (Servei, Fora de Servei)



Imprimir justificants per als viatgers (justificant de retard, objectes
perduts, etc.)



Consultar l’estat dels fungibles



Emetre títols gratuïts



Llegir/inspeccionar dades de títol sense contacte



Executar una seqüència de càrrega de paràmetres de la MAC

Aquestes opcions poden ser diferents en funció de si la màquina està parametritzada
com màquina d’entrada o màquina de sortida.

9.1.5.3 Agent de reposició de fungibles
REQ192. Com a mínim, el perfil d’agent de reposició de fungibles, ha d’incorporar les
següents funcionalitats:


Accedir amb seguretat a l’interior de la màquina i a les bobines de
fungibles



Consultar l’estat de fungibles (paper només banda, papers sense
contacte, paper cartró sense banda i sense xio i paper de justificants)
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Canviar l’estat de la MAC (Servei, Fora de Servei)



Verificar la detecció de la presència de rotllos i de paper de títols per
part de la MAC



Reposar individualment cadascun dels rotllos de paper magnètic o de
paper no magnètic o sense contacte per a fabricació de títols



Realitzar una prova d’impressió i fabricació amb cadascun dels rotllos de
paper o de paper no magnètic o sense contacte per a fabricació de títols



Reposar el rotllo de paper tèrmic per a la impressora de justificants



Realitzar una prova d’impressió de justificant

9.1.5.4 Mode agent d’estació de venda
REQ193. La MAC permetrà accedir en un mode agent d’estació de venda des del qual
es podran realitza operatives amb la gestió del la venda com són les
següents:


Reexpedició de títol



Anul·lació de venda



Realització de venda amb Val amb un val de client.



Emissió de títol gratuït

REQ194. Totes les operacions d’agent d’estació de venda implicaran l’emissió del
corresponent justificant operatiu.
REQ195. La reexpedició (bescanvi) d’un producte implica la fabricació d’un bitllet per
sense necessitat de pagament (p.e. com a substitució d’un producte
malmès). El bitllet reexpès haurà de tenir totes les característiques de
l’original, i per tant la MAC haurà de permetre la introducció per pantalla de
les dades necessàries en cada cas (caducitats, saldo, etc.)
REQ196. Les operatives de reexpendició (bescanvi) i anul.lació de productes TMobilitat hauran d’acomplir amb les funcionalitats establertes per ATM i per
tant caldrà que estiguin certificades per l’ATM o per l’entitat que ATM
designi.
REQ197. L’anul·lació d’una venda implicarà per part de la MAC l’emissió d’un
producte VAL d’import, que “contindrà” l’import de la venda anul.lada. El
VAL es podrà fabricar en les diferents modalitats d’expedició que la MAC
permeti en funció de la seva configuració, i per a cada MAC es podrà
determinar sobre quin mitjà es fa de forma configurable.
REQ198. L’operativa de venda amb VAL és la que permetrà en la MAC la utilització
d’un VAL d’import emès per les MAC per a adquirir altres productes en
funció de l’import del VAL concret. En llegir el VAL d’import, la MAC
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descomptarà l’import contingut del total d’import de la nova venda a
realitzar.
REQ199. En la MAC, i des del mode agent de venda es podrà emetre un títol gratuït.
Les característiques del títol fabricat podran ser diferents en funció de les
necessitats, i per tant es podran emetre diferents tipus de bitllets gratuïts
segons es requereixi i segons parametrització.

Mode agent remot
REQ200. El mode agent remot de la MAC permetrà l’accés remot a la màquina per
part dels operadors del CSE amb un conjunt limitat d’operacions de
supervisió de la màquina i d’atenció al viatger.
REQ201. Aquest accés remot es farà desitjablement, basant-se en una eina de
mercat que permeti per tant, l’accés directe des de qualsevol equip desktop,
utilitzant el client específic, o bé, integrant-la en l’aplicació SIM del CSE.
REQ202. Per això el mode d’agent remot ha de permetre, com a mínim, les següents
funcionalitats:


Consultar conjunta
esdeveniments



Executar una seqüència de reset de tots els perifèrics



Canviar l’estat de la MAC (Servei, Fora de Servei)



Imprimir justificants per als viatgers



Emetre títols gratuïts



Donar assistència remota a l’emissió de títols de transport previ
pagament del client



Activar la lectura de títols (sense contacte) i visualitzar-ne el resultat



Executar una seqüència de càrrega de paràmetres de la MAC
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Procediments operatius
REQ203. La MAC ha de disposar de les funcionalitats suficients per a poder cobrir
diferents tipus de procediments operatius interns de FGC: vendes, ingrés
de metàl.lic per liquidacions, manteniment, etc,. i tot amb un elevat grau
de seguretat i enviant i rebent la informació necessària cap al o des del
nivell d’explotació.
REQ204. La MAC emmagatzemarà sempre en els seus registres interns tota la
informació rellevant tant de l’execució com del resultat dels diferents
procediments que s’hi realitzin, des dels de manteniment fins a les vendes.
REQ205. Una errada durant la venda o qualsevol altre procés operatiu en qualsevol
dels dispositius implicats, serà controlada pel programari, que si cal,
passarà la màquina de forma ordenada a estat de fora de servei de la
màquina, si el problema així ho requereix.

Procediment de venda a per selecció
REQ206. Com a modalitat d’expedició principal per al viatger, la MAC permetrà
l’expedició per selecció, que és el procediment més habitual de compra, i
serà el mateix client fa la selecció completa del tipus de títol, mitjançant la
interfície d’usuari que presenta la MAC.

Procediment de venda a partir de rèplica
En el procediment de venda amb rèplica (el client compra un títol idèntic al que ja
té) intervenen diverses funcionalitats que es detallaran en els punts que segueixen.
REQ207. La MAC permetrà l’expedició d’un nou títol a partir de la rèplica d’un títol
vàlid que consisteix en l’emissió d’un títol a partir d’un patró (títol exhaurit
o no) introduït per l’usuari. Això permetrà que la MAC “navegui”
directament fins a la pantalla de pagar del títol, “estalviant-li” la selecció
del mateix a l’usuari.
REQ208. Aquesta modalitat d’expedició només serà vàlida per als títols per als que
és possible realitzar una lectura prèvia a la compra, i per tant només serà
vàlida per a títols sense contacte i títols amb codi QR imprès.
REQ209. L’operativa de venda a partir de rèplica la màquina haurà d’identificar el
tipus de bitllet i presentar a la pantalla la informació del tipus de títol i el
preu a pagar. En cas de confirmació per part de l’usuari i amb el
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corresponent pagament de l’import, la MAC emetrà el títol rèplica de
l’original.
9.2.2.1 Selecció d’idioma
REQ210. La MAC oferirà la possibilitat de seleccionar un idioma diferent al per defecte
a través d’icones o botons indicatius, com poden ser per exemple banderes
representatives de cada idioma.
REQ211. L’usuari tindrà disponible l’opció de canvi d’idioma durant tot el procés de
compra, i aquest canvi d’idioma es mantindrà durant tota la venda o i es
cancel·larà si es cancel·la l’operació.
REQ212. La configuració de l’idioma afectarà a tota la informació mostrada a la
pantalla, a l’ajuda acústica i al panell d’informació d’estat, però no
necessàriament a la impressió física sobre el títol ni a tota la informació
emmagatzemada internament per la MAC.
REQ213. Els idiomes que s’hauran de contemplar, tant per venda com a per ajuda a
client, són Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany, i Rus i l'idioma per
defecte serà el català i constituirà un paràmetre de sistema resident a la
MAC.
9.2.2.2 Menú d’ajuda
REQ214. Durant una operació de venda, el client haurà de poder accedir a l’ajut
d’operativa de la MAC, i per això la màquina haurà de tenir una icona
d’ajuda visible durant tota la venda.
REQ215. Aquesta icona permetrà a l’usuari accedir al sistema d’ajut mantenint la
visualització de la pantalla de venda.
REQ216. El sistema d’ajut indicarà a l’usuari a través de text i veu les actuacions a
seguir en funció del moment de l’operació en que es trobi.
REQ217. La informació del sistema d’ajut serà parametritzable.
9.2.2.3 Selecció de títol
REQ218. L’usuari ha de poder seleccionar el títol que vol adquirir d'entre els oferts
per la MAC mitjançant elements de selecció i operació.
REQ219. La selecció dels productes es podrà fer en base a diferents tipus d’atributs
o agrupacions dels mateixos permetent escollir, per exemple entre els
següents o combinacions dels mateixos
a. origen i/o destí o trajecte d’ús del bitllet
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b. només anada o anada/tornada
c. nº de zones/grup (tenint en compte el tipus de producte i les
estructures tarifàries i combinacions origen-destí ja existents i vigents
a FGC)
d. diferents opcions de paquets o packs de varis productes predefinits
e. tipus de descomptes
f.

tipus de persona (infant, adult, etc.)

g. dates de validesa (inicial i final)
h. etc.
REQ220. En el cas dels orígens i/o destins que no es seleccionin directament per
part de l’usuari, seran internament assignats al producte o al punt de
venda, segons valors configurables com poden ser, per exemple:
a. Un valor fix en funció del producte i zona/grup (el valor podrà ser una
estació concreat real, una estació fictícia)
b. La mateixa estació on es realitza la venda
c. Etc.
REQ221. La MAC mostrarà a l'usuari el preu del títol seleccionat presentant l’opció
de modificar el nombre d'unitats a adquirir. L'usuari introduirà la dada i la
MAC validarà que la quantitat introduïda del bitllet estigui permesa per a la
venda. Es podran configurar números màxims i mínims d’unitats segons
per producte.
REQ222. La MAC permetrà de forma configurable activar o desactivar el mode de
venda multiproducte.
REQ223. Per tant en el cas de la venda multiproducte, l’usuari podrà anar repetint
l’operativa de selecció de producte, incorporant i acumulant (i si s’escau
traient) diversos productes i unitats a la seva compra (tipus ‘cistella’),
abans de procedir al pagament. Els productes incorporats a la cistella
podran ser de tipologies diferents i amb quantitats diferents.
REQ224. Alguns exemples d’operatives de selecció de producte/-es que la MAC ha
de permetre són els següents:
a. Compra directa d’una o vàries unitats d’un producte concret (mateix
preu totes les unitats), per exemple. 10uds de T-10 d’1 zona.
b. Compra combinada d’un mateix tipus de producte però diferents
atributs del mateix, i per tant tenir p.e. en una sola venta els següents
bitllets:
 2uds Bitllet Combinat Tren + Cremallera Adult
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 2uds Bitllet Combinat Tren + Cremallera Infant
 2uds Bitllet Combinat Tren + Cremallera 3ª edat
REQ225. En tot moment el client haurà de tenir visible els imports desglossats i
també l’acumulat durant el procés de compra.
REQ226. La MAC permetrà venda de productes amb data i rang de dates de validesa
fixes o variables, i per tant també serà possible la venda anticipada.
REQ227. La MAC permetrà l’expedició de bitllets/productes gratuïts sempre
associada a la compra d’altres products (p.e. bitllets per a menors que
tenen preu zero però que requereixen de bitllet per viatjar).
REQ228. La MAC mostrarà a la pantalla cobrament de la venda amb les dades
específiques dels títols seleccionats (tipus, atributs, unitats) i l’import i
unitats per tipus i totals satisfer per l'usuari.
REQ229. L'usuari podrà cancel·lar l’operació en qualsevol moment, polsant un botó
de cancel·lació de la pantalla corresponent. El procediment serà cancel·lat
automàticament per la MAC en cas que l'usuari no hagi efectuat el
pagament i no es pitgi cap tecla en un determinat període de temps
configurable com a paràmetre de sistema.
9.2.2.4 Lectura i de carnets i validació
REQ230. La MAC permetrà, durant la funció de venda, la lectura de carnets (targetes
identificatives, passis, carnets d'empleats, etc.) per a:


La validació de la possessió per part de l'usuari d'un carnet pel cas de
l’expedició de bitllets amb reducció de tarifa (pensionistes, disminuïts,
etc.), i per tant en aquest cas amb la lectura de l’acreditació corresponent
la MAC donarà accés a opcions de compra amb determinats avantatges
(preu, combinacions de producte, etc.)



La lectura de la informació del carnet d’usuari en cas p.e. d’expedició de
determinats tipus de producte (p.e. els abonaments), i per tant
enregistrant internament les dades llegides del carnet a l’operativa de
venda i podent imprimir informació acreditativa en el títol o gravar-la en
el suport sense contacte emès.



En el ca de lectura del carnet d'empleat o passi permetrà l’accés a
l’expedició de títols especials, per tal de referenciar el carnet al títol i
enregistrar internament sota quin carnet s’ha fet l’expedició per a la
corresponent gestió administrativa.

REQ231. La lectura d'un carnet podrà ser a partir del lector sense contacte o del
lector de banda magnètica del KIT de pagament electrònic.
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REQ232. En tots els casos l’entrada o intent de lectura de la targeta ha de ser
detectada per la MAC, i ha de ser retornada en el cas de la lectura amb
inserció.
REQ233. La MAC sempre realitzarà la comprovació de la validesa del
carnet/acreditació. Les dades a validar, amb independència de l'operació en
la que es realitzi la lectura del carnet, són la data de caducitat en tots els
casos, i segons el tipus de carnet, la llista negra de carnets.
REQ234. En cas que el carnet no sigui acceptat la MAC avortarà l'operació en curs
tot informant de la causa. La màquina generarà una alarma on constarà la
causa del rebuig, l'identificador de carnet i la data i hora de l'esdeveniment.
REQ235. La MAC haurà d’acceptar, com a mínim, tots els carnets i passis acceptats
actualment per FGC.
9.2.2.5 Introducció de dades de personalització
REQ236. La MAC permetrà que de forma parametritzable i en funció del producte, es
puguin introduir dades de personalització per part de l’usuari, com per
exemple un nº identificatiu personal (p.e.DNI) o altres, i utilitzar la
informació introduïda per a l’enregistrament de la mateixa en el suport i en
les registres interns de la MAC (dades d’explotació, logs de funcionament,)
així com per a la seva impressió sobre els justificants d’operació o sobre el
mateix bitllet si s’escau.
9.2.2.6 Activació de venda en mode agent
REQ237. La MAC permetrà restringir la compra d’alguns productes a la intervenció
d’un agent de FGC. Que un producte estigui sotmès o no a aquest tipus de
venda assistida serà configurable.
9.2.2.7 Càlcul de l’import
REQ238. La MAC calcularà l'import dels títols seleccionats pel client en base a la tarifa
vigent per cada tipus de títol, el nombre d'unitats seleccionades i el
descompte a aplicar si s’escau.
REQ239. La MAC haurà de permetre l’aplicació de descomptes sobre els preus en
base a:
a. La utilització de codis promocionals (promocodes)
b. La utilització d’una acreditació (carnet, etc)
c. La utilització de vals promocionals o bonus comercials
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REQ240. Els diferents tipus de document/suport que acredita o permet el descompte
(carnet, bono, val promocional, etc.) hauran de poder ser llegit per la MAC
amb el lector de codis QR i/o esser introduïts o seleccionats directament
per l’usuari o agent.
REQ241. Alguns descomptes seran directament accessibles per part del client i altres
requeriran de l’actuació d’un agent d’estació de FGC.
REQ242. La MAC permetrà que la tarifa a aplicar al producte seleccionat sigui una o
altra en funció d’un calendari de preus i temporades (alta, mitja i baixa, per
exemple).

Emissió del títol de transport
REQ243. L’emissió d’un títol de transport podrà venir desencadenada per:
a. Per un procés de venda dels descrits en el capítols anteriors associats
a una compra
b. Per una actuació des del mode agent
c. Per una acció de client contra un localitzador llegit via el lector QR o
introduït manualment
REQ244. La MAC haurà de permetre la fabricació/emissió de títols de transport de
les següents tipologies:


Bitllet magnètic en bobina (p.e bitllet ATM magnètic o un Abonament
de FGC)



Bitllet en paper-cartró en bobina però no magnètic (p.e. un bitllet que
dona pas en un control d’accessos basat en codi QR)



Bitllet sense contacte fabricat en suport de bobina (p.e. bitllets senzill
FGC sense contacte o bescanvis provisionals d’ATM T-Mobilitat)



Càrrega de Bitllet sense contacte sobre un suport sense contacte
(Carrega i recàrrega, p.e. títols ATM sense contacte T-Mobilitat)

9.2.3.1 Emissió contra reserva o bono
REQ245. Caldrà preveure que la MAC permeti la incorporació en un futur proper de
l’emissió de títols contra una reserva prèvia i amb o sense prepagament.
Serà un dels pocs casos en els que el client, autònomament, realitzarà la
recollida d’un producte/bitllet sense un pagament.
REQ246. En aquests casos el client introduirà el número de localitzador. Aquesta
introducció podrà ser manual, o automàtica a través del lector de codis de
barra/QR .
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REQ247. Aquest tipus d’emissió sempre serà basada en la informació que la MAC
intercanviarà amb un sistema centralitzat que n’atendrà les peticions i que
les autoritzarà o no.
REQ248. La MAC emetrà el títol (aquest títol podrà ser de qualsevol dels tipus indicats
en l’apartat 9.2.3) de forma automàtica a partir d’aquesta verificació del
bonolocalitzador o bono comercial, i la informació obtinguda del sistema
central.
REQ249. Caldrà que el moment de l’emissió quedin enregistrades en els registres
interns de la MAC totes les informacions/referències dels números
identificatius de la reserva contra els que s’ha realitzat l’emissió del bitllet/s.
9.2.3.2 Gravació de banda magnètica
REQ250. L'expendició d'un títol de transport magnètic a la MAC porta implícita la
gravació de la totalitat de la banda magnètica.
REQ251. A l’estructura associada a cada títol existiran dades, com el codi d'estació i
l'element d'expendició, que seran paràmetres de sistema residents a la MAC
procedents del sistema central de FGC (SICE), a més d’altres camps que es
detallaran durant la fase de disseny de la màquina.
REQ252. Després de la gravació del bitllet la MAC realitzarà una lectura de
comprovació de les dades escrites a la banda. En cas d'error, la màquina
repetirà el procés fins un determinat nombre de reintents, configurable com
a paràmetre de sistema. En cas de no poder gravar-se correctament, el títol
serà rebutjat, dipositant-se en un contenidor apart, i s'intentarà la confecció
d'un de nou, igualment amb un nombre màxim de reintents.
REQ253. Els títols rebutjats que quedaran dipositats al caixetí de rebuigs tindran
imprès a l’anvers un text indicatiu de bitllets anul·lats i la banda magnètica
haurà de d’haver estat inhabilitada amb una regravació magnètica, o
destrucció física de la mateixa.
REQ254. En cas d'incidència en la gravació del títol (obturació de la sortida de la
targeta, gravació defectuosa, etc.) la MAC generarà una alarma especificant
el tipus, data i hora de la incidència, i si s'escau passarà a mode de fora de
servei.
REQ255. El Pas a fora de servei de la MAC en cas de tenir una incidència no
recuperable de fabricació/emissió, dependrà de les capacitats d’emissió
amb que hagi estat configurada la màquina. Per tant, si p.e. es tracta d’una
màquina que permet emissió de bitllets de cartró, o de sense contacte, o
de banda magnètica i s’avaria el sistema de fabricació de banda magnètica,
la MAC no passarà necessàriament a Fora de Servei, sinó que permetrà
l’emissió de productes que no es vegin afectats per l’avaria.
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9.2.3.3 Gravació del xip sense contacte de bobina
REQ256. El procés d’expendició d’un títol sense contacte de bobina, implicarà la
gravació de la totalitat de la informació necessària i compatible amb TMobilitat (ATM). Per raons de confidencialitat, el detall d’aquesta informació
es lliurarà en la fase de projecte detallat.
REQ257. El contingut de la informació a gravar en el xip sense contacte serà
parametritzable per a cada producte, i alguns paràmetres seran específics
del títol concret, altres podran ser genèrics per l’estació i/o per l’explotació.
REQ258. Després de la gravació del xip la MAC realitzarà la corresponent lectura de
comprovació repetint el procés un determinat de cops parametritzable en
cas d’error.
REQ259. Els títols rebutjats durant la gravació de xip de bobina, quedaran dipositats
al caixetí de rebuigs i tindran imprès a l’anvers un text indicatiu de bitllets
anul·lats i el xip haurà de ser inutilitzat a nivell de transport, ja sigui amb
una reescriptura o amb l destrucció física del mateix.
REQ260. En cas d'incidència en la gravació sense contacte del títol (obturació de la
sortida de la targeta, gravació defectuosa, etc.) la MAC generarà una
alarma especificant el tipus, data i hora de la incidència, i si s'escau passarà
a mode de fora de servei, sempre subjecte a les capacitats de fabricació de
la MAC.
9.2.3.4 Gravació del xip sense contacte de suport no de bobina
REQ261. El procés de gravació del xip sense contacte d’un suport sense contacte no
de bobina (aportat pel client) haurà d’acomplir amb tots els requeriments
de T-Mobilitat (ATM). Per raons de confidencialitat, el detall d’aquesta
informació es lliurarà en la fase de projecte detallat.
REQ262. El contingut de la informació a gravar en el xip sense contacte serà
parametritzable per a cada producte, i alguns paràmetres seran específics
del títol concret, altres podran ser genèrics per l’estació i/o per l’explotació.
REQ263. En cas d'incidència en la gravació sense contacte del títol la MAC generarà
una alarma especificant el tipus, data i hora de la incidència, i si s'escau
(en funció de la incidència) desactivarà l’emissió (venda) de títols sense
contacte que siguin d’aquest tipus.
9.2.3.5 Impressió de títols
REQ264. La MAC imprimirà a l’anvers dels suports que emeti, informacions referents
al seu tipus i validesa com a informació per a l’usuari i control per part dels
agents de FGC. Aquesta informació portarà normalment associada la
PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 52 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

impressió en mode gràfic i/o codificada en QR o Codi de barres, o imatges
com poden ser logotipus.
REQ265. Tota la informació impresa, ja sigui en text, en codi QR o gràfic/logos, serà
parametritzable a nivell de producte.
REQ266. L’orientació de la impressió en el paper podrà ser horitzontal o vertical o
mixta (barrejant estils horitzontal i vertical) de forma parametritzable.
REQ267. Totes les de dades a imprimir, el seu contingut i la localització al títol seran
paràmetres d'explotació associats a la descripció de cada títol, residiran a
la MAC i seran generats al nivell d’explotació i enviats i activats a la MAC
des del SICE.
REQ268. Donat que els diferents tipus de rotllos de títols podran disposar de
serigrafies diverses i ser suports físics diferents, la MAC permetrà
especificar i associar per a cada tipus de bitllet a fabricar quins rotllos
corresponen com a paràmetres d'explotació.
9.2.3.6 Impressió de rebuts
REQ269. La MAC expendrà els justificants o rebuts, per defecte, amb la impressora
de rebuts, però en cas que aquesta no es trobi disponible, ho farà
mitjançant la impressora de títols.
REQ270. Els tipus de rebuts que haurà d’emetre la MAC i les informacions a imprimir
per cadascun d’ells són les que es detallen a continuació:




Justificants de client:
o

Tiquet de venda

o

Justificant de pagament electrònic (targeta xip amb contactes o
sense contactes, o banda)

o

Rebut (amb identificació de la operació de venda)

Justificants operatius d’agent:
o

Justificant d’anul·lació de venda

o

Justificant de reexpedició (bescanvi) de títols

o

Justificants de vendes assistides per agent

o

Justificant de verificació de banda

o

Justificants per a clients (de retard, d’objectes perduts, etc.)

o

Etc.

REQ271. La MAC permetrà que per qualsevol operació de venda amb pagament amb
targeta (xip amb contacte o sense contacte o magnètica), la impressió del
rebut serà opcional i per l'usuari, i contindrà informació com pot ser l’estació
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d’expedició, la identificació d'equip, data i hora d’expedició, tipus de títol,
import de la venda, identificació de l’autorització, etc.
REQ272. La MAC permetrà que per a cada tipus de producte i preu es tingui activa o
no l’opció d’imprimir un tiquet de venda al final de l’operació. El tiquet de
venda haurà d’incloure les informacions pròpies de la venda com:
identificador de la operació de venda, data-hora, productes, unitats,
imports, total, mitjà de pagament utilitzat, etc.
REQ273. En cas que es tingui activada la venda “multiproducte”, i almenys un dels
productes té configurada l’emissió de presentar l’opció d’imprimir
justificant, aquesta quedarà activa per tota l’operació “multiproducte”.
REQ274. Existirà una opció de configuració de la MAC que permetrà activar la
impressió directa per defecte i sense petició de l’usuari tant del justificant
de la venda a crèdit com del justificant de venda.
REQ275. La informació a imprimir en qualsevol tipus de justificant emès per la MAC
serà parametritzable.
REQ276. El format i contingut exacte de cada justificant es definirà durant la fase de
projecte detallat. La parametrització inicial serà efectuada per
l’adjudicatari.
9.2.3.7 Emissió i utilització de VALs emesos per la MAC
REQ277. L’emissió de VALs d’import per part de la MAC es podrà realitzar sobre els
diferents suports que té disponibles a petició de l’agent d’estació que
intervé de l’emissió del VAL:
a. Bobina paper magnètic: en aquest la informació del val quedarà
enregistrada en la impressió tèrmica en mode text i també en format
codi QR i també en la banda magnètica
b. Bobina de paper no magnètic: la informació del val s’imprimirà en text
i també en codi QR
c. Bobina de paper sense contacte: la informació s’imprimirà en text, en
QR i també es gravarà en el xip.
d. Bobina de paper de justificant: la informació del val s’imprimirà en text
i també en codi QR
REQ278. El format del VAL per a cada tipus de suport serà parametritzable
REQ279. Per a cada MAC es podrà configurar un valor per defecte del sobre quin
suport s’emetrà el VAL.
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REQ280. Totes les emissions i utilitzacions de VALs en la MAC quedaran
enregistrats/-des, tant a nivell de registres operatius (logs) com tècnics,
com també comptables.
9.2.3.8 Enregistrament de les vendes unitàries
REQ281. La MAC enregistrarà internament i de forma unitària cadascuna de les
operacions de venda que s’hi realitzin. Aquesta informació es guardarà en
una estructura d’informació i amb un format adequat per a que pugui ser
recollida pel sistema central SICE.
REQ282. La MAC també haurà d’enviar en temps real les dades de cada operació de
venda realitzada al SICE. Per qüestió de confidencialitat, el contingut
d’aquesta comunicació es tractarà durant la fase de projecte detallat de la
MAC.
9.2.3.9 Enregistrament comptable de la MAC
REQ283. Les dades comptables a generar a nivell de MAC hauran d’incloure com a
mínim totes les que es generen actualment per a les actuals màquines
d’autovenda (model MAEV2) de FGC, incorporant addicionalment totes les
particularitats derivades de la compatibilitat amb T-Mobilitat (per a títols
sense contacte). El detall d’aquestes dades es donarà en la fase de projecte
detallat.
REQ284. S’entén com a dades comptables de la MAC tota aquella informació de:
a. Venda amb pagament
(bonolocalitzador)

electrònic,

bono

comercial

o

reserva

b. Actuacions d’agents que impliquin moviment d’imports diferents de la
venda (anul·lació, compra amb val, etc.)
c. Estat comptable de la MAC (estat de vendes vs ingressos) per a la
realització de quadres de pagament a crèdit
9.2.3.10 Enregistrament d’estadístiques d’expedició
REQ285. La MAC enregistrarà informació estadística relacionada amb el procediment
d’expendició:


Estadística de servei: A fi de conèixer el nivell del servei exhibit, la MAC
comptabilitzarà, lectures correctes i errònies de targetes o carnets,
reintents de lectura de targetes i de carnets, fabricacions, gravacions i
reintents de gravació de títols, entre altres.
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Procediments de pagament/cobrament
REQ286. En una operació de compra a la MAC, el pagament/cobrament sempre
tindrà lloc quan l’usuari ja s’ha realitzat la selecció del títol i abans de
l’expendició física del títol o títols.
REQ287. La MAC ofereix només dos modalitats de pagament a l’usuari:
a. el pagament electrònic
b. el val d’import (només utilitzable en mode agent)
9.2.4.1 Pagament amb targetes de crèdit o dèbit
REQ288. En cas que el client realitzi el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, la
MAC llegirà la targeta amb el mateix lector de targetes xip EMV.
REQ289. En cas de lectura errònia de la targeta, sigui xip o magnètica la MAC ho
informarà a través de la pantalla a l'usuari tot indicant la causa o error
detectat. La MAC generarà un esdeveniment especificant la causa, data i
hora del rebuig.
REQ290. La MAC estarà preparada per a demanar el número personal d'identificació
(PIN) sempre que les regles de negoci que FGC té establertes amb les
entitats autoritzadores així ho prevegin, el qual serà utilitzat en el nivell que
correspongui (local del KIT o a nivell de pasarel.la de FGC) per a garantir
la seguretat de l’operació.
REQ291. Caldrà que el conjunt KIT EMV i MAC siguin homologats per Redsys per a
la seva utilització com a mitjà de pagament en terminals desatesos. El
procés d’homologació de la solució sí entra dins l’abast d’aquest
subministrament.
REQ292. LA MAC informarà a l’usuari de les causes de l’error en el pagament sempre
dins el marc de les informacions que a nivell de seguretat l’entitat
homologadora permet i/o requereix.
REQ293. La MAC permetrà l’operativa de pagament amb targeta amb contacte, sense
contacte i multidivisa
REQ294. El procediment de pagament amb targeta de crèdit amb la MAC, podrà
resultar en tres tipus de transaccions:
a. Una transacció de càrrec o cobrament
b. Una transacció d’anul·lació, la qual tindrà lloc per exemple quan es
tingui un error de fabricació de tota la venda.
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c. Una transacció de devolució, la qual tindrà lloc, per exemple, quan es
tingui un error de fabricació parcial de la venda (una part emesa i una
part no emesa).

Principals entitats d’informació
La MAC disposarà almenys de les entitats d’informació següents, per a cadascuna de
les operacions de client efectuada:
REQ295. Informació unitària de producte venut, anul.lat o bescanviat.
REQ296. Informació de cada operació de venda, la qual en particular pot constar d’un
conjunt de productes. Per a cada operació de venda caldrà identificar: mitjà
de pagament, detall de productes adquirits, identificador de suport associat,
etc.
REQ297. Informació de carnet de client utilitzat
REQ298. Informació unitària de cada pagament
REQ299. Informació unitària de cada operativa de fabricació
REQ300. Informació unitària de cada operativa de recàrrega
REQ301. Informació de les operacions d’agent d’estació (activar, anul.lacions,
reexpedicions, vendes amb val d’import, etc.)
REQ302. Informació d’operacions d’agent de manteniment
REQ303. Informació d’operacions d’agent d’intervenció
REQ304. Informació d’operacions d’agent de recaptació/reposició
REQ305. Logs d’informació detallada de les operacions (segons estructura descrita a
9.2.6.4)
REQ306. Cal considerar la llista anterior com un recull de les principals entitats
d’informació i per tant, la llista completa d’entitats caldrà definir-la en la
fase de projecte detallat i haurà d’ésser aprovada per FGC.
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Procediments de seguretat
REQ307. Els procediments de seguretat de la MAC garantiran, la integritat de la
informació manegada a la MAC o seguretat lògica, i també el control de
l'accés físic al recinte intern de la màquina o seguretat física.
9.2.6.1

Autodiagnosi del programari

REQ308. La MAC disposarà d'un procediment d'autodiagnosi que comprovarà
l'existència de tots els mòduls de programari requerits per l'aplicació,
juntament amb els arxius de dades associats (configuracions, llistes, etc.)
i mostrarà la corresponent informació per pantalla, així com el registre de
la mateixa a nivell de log.
REQ309. La MAC executarà el programari de diagnòstic complet en els següents
casos:


Després de realitzar un reset



Cada vegada que entri en mode de funcionament normal, provinent de
qualsevol altre mode.



A petició d’un usuari d'explotació ja sigui centralitzat (remot) o local



A petició d’un agent de manteniment

REQ310. En cas de detectar una incidència de programari, la MAC generarà una
alarma especificant el tipus, data i hora de la incidència al nivell d’explotació
(SICE), i en cas que es consideri necessari es posarà automàticament la
màquina fora de servei.
REQ311. La MAC disposarà d'un element de vigilància tipus "watchdog" a nivell
general d’aplicació i també dels mòduls principals, com per exemple els que
participin de la interfície d’usuari, o els que interaccionin amb els elements
que condicionen l’operativitat de la MAC.
9.2.6.2

Autodiagnosi del maquinari

REQ312. La MAC disposarà d'un procediment per verificar completament el correcte
funcionament de cadascun dels mòduls de maquinari i de la connectivitat
entre ells. Aquest procediment s'executarà necessàriament en els mateixos
casos especificats per l'autodiagnosi del programari.
REQ313. En cas de detectar una incidència de maquinari que no permeti l’operativitat
de la MAC, aquesta passarà a mode fora de servei, es gravarà la
corresponent informació al log i es generarà una alarma especificant el tipus
d'incidència, l'element afectat i la data i hora de l'esdeveniment.
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REQ314. Les diferents incidències es podran parametritzar com a causa o no de Fora
de servei des del nivell d’explotació, i aquesta categorització implicarà que
la MAC passi o no sistemàticament a Fora de Servei en cada cas.
9.2.6.3 Control d'accés als modes d’agent
REQ315. El control d'accés als diferents modes d’agent de la MAC, estarà basat en la
validació de l'identificador de l'operari amb la llista d'agents autoritzats per
accedir-hi. Aquesta llista serà enviada a la MAC per part del nivell
d’explotació. La MAC també haurà de permetre les operacions d’alta i baixa
d’agents des del SICE.
REQ316. La MAC disposarà de mecanismes de detecció d’inactivitat durant un accés
d’agent ja sigui local o remot, cas en que al cap d’un temps parametritzable
d’inactivitat es la MAC tanca autònomament la sessió d’agent local i remota
com a mecanisme de protecció.
REQ317. Donat que el personal de FGC autoritzat per accedir a la màquina utilitzarà
la mateixa targeta d'empleat per obtenir títols de transport i per activar els
diferents modes que permeten l'accés a la MAC, cal establir processos
diferenciats per cadascun dels dos casos.
REQ318. La seqüència d'identificació de qualsevol operari per activar el mode de
funcionament d’agent (ja sigui d’estació o de manteniment) consistirà en la
combinació de les següents operacions:
1. Validació amb la llista d’agents: La MAC llegirà l’acreditació i
comprovarà la seva inclusió a la llista d’agents permesos.
2. Validació del número personal d'identificació (PIN): La MAC llegirà el
PIN associat a la targeta i el validarà amb l'introduït per l'agent. En cas
d'error al teclejar el PIN, la MAC permetrà reintentar l'operació un cert
nombre de vegades configurable com a paràmetre de sistema. Aquesta
funcionalitat constituirà un paràmetre d'explotació resident a la
màquina i configurable per cada mode d'accés.
REQ319. Un cop reconeguda la seqüència d'identificació com a vàlida i activat el
mode de funcionament corresponent, la MAC n'informarà l'agent mitjançant
un missatge a la pantalla. En cas de no reconèixer la seqüència
d'identificació, la MAC no donarà cap missatge, però generarà una alarma
per al nivell d'explotació especificant l'identificador de l'agent i la data i hora
de l'esdeveniment.
REQ320. Si la MAC detecta un accés no autoritzat, generarà el corresponent
esdeveniment que serà tramès al nivell d'explotació i enregistrat a nivell de
log.
REQ321. Es disposarà d'un PIN de coacció que permetrà l'agent avisar d’una situació
de coacció al nivell d’explotació. Amb la introducció d’aquest PIN la MAC
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continuarà amb l'operativa normal però generarà una alarma per al nivell
d'explotació.
9.2.6.4 Enregistrament de log d'esdeveniments
REQ322. La MAC mantindrà un registre o log dels esdeveniments que afectin el seu
estat, com ara alarmes, canvis de mode de funcionament, etc.
REQ323. L'enregistrament d'aquests esdeveniments es farà sobre un fitxers o base
de dades, sempre mantenint un període parametritzable d’acumulació
d’informació a la MAC.
REQ324. Passat aquest període els logs es guardaran en fitxers comprimits dins la
mateixa màquina, i els arxius comprimits també es veuran subjectes a
processos de neteja per antiguitat per a evitar omplir els dispositius
d’emmagatzematge amb informació no indispensable.
REQ325. El log contindrà, per a cada esdeveniment enregistrat, la data i hora en què
es va produir a més d’altres informacions associades que es considerin
necessàries segons el tipus d’esdeveniment i que es detallaran durant la
fase de disseny de la màquina.
REQ326. La MAC tindrà un nivell de log d’esdeveniments bàsic que sempre
s’enregistrarà, i permetrà especificar, com a paràmetres de sistema, més
detall dels esdeveniments a registrar segons dispositiu, funció, etc.
REQ327. El log es podrà consultar de forma aïllada o conjunta amb la resta de tipus
log del que disposi la MAC, i haurà de contenir com a mínim la mateixa
informació que contenen els fitxers de log d’esdeveniments de les MAC
actuals. La consulta serà possible des del nivell d'explotació o des de la
mateixa MAC quan es trobi en mode agent. La consulta del log no provocarà
l'esborrat de la seva informació.
9.2.6.5 Enregistrament de log d'operacions
REQ328. La MAC també disposarà d'un registre de les operacions realitzades,
juntament amb els paràmetres d'operació associats que permetrà d'assistir
l'usuari en la seva utilització des del nivell d'explotació.
REQ329. L'organització d'aquest log serà equivalent a la del log d'esdeveniments, tot
i que funcionaran de manera independent.
REQ330. El volum del log d'operacions acumulat constituirà un paràmetre de sistema
resident a la MAC, i per tant la MAC de forma autònoma matindrà acotat el
volum de logs preservat en disc
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REQ331. La MAC tindrà un nivell de log d’operacions bàsic que sempre s’enregistrarà,
i permetrà especificar, com a paràmetres de sistema, més detall dels
esdeveniments a registrar segons dispositiu, funció, etc.
REQ332. El log es podrà consultar de forma aïllada o conjunta amb la resta de tipus
log del que disposi la MAC, i haurà de contenir com a mínim la mateixa
informació que contenen els fitxers de log d’operacions de les màquines
actuals.

Procediments d’imatge, corporatius o de suport comercial i
informatiu
9.2.7.1 Activacio i desactivació de pantalles comercials o salvapantalles
REQ333. La MAC permetrà activar i desactivar en calent l’opció de mostrar una
pantalla d’informació comercial o salvapantalles en períodes de inactivitat
operativa de la MAC.
REQ334. El mostrar o no mostrar aquesta informació podrà estar vinculat a un
calendari parametritzable
REQ335. El temps de repòs mínim per mostrar la informació i altres paràmetres
temporals lligats al comportament d’aquesta informació no de venda, seran
configurables.
REQ336. La MAC permetrà configurar un carroussel d’imatges com a salvapantalles
REQ337. La informació mostrar amb aquesta funcionalitat podrà ser estàtica
(imatge) o dinàmica (vídeo).
9.2.7.2 Pantalles d’informació o suport a la venda
REQ338. La MAC permetrà realitzar ajustos en la navegació de venda incorporant, si
s’escau i en funció del producte seleccionat i en qualsevol punt del procés
de venda, pantalles informatives relacionades amb el producte (p.e.
informant de jornades amb preus especials, ofertes, restriccions d’ús, etc.).
9.2.7.3 Gestió de venda subjecta a calendaris i dates de validesa
REQ339. La MAC permetrà activació i desactivació de la venda de determinats
productes segons data de calendari i el canvi de calendari podrà realitzarse en calent.
REQ340. Per a productes que siguin amb data/-es de validesa fixades o que puguin
ser diferents a l’actual, la MAC permetrà o no la venda anticipada de forma
configurable.
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9.2.7.4 Personalització imatge corporativa en pantalla
REQ341. La MAC permetrà realitzar ajustos de forma parametritzable en els aspectes
d’imatge corporativa que es mostrin en pantalla a nivell de venda:


Logotipus



Colors corporatius en zones de pantalla determinades



Tipus de lletra dels text mostrar en les diferents pantalles de la MAC



Sons associats a les accions realitzades



Altres

Procediments de disponibilitat
A continuació es descriuen es procediments que permetran a través de les
funcionalitats de la MAC mantenir-la disponible en servei (funcionament correcte).
S’inclouen procediments que van des de la reposició dels elements fungibles fins a la
substitució dels elements o la recarrega de canvi.
REQ342. Totes les actuacions relacionades amb els procediments de disponibilitat de
la MAC han de quedar registrades en els logs interns de la màquina.
9.2.8.1 Monitoratge i manteniment preventiu
REQ343. La MAC durà un comptatge de l'activitat de tots els elements que conté,
així com dels que requereixin substitució o manteniment en funció del seu
nivell d'ús, com ara capçals magnètics, capçals d'impressora, rotllos de
títols de transport, etc. Alguns exemples d’aquest tipus de comptadors són
el nombre de caràcters impresos, nombre de de gravacions magnètiques,
nombre de reintents de gravació, etc.
REQ344. La situació de tots el elements així com dels seus comptadors de vida, pot
ésser monitoritzada via el protocol SNMP pel gestor de xarxa (OPENVIEW)
per tal que aquest o aplicacions associades portin a terme el seguiment de
la vida útil dels elements per a reposició o manteniment, i generi les
corresponents ordres d'actuació.
REQ345. Per tant l’oferent desenvoluparà per a la MAC, els mòduls d’aplicació
necessaris per a que la totalitat dels paràmetres de manteniment, activitat
i vida d’elements, siguin consultables des del nivell d’explotació a través de
protocol SNMP.
REQ346. En esgotar-se la vida útil, o en detectar un mal funcionament d’algun
element, la MAC generarà una alarma (trap SNMP) especificant el tipus
d'element i la data i hora de la notificació, que serà monitoritzat des del
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nivell d’explotació. La configuració de vida útil dels elements seran
paràmetres tècnics del sistema residents a la MAC.
9.2.8.2

Comprovació dels elements

REQ347. L'arquitectura modular de la MAC permetrà realitzar un manteniment de
primer nivell basat en la substitució dels mòduls espatllats a la mateixa
estació, i per això és necessari que en mode d’agent de manteniment,
es disposi de funcions de suport per a diagnosi abans de la substitució o
per a la verificació posterior dels diferents dispositius de la MAC. Algunes
de les funcionalitats incloses en aquest procediment de comprovació són
les següents:


Comprovació de la correcte funcionament dels diferents components de
cada bloc funcional de la MAC. Per exemple, en el cas del lector de
targetes, la màquina permetrà comprovar el bon funcionament del
detector de targetes, capçal lector, etc.



Verificació el procés de venda, opció que haurà de permetre obtenir
títols de prova, establir comptabilitat específica per les operacions de
prova efectuades i extreure informació dels diversos estats.



Modificació de paràmetres tècnics associats als components de la MAC
de forma individualitzada.

REQ348. La verificació dels elements de la MAC no només es realitzarà de forma
manual quan l’agent de FGC ho sol·liciti directament, sinó que també durant
el funcionament normal de la MAC, es faran tests autònoms en moments
determinats, que suposen un canvi d’estat, com per exemple a la sortida
del mode agent després d’una actuació, etc.
9.2.8.3 Reposició de fungibles
REQ349. El procediment de reposició de fungibles és exclusiu del mode d’agent
d’estació de la MAC, i per tant només accessible a nivell local, i inclou tant
la reposició de paper per la impressora de rebuts i com la de paper de títols
per a la impressora de títols (magnètics, no magnètics o sense contacte).
REQ350. L’agent, per a dur a terme aquest procediment, haurà de poder substituir
els rotllos de paper, siguin de rebuts o de títols.
REQ351. La MAC disposarà de la funcionalitat de test d’impressió, per tal que l’agent
pugui verificar, després de la substitució dels rotllos, la correcta impressió
sobre els mateixos amb un test d’impressió complet.
REQ352. En el cas dels rotllos de paper per a la fabricació de títols, i tenint en compte
que s’empren diferents tipus de paper (ATM, FGC, Magnètic, no magnètic,
sense contacte, etc.) en l’explotació, l’agent haurà de poder assignar cada
rotllo a un tipus de paper concret.
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REQ353. La MAC s’haurà d’adaptar al procediment de reposició de fungibles actual
de FGC, del qual s’informarà a l’adjudicatari amb detall durant la fase de
projecte detallat.
9.2.8.4 Reset
REQ354. Durant el procediment de reset de la MAC, que serà accessible per diversos
nivells d’agent autoritzat de FGC que es detallaran durant a fase de disseny
tècnic, es realitzaran, com a mínim, les següents operacions:


Enregistrament de l'operació al log d'esdeveniments, especificant la
data i hora del reset



Autodiagnosi programari



Autodiagnosi maquinari



Lectura de la taula de paràmetres



Establiment de les sessions de comunicacions especificades per la MAC



Execució de l'aplicació de venda de títols en mode normal, sempre que
el resultat de les autodiagnosis ho permeti

REQ355. Aquest procediment es podrà realitzar automàticament en connectar-se la
MAC a l'alimentació elèctrica, o a petició del nivell d'explotació o de l'operari
a la mateixa MAC, quan aquesta es trobi en mode manteniment.
REQ356. En cap cas una petició de reinici cancel.larà o avortarà una operació en curs,
sempre la MAC finalitzarà l’operació de forma correcta i només un cop
finalitzada passarà a Fora de Servei i es reiniciarà.
REQ357. La realització d'un reset no afectarà a la comptabilitat d'expendicions i
vendes de la MAC. Això vol dir que després d'un reset la MAC podrà
reprendre la comptabilitat en el punt que es va deixar, i no es perdrà cap
dels missatges generats pel nivell d'explotació.
9.2.8.5 Transferència de dades via suport digital
REQ358. La transferència de dades via un suport digital només serà permesa i
accessible en el cas de no disposar d'enllaç permanent amb el nivell
d'explotació a través de la XADA. Aquesta opció serà només accessible des
dels modes de funcionament de manteniment o estació, i es realitzarà
sempre a instàncies de l'operari.
REQ359. Aquesta transferència de dades via dispositiu digital implica la realització
per part de la MAC de la transferència a un dispositiu extern per part de la
MAC per ésser llegit al nivell d’explotació. Aquest dispositiu generat
contindrà informació de configuració i com també l’originada per la activitat
PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 64 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

de la MAC, en concepte de logs, paràmetres, versió de programari, dades
comptables i comandes que puguin ser d’utilitat al nivell d’explotació.
REQ360. En cas de recuperació de l'enllaç amb el nivell d'explotació mentre s'estigui
portant a terme el procediment de transferència de dades local, la MAC no
realitzarà cap establiment de sessions de comunicació fins que el
procediment finalitzi per tal d'assegurar la integritat de la informació. La
MAC guardarà al log d'esdeveniments un registre amb l'identificador de
l'operari, la data i hora de la recollida d’informació local (identificats per la
seva numeració) per tal de poder fer un seguiment de les extraccions de
dades d’explotació de la MAC.
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Procediments d’administració técnica i de parametrització

9.2.9.1 Parametrització
REQ361. Els procediments de parametrització de la MAC són aquells que permetran
modificar la configuració de la màquina per a que el seu funcionament sigui
el que les regles de negoci internes de FGC exigeixin en cada moment.
REQ362. La MAC haurà de tenir un màxim grau de parametrització en totes les seves
funcionalitats, i disposarà dels mecanismes necessaris per a consultar o
modificar tant aquests paràmetres com tots els estats i variables que es
considerin rellevants. El detall dels paràmetres concrets, el seu format i les
actuacions que permetran (consulta, modificació, tipus d’activació, etc.)
són aspectes que es definiran de forma concreta durant la fase de projecte
detallat de la MAC.
REQ363. És imprescindible que totes les actualitzacions i activacions de paràmetres
quedin registrades en el log d’operacions intern de la MAC.
REQ364. La MAC s’haurà d’adaptar als procediments de parametrització actuals de
FGC, dels quals s’informarà a l’adjudicatari amb detall durant la fase de
projecte detallat.
REQ365. La MAC suportarà tres tipus de paràmetres, els quals mostren diferents
restriccions d'accés:


Paràmetres de sistema: determinaran la funcionalitat d'una MAC com a
component dins de la globalitat del sistema de venda desatesa de FGC.
Aquests paràmetres seran establerts, per defecte, per l’administrador del
sistema des del nivell d'explotació i tramesos per qualsevol dels canals de
comunicació. Exemples d'aquest tipus de paràmetres són la versió dels
programes que executa la MAC, l’adreça de la passarel.la de pagament, la
configuració de la comunicació amb altres sistemes d’explotació, etc.



Paràmetres tècnics: seran els que afecten al maquinari i programari de
més baix nivell de la MAC i als seus components, com ara el codi
identificador de l'equip, temperatura interna màxima de funcionament,
etc. En el cas que els paràmetres tècnics siguin modificats des del nivell
d'estació, la MAC n'informarà al nivell d'explotació.



Paràmetres d'explotació: Seran aquells que permeten a FGC establir la
modalitat d'explotació per a la MAC. Com a exemples de paràmetres
d'explotació es tindran les taules de preus, tarifes, i en general la definició
del títols que es composa dels formats de banda magnètica, els formats
d’impressió, formats de xip acceptats, la parametrització de les
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funcionalitats d’expendició i de validació, les dades a gravar en
l’expendició, tant en banda com en xip, etc.
REQ366. La MAC haurà de ser capaç de carregar la seva configuració de paràmetres
cada cop que realitzi un reset o s'executi la modificació, sigui de forma
autònoma i/o programada, o mitjançant ordres remotes des del nivell
d’explotació, o des de les opcions d’agent local de l’estació.
REQ367. La MAC haurà de permetre dos tipus de modificacions de paràmetres
possibles:


Modificació immediata: el canvi de valor associat a un cert paràmetre
és vàlid des del moment que la MAC rep la comanda a través de la
interfície d’usuari de la pròpia MAC o des del SICE.



Modificació diferida: la comanda de modificació del paràmetre inclou
una indicació (data i hora) del moment en que serà vàlida l'actualització.
Aquest tipus de modificacions només podran ser realitzades des del
SICE. La MAC sempre realitzarà una validació de la consistència
d'aquests paràmetres (marge de valors, tipus, etc.) També haurà de
disposar d'una funció que s'encarregarà de realitzar les actualitzacions
en diferit de paràmetres pendents de processar, tot notificant al nivell
d'explotació l'esdeveniment quan aquest es produeixi.

REQ368. El tipus de modificació o activació per als diferents tipus de paràmetres per
la MAC es definirà durant la fase de projecte detallat de la màquina.
REQ369. La MAC inclourà eines d’ajuda a la parametrització i modificació de
paràmetres de navegació i de producte com són:
a. Eina de definició de format d’impressió que haurà de permetre veure
el resultat d’un format d’impressió sense haver de recórrer a la prova
i error en la pròpia MAC en real
b. Eina d’ajuda a la configuració o definició de la navegació per permeti
d’una forma visual simular el resultat d’una navegació amb els
paràmetres convenients sense haver-ho d’aplicar en real en la MAC
9.2.9.2 Actualització de programari
REQ370. Com a cas especial de la parametrització, la MAC permetrà l'actualització
remota des del nivell d'explotació de la versió de programari que tingui
instal·lat. La versió actual del programari constituirà un paràmetre de
sistema resident a la MAC i consultable des del nivell d’explotació.
9.2.9.3 Eines de suport a les proves
REQ371. La MAC s’entregarà acompanyada de les eines necessàries per a poder
executar de forma automàtica seqüències de test funcional completes i
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parametritzables. En aquestes eines es podran definir els fluxes funcionals
a validar i aquests es podran executar de forma autònoma sense
l’intervenció d’un usuari directament sobre la MAC.

Interfície d’usuari
REQ372. La interfície d’usuari ha de ser orientada a la venda, i optant principalment
per la simplicitat i l’eficàcia per a l’usuari:
a. El client ha de tenir en pantalla a cada moment la informació que li és
rellevant per a seguir en el procés de compra
b. Mínim de transicions necessàries per a la realització d’una operació
c. Rapidesa en el canvis de pantalla
REQ373. Serà durant la fase de projecte detallat i una vegada adjudicat el projecte,
quan l’adjudicatari presentarà la seva proposta d’interfície d’usuari, la qual
haurà de ser acceptada per part de FGC.
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Interfícies amb altres sistemes existents a FGC
REQ374. Qualsevol modificació a realitzar en els sistemes existents a FGC com a
resultat de la integració de la MAC amb els mateixos, es consideren dins de
l’abast del present concurs i caldrà garantir que les modificacions en
cadascun d’ells són realitzades pels proveïdors originals del sistema ja que
molts d’ells es troben en període vigent de garantia.
A la figura següent es mostren els sistemes preexistents a FGC amb els que
la MAC haurà d’integrar-se, així com el protocol a utilitzar:

A continuació es detallen els requeriments d’aquestes integracions.
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CAR: Concentrador d’àrea
REQ375. La MAC enviarà mitjançant protocol estàndard de transferència de fitxers,
dades comptables i tècniques al concentrador d’àrea (CAR) en cas que
aquest existeixi en l’àmbit de l’explotacio on la MAC estigui operant. El detall
i estructura d’aquestes dades es proporcionarà durant la fase de projecte
detallat de la MAC.

CA: Centre autoritzador
REQ376. La comunicació
a l’autorització
electrònic. En
l’autorització al
de FGC.

entre el centre autoritzador (CA) i la MAC és necessària per
de totes les vendes que la MAC realitzi amb pagament
el mateix moment de la venda, la MAC sol·licitarà
CA que es troba, a l’igual que la MAC, connectat a la XADA

REQ377. En cas de no disposar de comunicació amb el centre autoritzador, la MAC
deshabilitarà els mitjans de pagament electrònic i activarà de nou tots els
processos interns necessaris quan aquesta comunicació es recuperi. Per
això serà necessari que la MAC verifiqui la comunicació amb el CA de forma
periòdica.

Sistemes central d’explotació: SICE i SIC
FGC disposa de dos sistemes centrals d’explotació, SICE (actualment operatiu i que
gestiona els equipaments i dona servei a les operatives de venda i validació dels títols
magnètics) i SIC (que en el moment d’escriptura del present plec, es troba en
desenvolupament, i que gestionarà i donarà servei a les operatives de venda i
validació dels títols T-Mobilitat.
REQ378. Caldrà que la MAC i totes les seves variants puguin integrar-se a nivell de
dades tant amb el SIC com amb el SICE. Aquestes integracions utilitzaran
protocols d’integració diferents.
REQ379. Els Sistemes Centrals d’Explotació (SICEs), com a sistemes concentradors
d’informació i de gestió i monitorització d’explotació (no de manteniment),
intercanviaran amb la MAC diferents tipus d’informació rellevant per a
l’explotació:


Informació de monitorització del sistema: Informació del tipus de si la
MAC comunica o no, si te error de disc o no, etc.



Informació de parametrització: Tota la informació de parametrització,
siguin paràmetres de sistema, d’explotació o tècnics, serà rebuda per la
MAC i activada segons la seva programació si s’escau. Aquesta
comunicació sempre serà establerta pel SICE o el SIC.



Informació de monitorització d’estat operatiu: El SICE podrà llegir
remotament els estats rellevants de la MAC, tant a nivell funcional (en
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servei o fora de servei) com de negoci. Aquesta informació d’estat és
accedida des del SICE a través de consultes a variables SNMP de la
MAC, mentre que en d’altres, serà la pròpia MAC la que enviarà alarmes
d’estat en forma de traps SNMP al SICE. EL funcionament amb el SIC
serà equivalent si bé ajustat als paràmetres i operatives propis de la TMobilitat.


Informació d’explotació: Per cada operació de venda la MAC enviarà al
SICE i/o SIC les dades de la venda en temps real amb una comunicació
procés a procés. El SICE i/o SIC i la MAC també intercanviaran tota la
informació comptable de la MAC de forma periòdica o sota petició del
SICE i/o SIC.

REQ380. La MAC haurà de d’acceptar del SICE un seguit d’ordres que es traduiran
en canvis d’estat de variables SNMP i que desencadenaran l’execució de
certs processos (reset, etc.) a la MAC.
REQ381. En cas de pèrdua de comunicacions amb el SICE, la MAC ha de ser capaç
d’emmagatzemar la informació que no hagi pogut enviar i enviar-la un cop
aquestes comunicacions es restableixin.
REQ382. El detall i estructura d’aquestes dades i processos d’interrelació amb els
SICEs es proporcionarà durant la fase de projecte detallat de la MAC.
REQ383. Caldrà, dins del marc del projecte objecte del present concurs, preveure la
necessària generació d’un mòdul dins del SICE que permeti la integració
comptable de les dades de MAC que no existeixen per a les màquines
autonexpenedores actuals.

Centre de supervisió d’estacions
REQ384. El Centre de Supervisió d’Estacions (CSE) que actualment es realitza amb
el Sistema Integrador Multilinia (SIM),
requereix l’existència de
comunicació amb les MAC per a la seva monitorització i gestió com a
equipament d’estacions que són, i per a donar atenció remota al viatger
usuari de la màquina, en cas que sigui necessari.
REQ385. Tenint en comte aquesta doble necessitat, la MAC permetrà, per una banda,
el control remot de la venda, i també, com ja s’ha esmentat en els modes
de funcionament de la màquina, l’accés de l’agent remot per a realitzar
actuacions de manteniment i gestió remota.
REQ386. En cas que la MAC detecti que s’ha tancat la sessió de control remot de
forma anòmala, retornarà automàticament a la pantalla d’inici (home).
REQ387. D’altra banda, la MAC també haurà de transmetre al CSE canvis d’estat
rellevants des del punt de vista de manteniment en forma de traps SNMP
(events i alarmes).
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REQ388. La MAC disposarà dels mecanismes necessaris per a que des del CSE es
puguin consultar variables d’estat i enviar ordres associades a canvis en
aquestes variables SNMP (canvi de mode de fora de servei a en venda).

Sincronització horària
REQ389. La MAC s’integrarà en el sistema de sincronització horària existent en
l’àmbit d’explotació de FGC. Caldrà que es mantingui sincronitzada
permanentment amb el servidor horari de FGC via NTP i garantint sempre
el comportament correcte de la MAC en els procediments de canvi horari
habituals i per a mantenir la coherència de tota la informació generada per
la màquina.
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Especificacions de Qualitat
Normatives i certificacions maquinari
REQ390. La MAC haurà de ser conforme com a les normatives generals europees que
li siguin aplicables, i que com a mínim són les que afecten als següents
aspectes


Accessibilitat dels elements subjectes a operacions de manteniment



Normativa europea sobre marcat CE



Protecció als agents externs: la MAC haurà de garantir els nivells
especificats a la norma IP-54 contra la pols i l'aigua (exceptuant aquells
elements que tenen obertures).



Seguretat elèctrica: el licitador
corresponents a la norma IEC-950.



Seguretat mecànica: Serà necessari l’acompliment com a mínim del
nivell de seguretat antirobatori RC4 - EN1627 .



Compatibilitat
electromagnètica
(EMC),
especificacions
comunitàries 89/336/CEE: els nivells d’EMC mínims que els equips
hauran d'aportar són els determinats per les següents normatives:

aportarà

les

certificacions

o

EN
55024,
proposta
de
norma
sobre
Immunitat
electromagnètica dels equips de tecnologia de la informació,
parts 2 a 6.

o

EN 55022, norma sobre mesures de nivells d'emissions
interferents.

Les certificacions que ho acreditin hauran de ser expedides per centres
acreditats, reconeguts i autoritzats.
REQ391. L’oferent detallarà les normes addicionals que apliquin a la seva proposta.

Control d’errors
REQ392. Tots els processos d’actualització han d’incorporar controls interns de
verificació d’errors, emetent informes detallats dels errors detectats a nivell
parcial i global. L’aplicació ha de permetre la correcció parcial a partir de
l’actualització realitzada o bé la repetició del procés a partir de la situació
inicial (mecanismes de rollback, etc.).

Protecció de dades internes de la MAC
REQ393. La MAC haurà de disposar dels mecanismes necessaris per garantir la
seguretat de les dades internes de la màquina, especialment de les dades
comptables. Per això caldran les corresponents proteccions a nivell de
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consulta i també d’extracció d’aquestes dades, per a les quals cal incloure
seguretat de la informació amb mecanismes d’encriptació estàndar (no
propietaris).

Integritat de la informació
REQ394. En els processos que impliquin la modificació de informació interna de la
MAC, especialment en el cas de les actualitzacions de paràmetres,
l’aplicació ha d’assegurar la integritat de totes de dades.
REQ395. No podran d’existir processos interns que puguin provocar la consulta o
modificació de paràmetres que no són els actuals.
REQ396. Els processos que actualitzen informació de diverses bases de dades o de
diferents sistemes cal que ho facin fer de forma integrada.
REQ397. S’ha d’evitar la duplicitat d’informació en diferents bases de dades,
intentant que la informació sigui única i permanentment actualitzada. En el
cas que existeixin bases de dades que continguin total o parcialment la
mateixa informació per motius de velocitat d’accés, impossibilitat tècnica,
o de seguretat, han d’haver-hi processos de control intern que assegurin la
igualtat de la informació.

Eficiència
La MAC haurà de cobrir diferents aspectes d’eficiència en el seu funcionament els
quals es recullen en els requeriments següents:
REQ398. Capacitat: La MAC haurà de gestionar de forma eficient els volums
d’informació que es preveuen, tant a nivell de temps de resposta com
d’elaboració d’informació agregada, capacitat de processos múltiples
d’actualització, etc.
REQ399. Productivitat: La MAC haurà de proporcionar suport a l’operatòria definida,
de forma que s’incrementi usabilitat per als viatgers i la productivitat per
als agents, evitant que la necessitat de manteniment, i control provoqui
ineficiències en el treball diari del personal operatiu de FGC.
REQ400. Rapidesa: Tant el maquinari com el programari de MAC han d’assegurar un
temps de resposta adequat per a tots els processos d’interacció amb
l’usuari, especialment durant la venda però també durant les actuacions
d’agent.

Fiabilitat
La MAC ha de proporcionar elevada fiabilitat des del punt de vista de la robustesa, el
control de dades i la seguretat de les mateixes i de les aplicacions, i per tant serà
necessari l’acompliment dels següents requeriments de Fiabilitat.
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REQ401. Robustesa: La MAC ha de ser robusta enfront d’errors d’usuari (controls
interns de valors fora de marge, tipus erronis de dades, manipulació
incorrecta, etc.).
REQ402. Control de dades: El sistema ha d’incorporar controls interns d’informació
en processos d’actualització i consulta: control de totals en processos
múltiples d’actualització, controls d’accés a la informació, etc.
REQ403. Seguretat de les dades i aplicacions: Pel que fa a la seguretat de les dades
emmagatzemades, s’hauran d’establir els mecanismes de consolidació i
salvaguarda de la informació que garanteixin a la MAC la recuperació de les
dades davant de qualsevol eventualitat. Per tant caldrà que incorpori
mecanismes de còpia de seguretat periòdica de les dades i les aplicacions
en medis externs a la pròpia màquina.

Interactivitat
REQ404. La interacció amb la MAC de garantir la fiabilitat d’aprenentatge: El sistema
ha d’incloure documentació d’usuari, fàcil d’entendre i amb casos pràctics.
I també ajudes en temps real per a les opcions i utilització de forma que la
major part de la formació dels usuaris es pugui solucionar amb el seu ús.
REQ405. El funcionament i ús de la MAC ha de ser simple, còmode i autoexplicatiu
per a l’usuari client com a l’usuari agent.
REQ406. El suport del subministrador ha de ser ràpid i eficaç. La solvència de
l’empresa és un factor important donat que haurà d’acomplir el compromís
de manteniment de la tecnologia durant el període especificat al plec
administratiu

Arquitectura del programari

Seguretat informàtica
REQ407. Cal que la solució de programari sigui completa (sistema operatiu, aplicació,
divers, framework o altres capes intermitges) i garanteixi el correcte
funcionament de la MAC.
REQ408. Cal que la MAC permeti l’aplicació de les corresponents actualitzacions de
seguretat per a evitar vulnerabilitats.
REQ409. La MAC com a equipament informàtic de camp, estarà subjecta a les eines
corporatives de protecció informàtica (p.e. antivirus, proteccions de xarxa,
permisos, etc.) per la qual cosa caldrà que el proveïdor garanteixi el
correcte funcionament de la MAC en aquest context.
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Escalabilitat
REQ410. La MAC ha de ser capaç de cobrir futures funcionalitats mitjançant l’adopció
de nous mòduls, fàcil actualització de noves versions que no impliquin un
cost excessiu, etc., de forma que no sigui necessari un canvi de sistema en
el futur perdent la inversió realitzada.

Modularitat
REQ411. El disseny de l’aplicació de MAC serà modular, a fi de minimitzar
l’acoblament i maximitzar la cohesió entre mòduls. Per tant, a fi d’aportar
aquesta modularitat, l’arquitectura de programari de la MAC estarà
orientada a:


Compartir funcionalitats comuns entre mòduls (logs d’errors i
modificacions, sistemes d’intercanvi de dades, seguretat, etc...).



Facilitar la detecció i correcció d’errors.



Facilitar la realització de modificacions.



Facilitar la realització d’ampliacions i adaptacions dels mòduls.



Incorporar noves funcionalitats a la MAC amb facilitat, integrant-les
amb les ja desenvolupades.

Automatització de processos
REQ412. La MAC tindrà un nivell d’automatització de processos que facilita la seva
operació i mantenibilitat.
REQ413. Les intervencions humanes es realitzaran mitjançant una interfície gràfica
que faciliti al màxim la interacció usuari – MAC.

Metodologia de desenvolupament
REQ414. L’adjudicatari seguirà una metodologia que permeti una comprensió
fidedigna dels contextos del programari i del maquinari de la MAC per a
l’elaboració i desenvolupament del projecte en totes les seves fases, inclosa
la documentació a lliurar.
REQ415. L’adjudicatari haurà d’utilitzar UML per a tota la documentació de disseny
tècnic. Qualsevol altra haurà d’ésser aprovada específicament per part de
FGC.
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Gestió del Projecte
Organització del projecte
REQ416. Des del principi del projecte, el proveïdor i FGC determinaran el paper i la
responsabilitat de les diferents persones que participaran en la seva
realització. El proveïdor designarà un cap de projecte (o figura assimilada),
que serà l’únic interlocutor del cap de projecte de FGC, per tots els aspectes
administratius, financers i tècnics del projecte.
REQ417. L’intercanvi i comunicació de dades, informes, reunions, informacions, i en
general, de totes i cada una de les activitats relacionades amb la realització
del projecte, serà canalitzat exclusivament per mitjà dels corresponents
caps de projecte de les dues empreses.

Propietat del projecte
REQ418. Tots els dissenys de maquinari i programari, amb els seus mòduls i
aplicacions, que s’hagin desenvolupat específicament per aquest projecte
seran propietat de FGC.
REQ419. L’adjudicatari podrà fer servir aquests dissenys i mòduls amb acord previ
amb FGC.

Regles d’execució
REQ420. No es podrà realitzar cap instal·lació ni lliurar cap producte sense el previ
acord del cap de projecte de FGC. El lliurament dels equips es farà
exclusivament després de la satisfactòria recepció pel cap de projecte de
FGC o dels agents de FGC delegats a tal efecte i segons el protocol
d’acceptació descrit al capítol “16. Protocol d’acceptació” del present plec
de prescripcions tècniques.
REQ421. Per iniciar qualsevol tasca d'instal·lació el proveïdor haurà de comunicar-ho
al Director de projecte d’FGC amb 48 hores d’antelació.
REQ422. El proveïdor no podrà subcontractar feines relacionades amb la instal·lació
del subministrament sense previ acord amb FGC.
REQ423. L'accés als locals d’FGC està prohibit a tota persona aliena a l'empresa, per
el qual el proveïdor haurà de sol·licitar les autoritzacions corresponents per
el seu personal amb un mes d'antelació, al menys.
REQ424. El proveïdor situarà a peu d'obra els equips, materials i eines necessaris per
la realització dels treballs d'instal·lació en els locals i/o estacions indicats
per FGC.
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REQ425. El proveïdor és l'únic responsable dels equips, materials i eines que situï en
els esmentats locals i/o estacions durant la realització dels treballs
d'instal·lació i fins la recepció per part d’FGC.
REQ426. L'adjudicatari s'adaptarà a l'horari de treball que estableixi FGC per la
instal·lació de tot l'equipament en les estacions i/o locals d’FGC. Aquest
podrà ser nocturn i limitat des de les 0:00 fins a les 4:30 hores
aproximadament. Altres horaris poden ser utilitzats previ acord amb FGC.
REQ427. Al final de cada jornada o nit de treball el proveïdor haurà de netejar la
instal·lació amb el fi de deixar el lloc en estat d’utilització .

Control i seguiment
REQ428. El proveïdor establirà un pla de desenvolupament i execució del projecte
que haurà d’estar adequat a la metodologia de desenvolupament seguida i
aprovada per FGC. El pla de treball haurà de ser analitzat i acceptat per
FGC i permetrà establir l’avanç del projecte.
REQ429. L’estat d’avanç del projecte serà analitzat en reunions de FGC amb el
proveïdor, els temes tractats en les reunions de progrés es definiran de
comú acord entre les caps de projecte respectius.
REQ430. Les informacions intercanviades i les decisions preses en el curs de les
reunions es limitaran al marc estrictament contractual i no podran, en cap
cas, modificar el contracte, en els seus aspectes tècnics ni comercials. Tota
modificació contractual haurà de ser negociada entre el proveïdor i FGC, i
en cas de consens, serà incorporada en el contracte.
REQ431. Tots els documents tècnics produïts pel proveïdor seran posats a disposició
de FGC per mitjà del cap de projecte corresponent.
REQ432. Durant el procés de fabricació, i independentment de les proves aplicades
a les MAC com a conjunt, FGC podrà exigir proves individuals a tots els
subconjunts amb els seus corresponents protocols.
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Gestió de les modificacions
Generalitats
REQ433. FGC podrà introduir modificacions i assaigs, o acceptar modificacions i
assaigs proposats pel cap de projecte de l’adjudicatari segons els termes
en aquest capítol,
REQ434. S’entén per modificació tota variació afegida de la
corresponent a la sortida de fàbrica de la primera MAC.

documentació

Estudi de modificacions
REQ435. Tota modificació serà objecte d’una fitxa de modificació. Aquesta permetrà
definir una solució de principi i la forma d’executar-la, que hauran de ser
aprovats pel grup de projecte de FGC.
REQ436. L’adjudicatari procedirà a l’actualització dels documents afectats per la
modificació i lliurarà a FGC les modificacions dels originals.

Execució de les modificacions
REQ437. La fitxa de modificació descriurà
llocs/moments d’aplicació:


servei post venda



a fàbrica



a la cadena de fabricació

el

modes

d’operar,

segons

els

REQ438. L’estat de les MAC una vegada modificades haurà de ser de funcionalment
idèntic independentment de quin sigui el lloc d’aplicació. Qualsevol
diferència tècnica haurà de ser objecte d’acord previ.

Execució de les modificacions per al servei post venda
REQ439. Una vegada aprovada la modificació per FGC, el cap de projecte de
l’adjudicatari, informarà dels detalls per realitzar la modificació i presentarà
un dossier complert que ha d’incloure com a mínim:


La fitxa de la modificació, que especificarà:
o

La identificació completa de la modificació

o

La descripció de la modificació



Els plànols o extractes de plànols necessaris



El procediment de control de la modificació
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REQ440. La modificació es realitzarà en primer lloc en una MAC determinada per part
del servei post venda del fabricant, i serà sotmesa a aprovació després del
procediment de control de la modificació i el correcte funcionament de les
funcions afectades per la modificació.
REQ441. Els controls per part de FGC no redueixen en res la responsabilitat del cap
del projecte per part de l’adjudicatari ni del titular del servei post venda pel
que respecta al seguiment de la modificació i l’estat de funcionament de la
MAC després de la modificació.

Execució de les modificacions a fàbrica
REQ442. En el cas que la modificació es realitzi a fàbrica, aquesta haurà de ser
aprovada mitjançant la presentació davant del representant a tal efecte de
FGC, per part de l’adjudicatari, del dossier complet a dalt esmentat. El
control i assaigs seran efectuats per aquest representant segons les pautes
d’inspecció del procés de fabricació.

Seguiment de les modificacions
REQ443. Aquest seguiment, realitzat segons les pautes a concretar entre els caps de
projecte de FGC i de l’adjudicatari, permetrà:


Conèixer l’avenç de cada modificació.



Actualitzar l’estat de cada MAC.



Determinar la data de l’aplicació de les modificacions a cada MAC.

REQ444. Aquest informe actualitzat es presentarà a requeriment del cap de projecte
de FGC, o en les reunions de manteniment en el cas que les modificacions
afectin al parc instal·lat. Igualment en aquest últim cas cap de projecte de
l’adjudicatari informarà de l’inici i final dels terminis d’execució de les
modificacions per part del servei post venda.

Fitxa d’assaig de la modificació
REQ445. Tot assaig de modificació vindrà especificat en una fitxa, que definirà les
modalitats de l’assaig, i ha de rebre el vist i plau de FGC.
REQ446. La fitxa que pot variar segons l’assaig en qüestió haurà d’indicar
obligatòriament les següents dades:


Número d’assaig assignat pel constructor.



Denominació de l’assaig.



Memòria descriptiva.
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MAC a la que s’aplica l’assaig.



Data d’aplicació de l’assaig.



Responsable de l’assaig.



Casella per l’aprovació per part de FGC.



Casella per aprovació per part de manteniment de FGC una vegada
executat.

Avís de final d’assaig
REQ447. Una vegada finalitzat l’assaig l’adjudicatari remetrà a FGC una notificació
d’aquesta finalització que contindrà:


Número de l’assaig.



Denominació de l’assaig.



Informe referent al resultats de l’assaig o memòria annexa.



Conclusions, abandonament o ampliació de l’assaig.



Data de recuperació de l’estat inicial de la MAC sobre la que s’ha efectuat
l’assaig.

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 81 de 111

Projecte:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Document:
Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Documentació i lliurables
REQ448. Durant el progrés del projecte l’adjudicatari haurà de lliurar a FGC els
lliurables que s’enumeren a continuació.
REQ449. El lliurament de la documentació serà condició indispensable per a la
recepció del projecte.
REQ450. Tota la relació de documents i lliurables serà generada per l’adjudicatari i
haurà de ser revisada i aprovada per FGC.
REQ451. L’adjudicatari haurà d’utilitzar UML per a tota la documentació de disseny
tècnic del programari.
Nom de lliurable

Fase

Descripció

Format i tipus
d’entrega a FGC

Document que recollirà l’anàlisi
funcional i tècnic de la MAC.
E1 - Projecte tècnic
detallat

Serà elaborat per l’adjudicatari en
base al plec requeriments tècnics de
FGC i de reunions de progrés entre
les dues empreses, l’adjudicatari i
FGC, durant la Fase I.

3 còpies impreses

Fase I – Proj.
Detallat

Document que recull l’arquitectura de
la MAC: arquitectura física i
arquitectura lògica.

3 còpies impreses

Fase I – Proj.
Detallat

Descripció detallada de la interfície
gràfica d’usuari per a la MAC.

3 còpies impreses

Fase I – Proj.
Detallat

Document que recollirà l’especificació
de la interrelació de la MAC amb les
diferents actors (nivell d’explotació,
usuaris remots, etc.)

Fase I Desenvolup
ament

Especificació dels casos i procediments
de prova de sistema per a la MAC.

3 còpies impreses

Fase I Desenvolup
ament

Especificació detallada del disseny de
la MAC.

3 còpies impreses

Aquest document recollirà la
planificació temporal i assignació de
recursos per a cada fase del
projecte.

3 còpies impreses

Fase I – Proj.
Detallat

E2 - Document
d’arquitectura de
la MAC

(*)

1 còpia en format digital

(*)

1 còpia en format digital

E3 - Document
d’interfície d’usuari
de la MAC
E4 - Document
d’interfícies
externes de la MAC
E5 - Pla de proves de la
MAC (esborrany)
E6 - Document de
disseny tècnic
detallat
E7 - Document de
planificació del
projecte

Fase I, II, III i
IV
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(*)

1 còpia en format digital

3 còpies impreses

(*)

1 còpia en format digital

(*)

1 còpia en format digital

(*)

1 còpia en format digital

(*)

1 còpia en format digital
Actualització quinzenal
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Autor:

CV / AC

E8 - Actes de reunió

Fase I, II, III i
IV

Nom de lliurable

E9 - Informes de progrés

E10 -

Document de

resultat de proves de
sistema de MAC pilot
E11 -

Fase

sistema a fàbrica de la

sistema a camp de les

Documents de

certificació EMC

E14 -

Fitxes d’assaig

E15 -

Document de

resultat de proves de
sistema a fàbrica de les

sistema a camp de les
MAC sèrie (Alpha)
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EG

Actes escrites de les reunions
mantingudes entre FGC i l’adjudicatari 1 còpia impresa
on es deixarà constància dels punts
1 copia digital
tractats i de la resolució dels mateixos.

(*)

Format i tipus
d’entrega a FGC

Descripció

(***)

(*)

Recull del resultat de les proves realitzades per
un usuari a la fàbrica, en un entorn controlat
en presència dels responsables del disseny per
a recollida d’errors.

Per a cada MAC:
3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Fase
III

Recull del resultat de les proves realitzades, a les
MAC fabricades en pre-sèrie, per part de
diversos usuaris en un entorn real de FGC i on
els propis usuaris registren els errors.

Per a cada MAC:
3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Fase
III

Documentació que acrediti la certificació EMC de
la MAC per part d’un centre concertat per la
Conselleria d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya.

3 còpies impreses
1 còpia en format
digital

(*)

Fase
III i
IV

Document que recollirà les modificacions per
assaigs proposats per part de l’adjudicatari.
Se’n generarà una per cada modificació o
assaig.

3 còpies impreses
1 còpia en format
digital

(*)

Fase
IV

Recull del resultat de les proves realitzades per
un usuari a la fàbrica, en un entorn controlat
en presència dels responsables del disseny per
a recollida d’errors.

Per a cada MAC:
3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Fase
IV

Recull del resultat de les proves realitzades, a
MAC fabricades en sèrie, per part de diversos
usuaris en un entorn real de FGC i on els
propis usuaris registren els errors.

Per a cada MAC:
3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Document de

resultat de proves de

Aprovat:

Fase
III

MAC sèrie (Alpha)
E16 -

AC / JLL/CV

3 còpies impreses
1 còpia en format
digital

MAC pre-sèrie (Beta)
E13 -

Revisat:

1.3.5

Recull del resultat de les proves realitzades en
l’entorn de desenvolupament en presència dels
Fase II
responsables del disseny per a recollida
d’errors.

Document de

resultat de proves de

Versió:

1 còpia impresa (*)
1 copia digital
Periodicitat
mensual

pre-sèrie (Alpha)
E12 -

30/10/2018

Fase I, Documents sintètics de l’evolució del projecte en
II, III i cadascuna de les activitats en curs per cada fase
IV
del projecte.

Document de

resultat de proves de

Data:
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E17 -

Fase

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

unitàries de

Format i tipus
d’entrega a FGC

Descripció

Fases
III i
IV

Recull del resultat de les proves unitàries
realitzades per l’adjudicatari en diferents
subconjunts i components de la MAC.

3 còpies impreses
1 còpia en format
digital

(*)

Fase
IV

Manuals emesos pels fabricants dels diferents
components de la MAC tant des del punt de
vista de programari (llicències) com de
maquinari.

3 còpies impreses
1 còpia en format
digital

(*)

Fases
III i
IV

Per a cadascuna de les màquines, en el moment
de la seva instal·lació es lliurarà la
Per a cada MAC:
documentació individual que inclogui la llista de
3 còpies impreses (*)
tots els elements que la composen, amb el seu
1 còpia en format
corresponent número de sèrie. Aquesta
digital
informació quedarà enregistrada a l’acta de
recepció parcial de cada MAC

Fase
IV

Planells constructius, inclosos els planells
mecànics, esquemes elèctrics i de connexionat
intern i extern de la MAC, diagrames de
muntatge dels dispositius dins la màquina, etc.

3 còpies impreses
1 còpia en format
digital

Fase
IV

Document que recollirà el procediment a seguir
per a realitzar tota la instal·lació, inclosa la
part física, i configuració d’una MAC.

3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital
3 còpies impreses (*)

Fase
IV

Especificació dels procediments i mecanismes a
utilitzar per al manteniment de la MAC a nivell
administratiu: copies de seguretat, recuperació
de dades, recuperació de dades, etc.

Fase
IV

Descripció dels procediments a seguir per a un
manteniment correctiu requerits per la MAC i
els seus components.

Fase
IV

Descripció dels procediments a seguir per a un
manteniment preventiu requerits per la MAC i
els seus components.

subconjunts de la MAC
Manuals i llicències

dels components de la
MAC

E19 -

Llibre de fabricació

de cada MAC

E20 -

Document

d’enginyeria mecànica
i elèctrica de la MAC
E21 -

Manual d’instal·lació

de la MAC (**)
E22 -

Manual tècnic

d’explotació i
administració de la
MAC
E23 -

Manual de

manteniment correctiu
de la MAC (**)
E24 -

Manual de

manteniment preventiu
de la MAC (**)

E25 -

EG

Document de

resultat de proves

E18 -

1.3.5

Manual d’usuari de

la MAC (**)
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Fase
IV

Document que recollirà les instruccions bàsiques
d’us de la MAC, tant per a l’usuari de la
funcionalitat de venda com per agent o agent
remot.

1 còpia
digital

en

(*)

format

3 còpies impreses (*)
1 còpia
digital

en

format

3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital
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Format i tipus
d’entrega a FGC

Descripció

Fase
IV

Codi font utilitzat per a la generació de tot el
3 còpies impreses (*)
programari de la MAC, executables,
components, mòduls, etc., que conformen
1 còpia en format
aquest programari. També s’inclouran bases de digital
dades patró i arxius de configuració i de
parametrització si existeixen.

Enumeració de les eines emprades durant el
desenvolupament del projecte: sistemes
operatius, aplicacions i scripts de test, entorns
de desenvolupament, etc.

3 còpies impreses (*)

Fase
IV

Fase
IV

Document que recollirà el procediment a seguir
per a realitzar tota la instal·lació, inclosa la
part física, i configuració d’una MAC.

3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Especificació dels procediments i mecanismes a
utilitzar per al manteniment de la MAC a nivell
administratiu: copies de seguretat, recuperació
de dades, recuperació de dades, etc.

3 còpies impreses (*)

Fase
IV

Fase
IV

Descripció dels procediments a seguir per a un
manteniment correctiu requerits per la MAC i
els seus components.

Fase
IV

Descripció dels procediments a seguir per a un
manteniment preventiu requerits per la MAC i
els seus components.

3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Fase
IV

Document que recollirà les instruccions bàsiques
d’us de la MAC, tant per a l’usuari de la
funcionalitat de venda com per agent o agent
remot.

3 còpies impreses (*)
1 còpia en format
digital

Enumeració de les eines emprades durant el
desenvolupament del projecte: sistemes
operatius, aplicacions i scripts de test, entorns
de desenvolupament, etc.

3 còpies impreses (*)

Fase
IV

Codi font, bases de

dades, i programari de

E27 -

Fase

Data:

Document de relació

dels sistemes operatius
i eines de
desenvolupament i test

1 còpia
digital

en

format

utilitzades
E28 -

Manual d’instal·lació

de la MAC (**)
E29 -

Manual tècnic

d’explotació i
administració de la
MAC
E30 -

Manual de

manteniment correctiu
de la MAC (**)
E31 -

Manual de

manteniment preventiu
de la MAC (**)
E32 -

Manual d’usuari de

la MAC (**)
E33 -

1 còpia
digital

en

format

3 còpies impreses (*)
1 còpia
digital

en

format

Document de relació

dels sistemes operatius
i eines de
desenvolupament i test

1 còpia
digital

en

utilitzades
(*) Totes les copies impreses de les actes i dels documents hauran de ser signades per part dels dos
gestors de projecte: el de l’adjudicatari i el de FGC.
(**) Per aquest documents el nombre de copies a subministrar en paper dependrà de la planificació i
organització de la formació per cada tipus d’usuari.
(***) Totes les periodicitats indicades podran ser revisades en funció de les necessitats del projecte en
cada moment.
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Formació
REQ452. L’adjudicatari haurà d’incloure l’oferta de formació d’acord amb els criteris
recollits del Pla de Formació de FGC, i segons el qual es distingeixen dos
nivells de formació per a les MAC:


Nivell Operatiu: destinat a agents que treballen en l’explotació de les
MAC de manera funcional, amb un conjunt de funcionalitats destinades al
suport al client, i a la gestió d’explotació de la MAC. A nivell operatiu la
formació indicada a la taula adjunta correspon un conjunt reduït d’agents
de FGC que són els que faran de formadors interns a la resta de col.lectiu
d’agents d’estació.



Nivell de Manteniment: en aquest nivell es distingiran dos col·lectius, el
primer seran els agents que realitzen el manteniment preventiu i la
reparació d’avaries de la MAC, i que requereixen d’un coneixement més
tècnic i especialitzat (MANT). I en segon lloc es tindran als tècnics de
manteniment del sistema informàtic de la màquina (MANT-TI)

REQ453. Caldrà donar la formació del nivell corresponent a cadascun dels diferents
col·lectius de FGC, i estructurar els cursos en grups tal i com s’indica a
continuació.

FORMACIÓ MAC
Col·lectius a formar

Nivell de
formació
requerit

Nº de
persones

Nº de
cursos

MANT

15

3

MANT-TI

10

2

Centre de Supervisió d’Estacions
(CSE)

OPE

10

2

Responsables de Producció i
formadors

OPE

10

2

Agents de Manteniment
Tècnics de Sistemes

REQ454. L’oferta de formació ha d’incloure tant la pròpia formació com el material a
lliurar als assistents, que inclourà, en tots els casos, com a mínim un
exemplar del manual corresponent en paper enquadernat i per persona.
REQ455. També haurà d’incloure el mateix material per als agents que es formaran
internament, aproximadament uns 250.
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Protocol d’acceptació
REQ456. El protocol d’acceptació que es descriu en aquest capítol, s’estructura en
uns conjunts de proves a realitzar (algunes d’elles a fàbrica, d’altres a
estació) que s’hauran de superar per cadascuna de les màquines que
formaran part del subministrament.
REQ457. La superació d’aquestes proves serà condició indispensable per poder
realitzar:


El trasllat instal·lació de la màquina a l’estació (o dependència) de FGC que li
correspongui (conjunts de proves A i B).



La posada de la màquina en servei comercial (conjunts de proves C i D).

REQ458. Caldrà acomplir amb els conjunts de proves amb el detall de la ubicació i
per part de qui han de ser realitzades tal i com es presenta a la taula
següent:

Conjunt

Ubicació

Empresa
que
realitza
les
proves

A. CONJUNT I DE
PROVES A

Empresa
adjudicatària

Per al trasllat de la
màquina a les
dependències de FGC

Sí

Fàbrica

FGC

Per al trasllat de la
màquina a les
dependències de FGC

No

Empresa
adjudicatària

Per a la signatura de
l’acta de recepció
parcial de la màquina
i la seva posada en
servei comercial

Sí

FGC

Per a la signatura de
l’acta de recepció
parcial de la màquina
i la seva posada en
servei comercial

Sí

B. CONJUNT II DE

FÀBRICA

C. CONJUNT I DE
PROVES DE

Camp

CAMP

D. CONJUNT II DE
PROVES A

Execució
obligatòria

Fàbrica

FÀBRICA

PROVES A

Són requisit
indispensable

Camp

CAMP

PPT_MAC_V1.3.5_REV
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Observacions

La documentació
amb el resultat
d’aquestes proves,
individuals per cada
màquina serà
enviada a FGC
(Lliurables E-11 i E15).
Es lliurarà un model
del protocol de
proves de FGC previ
a la seva aplicació
per coneixement del
proveïdor
Les proves es
realitzaran a l’estació
de destí corresponent
a la màquina en
concret (Lliurables E12 i E17).
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En tots els casos, les proves han de ser superades amb èxit per la MAC, i els
procediments de test aplicats per part de l’adjudicatari hauran de ser acordats
prèviament amb FGC, tal i com ja s’indica a la definició dels lliurables del projecte.
Independentment de les proves aplicades a les MAC com a conjunt, FGC podrà exigir
proves individuals a tots els subconjunts amb els seus corresponents protocols.
Una vegada una màquina hagi superat tot el protocol d’acceptació que inclou tots els
conjunts anteriors, es signarà l’acta de recepció parcial d’aquesta màquina.
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Instal.lació i posada en servei
Abast de la instal·lació
REQ459. Entren dins de l’abast d’aquest concurs els següents aspectes de la
instal·lació i posada en marxa de les MAC:


Trasllat de les MAC a les dependències i estacions de FGC.



Instal·lació física de les màquines a la ubicació concreta de cada estació.



Connexió de la MAC a les terminacions de cablejat d’alimentació, de
comunicacions, etc. que FGC té o tindrà en cada estació.



Execució de les proves descrites en el Protocol d’Acceptació (capítol “16.
Protocol d’acceptació”), condició indispensable per a la posada en servei de
cada MAC, i elaboració i lliurament a FGC de la documentació de resultat de
les proves (capítol “14. Documentació i lliurables”, entregable E-15).

NO es consideren dins de l’abast d’aquest plec:


El desplegament de cables de comunicació i d’alimentació per la xarxa de FGC
fins a la ubicació concreta de cada MAC.

Consideracions de la instal·lació
REQ460. L’oferent haurà de presentar una proposta per al mecanisme de fixació de
la màquina al sòl així com de les condicions d’instal·lació requerides, la qual
haurà de ser aprovada per FGC en cas d’adjudicació.
REQ461. La instal·lació, especialment el trasllat i ubicació física de les màquines a
les estacions, es realitzarà fora d’horari comercial (nocturn).
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Garantia i servei post-venda
REQ462. La garantia de cada màquina i els elements que la composen serà de 2
anys, i de 5 anys per al programari, comptadors partir de la data de la
recepció i acceptació parcial per part de FGC.
REQ463. Finalitzat el període de garantia, s’analitzarà si el conjunt total del parc de
màquines (fiabilitat mitjana darrers sis mesos) acompleix els requisits de
fiabilitat. Si és així, s’analitzarà la fiabilitat individual de la màquina. Si el
conjunt del parc no assoleix la fiabilitat requerida, no es realitzarà cap
anàlisi de fiabilitat individual.
REQ464. Si es donen les condicions requerides de fiabilitat (parc i individual) que es
descriuen en el pròxim capítol es signarà l’acta de recepció definitiva de la
màquina.
REQ465. En cas que s’arribi al final del període de garantia i les condicions de fiabilitat
(parc o individuals) no s’acompleixin, el període de garantia s’anirà
estenent mes a mes fins a que el parc total i la màquina assoleixin la
fiabilitat contractual (aquesta es revisarà mensualment).
REQ466. Una MAC no podrà sortir del període de garantia mentre:


El parc total de màquines no assoleixi la fiabilitat requerida (mitjana
darrers 6 mesos)



La màquina individual no assoleixi la fiabilitat requerida.

REQ467. Quan el subministrament inclogui productes manufacturats, caldrà
especificar la durada de la garantia d’aquells subconjunts per als quals sigui
superior a 2 anys.
El retorn de la garantia definitiva serà a partir de la darrera acta de recepció.
REQ468. Com a servei post-venda, durant el primer any del període de garantia,
l’adjudicatari prestarà el servei de manteniment preventiu i correctiu (de
1er i 2on nivell). El personal de manteniment d’FGC col·laborarà amb
l’adjudicatari durant el període amb l’objectiu d’assegurar el transvasament
de la tecnologia i contribuir en completar la seva formació, i per tant caldrà
incloure en l’oferta tant la formació de manteniment com tota la
documentació necessària per aquest traspàs.
En el capítol següent es descriu en detall els requeriments i mètode de càlcul dels
requeriments de fiabilitat del subministrament.
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Fiabilitat i mantenibilitat de les MAC
REQ469. Caldrà acomplir amb les dades de fiabilitat i mantenibilitat es concreten en
el present capítol aplicant també els criteris i mecanismes de mesura que
s’hi exposen En aquest capítol s’ampliaran els aspectes del subministrament
que incideixen en l’execució del projecte per a l’assoliment del grau de
fiabilitat i mantenibilitat adients per cadascuna de les MAC i per a la totalitat
del desplegament del parc de màquines a FGC associat al present concurs.

Fiabilitat de les MAC
La fiabilitat es defineix com la capacitat de la MAC per a realitzar la funció prevista
d’autovenda al públic durant el període d’operacions de venda establert.
S’entén com a cicles les operacions de venda realitzades amb els diferents mitjans
de pagament en la proporció estàndard i que han produït un títol de transport vàlid.
L’índex de mesura de fiabilitat de les MAC, s’obté dividint els cicles per les incidències
que s’han comptabilitzat en el mateix interval de temps.

Incidències
REQ470. Es qualifica una avaria com a incidència quan produeix una alteració del
servei que ha de donar la MAC.
S’estableixen, a mode d’exemple, les següents categories d’incidències:
a) No funciona la interfície d’usuari de venda vident o invident
b) No funciona la interfície d’usuari d’agent
c) No funciona el sistema d’expendició de títols magnètics, sense contacte o
paper en bobina (impressora de títols)
d) No funciona el sistema de recàrrega de títols sense contacte
e) No funciona el lector targetes crèdit amb contacte o sense contacte
f) No funciona el KIT EMV de pagament
g) No funciona la integració de la MAC amb els sistemes centrals
h) No funciona el sistema d’impressió de justificants
i)

No funcionen els mecanismes d’informació de suport (panell informatiu, etc)

j) No funcionen els mecanismes de seguretat física de la màquina (portes,etc.)
REQ471. Aquestes categories es podran veure ampliades o modificades durant
l’execució del projecte, d’acord amb els caps de projecte.
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REQ472. No es comptabilitzaran com a incidències les produïdes avaries produïdes a
causa de:


Sobrecàrregues de tensió no previstes.



Fenòmens atmosfèrics
inundacions, etc.) .



Ús indegut (p.e. l’embussament per monedes o bitllets defectuosos).



Manteniment defectuós, be per execució incorrecta, o per no haver estat
efectuat.



Operació incorrecta.

severs

(descàrregues

atmosfèriques

directes,

REQ473. En el cas de la pre-sèrie, a efectes de fiabilitat no es comptabilitzaran
aquelles avaries degudes a problemes de disseny que siguin resoltes en el
període de gràcia i que no s’hagin repetit abans de l’aprovació de les presèries.

Fiabilitat observada
REQ474. Els indicadors de fiabilitat definits es calcularan mensualment, donant els
corresponents al mes en qüestió així com els acumulats dels sis últims
mesos (núm. de cicles de treball en aquests mesos dividit pel núm.
d’incidències).

Valors de fiabilitat contractuals
REQ475. Els valors de fiabilitat de servei (Fs) fixats contractualment per les MAC
objecte d’aquest projecte són els següents:


La fiabilitat mínima mitjana del conjunt total del parc de MAC, Fs(T), queda
fixada en 25 incidències per cada 100.000 vendes.



Per a cadascuna de les MAC, la fiabilitat individual, Fs(I), mínima és funció del
volum de vendes semestral segons la taula següent:
Nº DE VENDES
SEMESTRALS

FIABILITAT (nº
d’incidències per cada
100.000 vendes)

Menys de 15.000

60

De 15.000 a 35.000

30

De 35.000 a 50.000

20

Més de 50.000

15

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 92 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

Demostració de la fiabilitat
REQ476. Cada MAC tindrà un període de gràcia d’1 mes a partir de la seva recepció
parcial, moment en que la MAC entra en servei a l’estació de FGC. Durant
aquest període de gràcia no es tindran en compte les incidències produïdes.
19.2.3.1 Procediments de comptabilització de les avaries
REQ477. El procediment utilitzat per FGC per comptabilitzar les avaries és l’AMFE,
tal i com es descriu en la N.F. x.60.510, o similar consensuada, i servirà
per l’anàlisi del modes de fallada i els seus efectes.
REQ478. Per cada incidència serà necessària la imputació a una de les següents
causes:


Sense veure causa: avaria la causa de la qual no ha pogut ésser
definida, almenys de forma immediata.



Amb causa determinada: avaria que es pot inscriure dins d’una causa
concreta. A la seva vegada aquesta pot ser:


externa a la MAC: cas de les causes vandàliques.



interna a la MAC: quan es tracti d’una avaria pròpia d’un equip
o element de la MAC.

En aquests casos s’indicarà la causa concreta.
REQ479. Per al càlcul de la fiabilitat es comptabilitzaran inicialment les incidències
sense causa i les incidències amb causa interna a la MAC.
REQ480. En el càlcul definitiu es comptabilitzaran només les incidències que, després
de l’anàlisi i observació corresponent, es qualifiquin com degudes a causa
interna, amb les excepcions descrites amb anterioritat.
REQ481. El recompte es farà a partir dels fulls d’avaria de MAC (FAM) que es
complimentaran davant de qualsevol incidència. En el cas de desmuntar
algun element, la fitxa FAM s’omplirà en funció de la causa probable d’avaria
i es corregirà, si cal, quan es completi la fitxa d’intervenció de l’element.
REQ482. El període màxim de tornada de la fitxa FAM és d’una setmana.
Excepcionalment aquest període es podrà allargar a dos mesos en cas de
necessitat de peritatge a fàbrica.
REQ483. Una primera repartició de les incidències es realitzarà al nivell del taller de
manteniment pel responsable local de l’empresa adjudicatària i el
responsable de manteniment de FGC on es centralitzin els elements.
REQ484. En cas de litigi, una comissió composada per representants de FGC i de
l’adjudicatari serà l’encarregada d’efectuar l’arbitratge.
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REQ485. Aquesta comissió ha de vigilar igualment, durant les reunions mensuals,
que el sistema d’informació projecti una representació el més fidel possible
de la realitat, fent balanç dels problemes pendents. Durant aquestes
reunions el gestor del projecte per part de l’adjudicatari haurà de lliurar
l’anàlisi realitzat, la proposta de solució, i el pla de posada en marxa,
documents, tots ells, que hauran de ser aprovats per FGC.
19.2.3.2 Pla de fiabilitat
REQ486. Per tal d’aconseguir els resultats definits anteriorment el gestor de projecte
de l’empresa adjudicatària estarà obligat a respondre, en el termini de sis
mesos des de l’inici de la vigència del contracte, als següents requeriments
per part de FGC:


Organització amb la que es contarà per al tractament de la fiabilitat en
totes i cadascuna de les fases del projecte



Mitjans i procediments per aconseguir els nivells de fiabilitat dels
elements.



Equips que s’integraran en la MAC, proveïdors, i assumpció de la
responsabilitat de l’adjudicatari en els programes de fiabilitat d’aquests.



A les bases de l’AMFE:
o

La descomposició de la MAC en conjunts i aquests en subconjunts.

o

La representació gràfica de l’estructura funcional des del punt de
vista de la fiabilitat del Servei Fs.

o

El concepte de modes o tipus de fallida.

o

La criticitat de cada subconjunt dintre del conjunt, i d’aquest dintre
del sistema.

o

El gestor de projecte de l’empresa adjudicatària està obligat a
presentar, en la fase inicial de disseny, l’estructura de fiabilitat de la
MAC més probable, així com els elements i conjunts més crítics, raó
de la criticitat i solució. L’estudi serà completat i millorat durant el
desenvolupament del projecte.

REQ487. Per a la demostració de la fiabilitat de les MAC es seguiran els següents
passos en cas d’avaria d’un equip que afecta al còmput de la fiabilitat
(incidència):


El dispositiu que ha fet fallida ha de ser identificat i confirmada la
fallida.



Es localitzarà la fallida, s’iniciaran les proves de diagnòstic i anàlisi per
trobar la causa.



S’establirà la classe de fallida que pot esperar fins disposar de l’informe
d’anàlisi.
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S’establiran possibles fallides secundàries.



Es prendrà una decisió sobre l’extensió de la reparació, si cal, basantse en les anteriors etapes.



Es farà la reparació. Els components, unitats, etc., no reparables es
guardaran en l’estat actual per realitzar l’anàlisi de fallides.



Si el tipus de prova ho permet el dispositiu reparat tornarà a posar-se
en prova de forma immediata.



En el cas de diagnòstic erroni, i si després de reemplaçar una unitat o
component no s’elimina la fallida les peces es tornaran a muntar si és
possible en el dispositiu original i continuar la recerca de la fallida.

Acompliment de la fiabilitat
REQ488. Es considera superada la fiabilitat de cada MAC si, transcorregut el període
de garantia, l’índex de fiabilitat de servei global Fs(T) del parc de MAC és
superior o igual al valor contractual, i si a mes a més, aquesta en particular,
ha superat l’índex individual Fs(I).
REQ489. Si, malgrat s’hagi superat l’índex global, Fs(T), alguna MAC no supera
l’índex individual, es farà una anàlisi detallat i en funció del resultat i
conclusions es decidirà si es dóna per finalitzada la garantia o per el contrari
si s’allarga aquest fins a superar l’índex individual.
REQ490. Si no s’aconsegueix el valor global Fs(T), al finalitzar el període de garantia
d’alguna MAC, aquest període de garantia, així com de les restants MAC en
el seu moment, s’allargarà mes a mes fins un màxim de 4 anys per cada
MAC. Si durant el temps transcorregut fins que la darrera MAC hagi superat
aquest termini, s’arriba a l’índex global contractual Fs(T), es considerarà
finalitzat el període de garantia de totes les MAC, que havent superat el
període de garantia normal de 24 mesos, hagin superat l’índex individual.
Si alguna no el supera s’establirà el procediment del paràgraf anterior.
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Mantenibilitat de les MAC
En aquest capítol es descriuen els requeriments de mantenibilitat que hauran
d’acomplir les MAC.
REQ491. El servei de manteniment haurà d’acomplir amb els criteris, definició i
aplicació que es descriuen en els següents apartats.

Definició
REQ492. La mantenibilitat mesurarà la dificultat de reparació i manteniment de la
MAC, i per tant es tindran en compte quines els dos tipus següents d’accions
de manteniment:


Manteniment preventiu, que s’aplica quan existeixen fenòmens de desgast,
desajust, calibració, o degradació d’algun component , tots ells lligats a la
vida útil del component en qüestió.



Manteniment correctiu, que s’aplica quan s’ha produït una fallida del sistema
o d’un dels components de la MAC que està lligada a la tassa de fallides i per
tant a la seva fiabilitat.

REQ493. Queden excloses d’aquesta mesura les accions de neteja, reparació de
vandalismes, i avaries que tinguin l’origen en:


Les sobrecàrregues de tensió no previstes.



Fenòmens atmosfèrics
inundacions, etc.).



L’ús indegut (p.e. l’embussament per monedes o bitllets defectuosos).



El manteniment defectuós, be per execució incorrecta, o per no haver estat
efectuat.



Operació incorrecta.

severs

(descàrregues

atmosfèriques

directes,

Manteniment preventiu
REQ494. Sobre la MAC es podran efectuar dos tipus de manteniment preventiu:
a) Cicle curt: Visites de seguretat que tindran un caràcter de supervisió
per a contrastar ritmes de desgast, afluixaments, operativitat
d’elements, etc. . Es poden realitzar en funció del ritme de reposició de
fungibles (paper) que implica 2000/4000 operacions de venda
aproximadament. Aquestes visites poden ser efectuades per personal
no qualificat per al manteniment de la MAC, i per tant no requeriran
cap coneixement específic en aquest sentit. Estaran perfectament
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identificats els punts de control i les dades del test, i es realitzaran
seguint les instruccions d’un menú de pantalla de la pròpia MAC, que al
mateix temps recollirà les dades que seran enviades de forma
automàtica al nivell d’explotació mitjançant un trap SNMP. En cap cas
aquest tipus de verificació excedirà de 2 minuts.
b) Cicle llarg: Correspon a treballs de manteniment relacionats amb les
dades de vida dels elements i subconjunts obtingudes per la
monitorització de cadascuna de les MAC. Aquest manteniment es
realitzarà mitjançant la substitució de conjunts, subconjunts o elements
per altres nous o en condicions equivalents de funcionament. El nou
conjunt, subconjunt o element, només en cas que estigui identificat
de forma electrònica (exemple etiqueta rfid) serà detectat
automàticament per la MAC, en el moment del test regular de
subconjunts pel seu identificador de forma que la monitorització tingui
controlat el canvi realitzat de forma automàtica.
REQ495. L’adjudicatari indicarà en la fase de desenvolupament, les actuacions de
manteniment preventiu que caldrà efectuar sobre les MAC. Indicant per
cadascuna d’elles, descripció, temps d’execució i freqüència recomanda.

Manteniment correctiu
REQ496. El manteniment correctiu estarà format per les accions a realitzar quan s’ha
produït una fallida en la MAC, no detectada en les intervencions de
manteniment preventiu i que te impacte sobre la fiabilitat de la màquina.
REQ497. L’adjudicatari en les fases corresponents d’execució del projecte haurà de
presentar la documentació següent :
a) Preparació i localització de la fallida: L’adjudicatari indicarà durant la
fase de desenvolupament del projecte els mitjans que aportarà a
FGC per reduir al màxim aquest temps. Aquests mitjans vindran donats
per: els nivells de localització dels defectes (sistemes, conjunts,
subconjunts, elements, components), sistemes de detecció de defectes
per senyalització (leds, etc.), per proves funcionals mitjançant
programes, per punts de test, dispositius de test integrats o no a la
MAC, dispositius de regulació si cal, mitjans necessaris (eines, equips
de mesura, qualificació dels operaris, documentació).
b) Desmuntatge i muntatge dels equips a substituir amb les eines adients,
i per la qual cosa haurà d’estar perfectament descrit el sistema de
substitució en el manual de manteniment.
c) Descripció detallada, per part de l’adjudicatari, i dels procediments de
verificació del correcte funcionament de l’equip substituït,
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preferiblement mitjançat programes de test de la pròpia màquina, i
tenint en compte sempre que pel que fa a la manipulació de diners en
les substitucions i proves es tindrà sempre constància de les maniobres
efectuades i de la situació dels diners en tot moment.

Elements de recanvi
REQ498. L’oferent inclourà en la seva proposta els elements de recanvi necessaris
per a la realització del manteniment anual, sota les condicions de
manteniment preventiu especificades. Inclourà així mateix, una llista
detallada de l’estoc de recanvis necessari en funció de la fiabilitat, temps
de reparació del l’element a fàbrica, i temps de lliurament dels diferents
subconjunts un cop reparats, tot amb la corresponent valoració econòmica.

Eines de diagnòstic i utillatge específic
REQ499. S'adjuntaran les eines necessàries per la realització de proves
manteniment del elements constitutius de la MAC, i consistiran en:

i



Funcions de comprovació incorporades a la MAC, descrites a l'apartat “9.2.8.2.
Comprovació dels elements” del present plec.



Eines de comprovació al laboratori, que a partir d’un banc de proves bàsic
permetin als tècnics de FGC de comprovar el bon funcionament i compatibilitat
dels mòduls de manteniment identificats.



Utillatge específic per facilitar els processos de muntatge i desmuntatge.

Mesura de mantenibilitat
REQ500. La mantenibilitat vindrà mesurada pel temps de fora de servei per màquina
des del moment que un operari es troba davant de la maquina per iniciar
una reparació de manteniment correctiu. Per aquesta raó pren molta
rellevància la diagnosi a distància dels dispositius, ja que aquesta permetrà
arribar a la MAC amb els recanvis necessaris preparats, i així reduir aquest
temps.
REQ501. Es fixa com global exigit (MTTR) un valor inferior a 20 minuts.

Criteris de Mantenibilitat
Amb l’objectiu d’assegurar l’obtenció del valor MTTR assenyalat, s’hauran de tenir en
compte diferents aspectes de mantenibilitat dintre de la fase de disseny de la
màquina.
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REQ502. Es valorarà positivament que l’oferent presenti un disseny de MAC orientat
a obtenir la mantenibilitat esmentada, i que faci una predicció d’aquesta
mantenibilitat, tenint en compte aspectes de la màquina que es troben
recollits en els següents estàndards:


Norma MIL-HDBK-472 (apèndix A), Llista de control detallada de
mantenibilitat.



Norma MIL-HDBK-472 (apèndix B), Llista de control de predicció de la
mantenibilitat.



Norma CEI 706-1, Guia de mantenibilitat de material.



ASD-TR-61-424, Guide to Integrated System Desígn for Maintainability.



AMCP 706-134, Engineering Design Handbook. Maintainability Guide
for Design.

REQ503. Els aspectes que es consideraran rellevants en el disseny de la nova MAC
des del punt de vista de la seva mantenibilitat, són els següents:


La màquina haurà d’enregistrar convenientment els esdeveniments que
es produeixin en els subsistemes per tal de facilitar les tasques de
manteniment preventiu i correctiu. De comú acord entre FGC i el
Proveïdor es farà la definició dels elements i esdeveniments que
s’hauran de enregistrar.



Accessibilitat de tots els components i en especial la dels subconjunts i
peces menys fiables.



Identificació de tots els elements i subconjunts que integren la màquina
amb etiquetes unificades, no perdibles i indelebles.



Intercanviabilitat de totes les peces, elements i subconjunts que
integren la màquina per d’altres similars.



Pes dels equips: Totes les peces, elements i subconjunts que hagin de
ser manipulats pel personal hauran de pesar el menys possible sense
descuidar la seva robustesa, seguretat i fiabilitat. Cal tenir en compte el
pes màxim admès per la Normativa de Seguretat i Higiene en el Treball,
que és de 21 Kg.



Incorporació de punts de prova i d’assaig dels subconjunts en llocs
accessibles i perfectament indicats.



Els cargols i elements de fixació han d’acomplir els criteris de seguretat,
senzillesa, estandardització i mínim temps d’intervenció en la seva
manipulació.



Senzillesa de detecció d’avaries i senyalització: En la mesura del
possible, els subconjunts han de disposar d’autotest automàtic i també
d’indicacions o senyalització directa d’avaries en el seu funcionament.



Testabilitat, o capacitat per ser declarat correcte o defectuós
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Estandardització, unificació dels components de la màquina sigui quina
sigui la seva ubicació final.



Modularitat, ha d’admetre la realització d’un conjunt funcional per
juxtaposició o combinació de subconjunts elementals



Desmuntabilitat, possibilitat de fraccionar un conjunt en subconjunts i
elements constructius.



Aptitud pel muntatge i desmuntatge, els temps invertits en el muntatge
i desmuntatge dels subconjunts i elements haurà de ser el menor
possible.



Sempre que sigui possible les peces i elements portaran la indicació del
deu ajust i desgast.



Capacitat per la neteja, la disposició interior dels subconjunts i elements
ha de permetre una neteja senzilla. Cal indicar el mètode per fer la seva
neteja robotitzada



Ergonomia, el personal de manteniment ha de poder efectuar els
treballs en condicions de màxima seguretat davant l’accidentalitat
laboral i amb equipaments adaptats a les possibilitats de carregues de
treball establertes.



Manutenció, ha de permetre la manipulació, emmagatzematge,
embalatge i enviament dels diferents components en òptimes
condicions tant per l’operador com pel material.



Seguretat:



Senyalització zones amb tensió elèctrica.



Proteccions / Tapes de seguretat.



Disseny que no permeti el contacte amb zones perilloses.

REQ504. Durant el desenvolupament del projecte, en la fase de disseny de la
màquina, es constituirà un grup de treball específic avaluarà l’acompliment
d’aquests criteris de mantenibilitat de la màquina i dels subconjunts que
l’integren.
REQ505. Aquesta avaluació té com objectiu posar de manifest i quantificar el grau
de mantenibilitat de la màquina.
REQ506. Per a la demostració de la mantenibilitat serà necessari avaluar cadascun
dels subconjunts importants del sistema assenyalant els seus punts forts i
febles.
REQ507. Aquesta avaluació es realitzarà abans de la fabricació de la sèrie, és a dir,
a la primera màquina de la sèrie per tal de poder incorporar a temps les
modificacions que siguin necessàries com resultat i aplicació dels resultats
obtinguts d’aquesta avaluació
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Demostració de la mantenibilitat
REQ508. El període de demostració de la mantenibilitat serà el mateix que per la
fiabilitat i amb els mateixos criteris, per tant s’inicia quan existeixi un parc
de 10 màquines en explotació comercial, en període de garantia i superats
els períodes de gràcia, fins la finalització del període normal de garantia de
la darrera MAC.
REQ509. Es comptabilitzaran els temps de fora de servei de les MAC, estrictament
durant el temps en que són objecte de manteniment correctiu, des de que
l’operari ha iniciat la intervenció, fins que la MAC està de nou completament
operativa i en servei al públic.
REQ510. L’índex de mantenibilitat es calcularà dividint el nombre d’hores de fora de
servei per manteniment correctiu amb l’operari reparant per el nombre
d’avaries de les màquines en explotació comercial i garantia.
REQ511. Aquest càlcul es farà mes a mes i es referirà tant al valor del mes objecte
com l’acumulat dels sis últims mesos. Aquest valor de càlcul serà el que es
prendrà com representatiu de la mantenibilitat.

Acompliment de la mantenibilitat
REQ512. Si finalitzada la garantia de l’última MAC el valor global de MTTR és inferior
a l’exigit per part de FGC de 20 minuts, es consideren completes les
obligacions de mantenibilitat per part de l’adjudicatari.
REQ513. Si el valor del MTTR és superior al fixat com a referència al finalitzar el
període de garantia d’alguna MAC, aquest període de garantia, així com de
les restants MAC en el seu moment, s’allargarà mes a mes fins un màxim
total de 4 anys per cada MAC. Si durant el temps transcorregut fins que la
darrera MAC hagi superat aquest termini, s’arriba a l’índex global
contractual MTTR, es considerarà finalitzat el període de garantia de totes
les MAC, que hagin superat el període de garantia normal de 24 mesos. Si
alguna no el supera s’establirà el procediment del paràgraf anterior.

Pla de millora per a la mantenibilitat
REQ514. L’adjudicatari haurà d’assumir l’optimització de la mantenibilitat com a
objectiu comú amb de FGC.
REQ515. Les línies bàsiques d’actuació per a assolir aquest objectiu i que caldrà
acomplir són:


Constitució d’un grup de treball FGC-adjudicatari composat
fonamentalment per una persona cap de projecte per part de
FGC, i per part de l’adjudicatari un cap de projecte i un
responsable de servei post-venda, així com eventualment,
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responsables dels proveïdors dels diferents equips i components
principals.


Les funcions d’aquest grup seran bàsicament, participar en el
desenvolupament i aprovació del projecte, en la definició i
presentació del programa de manteniment i dels cursos a
impartir sobre aquests temes i amb caràcter provisional de la
llista d’equips objecte de possible substitució així com els valors
de referència pels temps de muntatge i desmuntatge els quals
es prendran com a referència i es verificaran en les dues
primeres MAC prototipus.



Realització de cursos teòrico-pràctics per al personal de
manteniment



Presència en la primera realització pràctica de cada intervenció
prevista en el programa de manteniment, realitzant les
modificacions que s’estimin convenients.



Estudi i modificació, si cal, del pla de manteniment, en tot allò
que l’experiència dictada per les condicions d’explotació o altres
circumstàncies aconsellin, tot allò dintre del període de garantia
de les MAC.



Seguiment, anàlisi i crítica dels valors de fiabilitat Fs(T) i Fs(I)
que es vagin assolint en el transcurs del projecte i durant el
període de garantia.
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Recepció del sistema i protocol d’acceptació
REQ516. Tal i com s’ha definit als capítols anteriors, per a que l’adjudicatari obtingui
la recepció definitiva de la totalitat del projecte, caldrà que s’acompleixin
tots els requeriments de fiabilitat i mantenibilitat individuals i totals del parc
de MAC, i que totes i cadascuna de les MAC disposin de la seva acta de
recepció parcial i hagin superat el període de garantia.
REQ517. Així mateix, el lliurament per part de l’adjudicatari de tota la documentació
i lliurables definits en el present plec de requeriments, serà condició
indispensable per a l’acceptació del projecte, i la signatura de l’acta de
recepció definitiva.

Taula d’acompliment de requisits (clause-by-clause)
REQ518. El proveïdor presentarà una taula d’acompliment de requisits (“clause-byclause & comments”), on apareixerà per a tots i cadascú dels
requeriments recollits en aquest plec, la seva identificació, el seu estat
d’acompliment a la oferta, així com observacions si s’escauen. El format de
la taula serà tipus:

ID REQ Acompliment
REQ.1
REQ.2
REQ.3
…
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Condicions de treball. Seguretat i salut
REQ519. Per treballar a les instal·lacions de FGC és d’obligat compliment que les
empreses contractistes estiguin inscrites al Registre Intern d’Empreses en
Prevenció de Riscos Laborals. L’alta en aquest registre es fa a la següent
adreça web: www.fgc.cat
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a
la prevenció de riscs laborals i a la seguretat i salut en la construcció. En concret:
-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, B.O.E. de 10/11/95, de prevenció de riscs
laborals.

Durant tot el procés d’instal·lació i treballs en les dependències de FGC, el contractista
garantirà la seguretat de l'àrea de treball. Amb aquest objectiu, implementarà un
Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com s'especifica a
continuació:
El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió
de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i
comunitària aplicables, adequant aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions
d'aquesta legislació que succeeixin durant la vigència d'aquest contracte. Aquest
SGPRL de tenir en compte com a mínim, allò exigible legalment, incloent el pla de
seguretat i salut.


Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el contractista haurà d'enviar a
FGC, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en matèria de seguretat
i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ,
Pla de Seguretat i Salut, Procediments d'inspecció i prevenció, etc.).



FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de seguretat i
salut en el treball del contractista en qualsevol moment. Correspon al
contractista corregir les no conformitats detectades en el termini d'un mes, si
no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també participar en les auditories
promogudes pel contractista en el seu SGPRL o a les dels seus
subcontractistes.



FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat
d'auditories, reformular qualsevol aspecte del sistema de seguretat i salut en
el treball, incloent la creació de nous registres de la qualitat o la redefinició de
l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació s'ha de fer en el
termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte
a l'altre termini.



El contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en
matèria de seguretat i salut, assumint aquest el compromís de complir i fer
complir totes les obligacions previstes en la normativa vigent i a la resta de la

PPT_MAC_V1.3.5_REV
Àrea de Tecnologies de Negoci

Pàg. 104 de 111

Projecte:
Document:

Nova màquina autoexpenedora: MAC

Requeriments tècnics per a la nova MAC (només pagament
electrònic)

Tipus:

Especificació tècnica

Autor:

CV / AC

Data:

30/10/2018

Versió:

Revisat:

AC / JLL/CV

Aprovat:

1.3.5
EG

legislació aplicable, sempre d'acord amb la direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut per a aquest projecte nomenada per FGC.


Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut
i dels empleats, FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar
el contingut del document del SGPRL que presenti deficiències o insuficiències.
Si fos així, correspondrà al contractista corregir aquests documents fins a la
seva acceptació per part d'FGC.



FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i
registres de seguretat i salut (del contractista i dels seus subcontractistes),
incloent informes efectuats per les auditories, podent sol·licitar còpies
d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o a part, en suport paper
i/o informàtic. Aquesta informació s’haurà de facilitar, sempre que sigui
possible, en el moment de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una
setmana, quan es tracti de volums d'informació que requereixin més temps.
Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats.



El contractista es responsabilitzarà que el seu personal d'obra rebi la formació
necessària tant pel que es referís a normatives de seguretat de general
aplicació com a les particulars d’FGC. FGC farà lliurament d'un recull de les
normatives particulars pel coneixement de tots els implicats en els treballs.



El contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment
amb les normatives vigents, en especial aquelles relatives a la prevenció de
riscs laborals, les incloses en la recopilació de normatives d'FGC.



El contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans
materials i humans necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot
el que estipula el SGPRL en vigor en qualsevol moment de la vigència d'aquest
contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del contractista, l'aplicació de qualsevol
equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessari per
a la millora de la seguretat en el treball.



A la finalització dels treballs d’instal.lacio, el contractista subministrarà a FGC,
en suport paper i/o informàtic, d'acord amb el definit, tota la documentació
rellevant, principalment registres de seguretat en el treball.



El contractista no podrà substituir cap dels elements que afectin a la seguretat
i que ja estiguin acceptats, sense el previ consentiment exprés d’FGC i
l'aprovació del nou element. FGC podrà, en qualsevol moment, substituir
qualsevol d'aquests elements, principalment, si es verifica que no tenen
l'experiència per realitzar aquesta funció, que demostri la manca de dedicació
o per qualsevol altra circumstància justificada.



El contractista està obligat a procedir, per iniciativa pròpia o seguint les
orientacions de la supervisió, l'estudi de totes les situacions en la realització
dels treballs que, d'alguna manera, puguin afectar a tercers principalment en
instal·lacions i construccions existents en l'àrea d’influència dels treballs.
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Aquest estudi es pot realitzar mitjançant inspeccions en aquestes
instal·lacions, construccions i col·locació de testimonis, així com amb
l'elaboració dels respectius informes de situació.


El Contractista està obligat a presentar periòdicament, durant la vigència del
contracte, un informe sobre la implantació. Tant les dades bàsiques com
l'índex de sinistres estaran continguts en aquest informe. Es pretén avaluar el
desenvolupament i progrés del SGPRL durant tot el període de vigència del
contracte objecte de la present licitació.



FGC es reserva el dret de participar en qualsevol de les fases d'implementació
del SGPRL.
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DESGLOSSAMENT PER PREUS UNITARIS
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Lot complet
Caldrà presentar la valoració econòmica desglossada en els conceptes que apareixen
a la taula següent. Aquesta informació s’haurà de presentar en el sobre que s’indica
al plec de condicions administratives.
CONCEPTE

Unitats

Preu unitari

Preu total

Desenvolupament
Disseny i enginyeria del maquinari
Disseny i desenvolupament del programari
de la MAC
Disseny i desenvolupament del
programari d’integració de la MAC amb
preexistències de FGC
Proves programari i maquinari
Equipament
Màquines MAC-T (49 unitats) (*)
Màquines MAC-B (16 unitats) (*)
Estoc de recanvis (*) (**)
Serveis
Instal·lació i posada en servei (preu unitari
i total) (Inclou trasllat i instal.lació a
estació de cada MAC) (*)
Servei post-venda, manteniment estès
(1er i 2on nivell el primer any) (*)
Documentació
Formació

Total

(*) Aquests preus hauran de ser ferms, almenys, durant tot el període de
garantia.
(**) Caldrà detallar els elements que composen l’estoc de recanvis
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Subconjunts i components
(Addicional i Indispensable) Desglossament unitari per subconjunts:
CONCEPTE

PREU (IVA
exclòs)

OBSERVACIONS

Desglossament de subconjunts
de maquinari de la MAC:
Unitat de control principal (PC):
PC o equivalent
Plaques específiques (comunicacions,
etc.)
Elements mecànics:
Porta
Altres
Dispositius funcionals d’usuari:
Pantalla TFT
Element tàctil
Indicadors lluminosos, acústics i d’estat
Subconjunt de pagament electrònic:
Pinpad
Lector de targetes de pagament
magnètiques i amb xip amb contactes
Lector de targetes de pagament amb xip
sense contacte
Subconjunt d’expendició de bitllets
magnètics:
Expenedor de bitllets amb banda
magnètica
Subconjunt de lectura i gravació de
targetes sense contacte (T-Mobilitat):
Lector/gravador de targetes sense
contacte per a recarrega
Subconjunt d’expendició de bitllets de
bobina sense contacte;
Expenedor de bitllets amb suport sense
contacte
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Subconjunt d’expendició de bitllets amb
paper catrò:
Expenedor de bitllets de cartró
Subconjunt d’impressió de justificants:
Impressora tèrmica per a rebuts
Subconjunt de seguretat:
Sistema de seguretat
Subconjunt d’alimentació:
SAI
Cablejat:
Kits de cablejat
Senyalètica

Total unitari (per MAC)

(Addicional i Indispensable) Desglossament unitari per components: Com a
complement del desglossament anterior s’adjuntarà un llistat detallat de tots els
components que conformen una MAC amb els preus corresponents.
Aquests preus hauran de ser ferms durant tot el període de garantia.
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AQUESTA PÀGINA ÉS INTENCIONADAMENT EN BLANC
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