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1. Objecte
L’objecte del present document es la definició de les condicions de contractació dels
serveis descrits com Unitat d’Atenció al Client (endavant UAC), aquest servei està distribuït
en tres funcionalitats atenció usuari, “On site” i la monitorització dels sistemes i serveis,
per totes les empreses del grup CCMA, CCMA, SA, Fundació de La Marató, (en endavant
CCMA).
Després de 8 anys des de que es va iniciar per part de la CCMA aquesta modalitat de
funcionament, la definició del Servei d’Atenció d’Usuaris i monitorització ha passat per
diferents estadis. En els primer 4 anys es van posar les bases per iniciar un model de
transformació d’aquest servei de manera transversal per dotar a la CCMA, d’un servei únic
per la recepció, resolució d’incidències de qualsevol dels àmbits TI de la CCMA.
Posteriorment, en els 4 anys següents s’ha assolit la implantació de tots els procediments,
documentació i especialment la monitorització unificada dels sistemes de la CCMA, amb una
atenció dels mateixos des de d’aquest primer nivell de servei, aconseguint tenir tots els
monitors documentats i els procediments d’escalats a segons nivell tècnic plenament assolits
i implantats.
Actualment, la CCMA, SA, esta en condiciones per seguir avançant en la definició i evolució
d’aquest servei, per aquesta raó, gracies als avenços tecnològics (implantació de Call Center
per telefonia IP, implantació del sistema de monitorització unificat de tots els serveis dels
diferents àmbits i la implantació de tots els procediments a aplicar en els monitors implantats
en el sistema de monitorització) i a la pròpia maduresa del servei, permet plantejar que una
part d’aquest es pugui realitzar a distància fora de les instal·lacions de la CCMA, SA
permetent al proveïdor compartir recursos amb altres serveis de manera que aquesta
optimització es pugui traduir en una millor eficiència permetent uns costos més ajustats. De
tal forma, la monitorització i atenció del primer nivell es portarà a terme en remot de manera
no presencial. No obstant caldrà disposar d’una sèrie d’efectius en format 24x7 “on site” per
atendre les incidències de servei que requereixen una acció presencial.
Les ofertes presentades han de complir, com a mínim, els requeriments que es descriuen a
continuació.
2. Objectius específics del servei UAC
Els objectius específics del servei UAC són els que es detallen a continuació:
•
•
•
•
•
•

Ha de ser el punt únic de contacte i suport pels usuaris de les TIC de la CCMA.
Garantir la comunicació amb els usuaris amb incidències de servei.
Treballar el servei en línia de estandardització basats en ITIL.
Millorar la percepció dels usuaris finals, treballar (FAQ), base de coneixement de
l’usuari.
Millorar el servei donat a l’usuari a nivell subjectiu de percepció i satisfacció amb
eines del tipus enquestes, etc.
Millora continua en els processos.

•
•
•
•
•
•

Assegurar la qualitat i rapidesa de resposta en la resolució d’incidències.
Establir els procediments entre primer nivell i segons nivells per reduir el temps de
resposta de les incidències.
Assegurar el control i el seguiment de les incidències i peticions.
Control dels Acords de Nivell de Servei (ANS), presentació d’informes cicle de vida
de les incidències, anàlisis de les incidències, per proposar millores per reduir el
nombre d’incidències recurrents.
Gestió del coneixement de l’usuari.
Propiciar la disposició per part de l’adjudicatari dels mètodes o procediments que
permetin dotar de major coneixement a l’equip encarregat del primer nivell de servei
de forma que pugui resoldre el major nombre d’incidències sense haver de recórrer
a l’escalat a nivells superiors

3. Requeriments de les funcionalitats del servei UAC.
L’adjudicatari haurà d’oferir a la CCMA:
3.1 Servei d’atenció usuaris.
3.2 Serveis de suport “on site” i remot al lloc de treball dels usuaris.
3.3 Serveis d’operació i monitorització dels serveis i sistemes.
Aquest serveis han d’estar acompanyats dels processos de gestió del servei,
gestió del coneixement, definició de procediments del servei i model de relació.
3.1. Servei d’Atenció usuaris
Missió:
Atendre, enregistrar i diagnosticar totes les peticions i incidències per a la seva
corresponent gestió i tramitació.
Resoldre les incidències de primer nivell i escalar a segons nivells de la CCMA aquelles
que no sigui possible resoldre en primer nivell.
Objectiu principal: resoldre el més ràpid possible qualsevol incidència d’usuari.
Funcions principals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrar i gestionar tant incidències com peticions rebudes per qualsevol mitjà,
d’acord amb els processos definits. Tots els contactes referents al servei han de
quedar sempre registrats.
Recollir el màxim d’informació per a la possible tramitació de la incidència,
especialment si s’ha de fer un escalat a segon nivell.
Classificació de les incidències i peticions.
Resolució de les incidències sobre la plataforma, via control remot. Cal
potenciar al màxim el nivell resolutiu pel que fa a aquesta part del servei UAC.
Escalat de les incidències als equips que s’especifiquin. Inclou el traspàs de la
tasca a la funció del “on site”, quan es requereixi.,
Comunicació als usuaris sobre l’estat i evolució de les incidències, intervencions,
etc.
Preparació de les guies a nivell usuari final per facilitar-los les funcionalitats i
instruccions de serveis o temes molt específics.
Omplir la base de coneixement de l’eina de gestió TI, que serveixi de primer punt
de consulta pels usuaris, FAQ, orientades a reduir el volum d’incidències.
Documentar l’evolució i resolució de les incidències, i fer-ne seguiment.

•
•
•

El servei d’atenció usuaris serà el responsable del tancament dels tiquets
d’incidències. La validació final la realitzarà l’usuari.
Gestió i comunicació dels desbordaments en la demanda d’atenció a l’usuari,
mitjançant la gestió dels tècnics de suport “on site” o monitorització. Gestionar les
desviacions de les trucades a d’altres parts del servei.
Gestió de les queixes i elaboració d’informes justificatius, que hauran de servir per
informar a altres proveïdors responsables de serveis.

L’atenció a l’usuari s’hi podrà accedir a través dels canals següents:
•
•
•
•

Autoservei de l’eina gestió TI.
Telèfon.
Correu electrònic.
Presencial.

Veure els detalls de les volumetries actuals l’annex A, per poder dimensionar el servei de
manera que s’assoleixin el ANS.
3.2. Servei de suport “on site” i remot al lloc de treball.
Missió:
Serà el recolzament de l’atenció a l’usuari directament en el lloc de treball, i d’aquelles
incidències o peticions que requereixin una actuació en el lloc de treball de l’usuari.
Funcions principals:
•
•

•
•
•

•
•

Resolució de les incidències.
Atendre les peticions (sw/hw). Aquestes peticions sempre seran gestionades
prèviament pel personal de la CCMA, per assegurar en el cas del software la
justificació de la petició i l’existència de la llicencia de software. En el cas del
hardware el personal de la CCMA, gestionarà la justificació de la petició, indicarà el
material a instal·lar i gestionarà amb altres departaments de la CCMA, el mobiliari,
temes elèctrics i les connexions de xarxa per assegurar la operació del lloc de
treball.
Gestió de configuració sempre seguint els procediments propis de la CCMA.
Gestió de l’inventari físic. L’adjudicatari serà responsable del manteniment de
l’inventari (qualsevol moviment d’equips s’haurà de reportar), així com l’execució
anual d’un inventari físic de tota la organització.
Suport en operatius especials, instal·lacions, incidències, etc. Es farà el mateix
tractament que en les incidències o peticions dins de les instal·lacions de la CCMA,
però per operatius que impliquin desplaçaments. Seria el cas de Sant Jordi, Festa
Super3, Godó, etc.,en general qualsevol event extraordinari que obligui a disposar
d’equipament informàtic.
Configuració dispositius.
Atencions a les delegacions i corresponsalies de Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio.

3.3. Servei d’operació i monitorització dels serveis i sistemes
Missió:
Es responsabilitzarà de l’operació i donarà suport al funcionament de tots el sistemes.
Atenció d’incidències dels sist em es/ ser vid or s seguint tots els procediments i
documentacions que la CCMA, posarà a l’abast del servei, pe r e vi t ar al m à xim el seu

escalat als equips d’Explotació dels entorns de la CCMA, o en cas de no poder solucionar
fer l’escalat als segons nivell de la CCMA, amb el màxim d’informació i de dades pel seu
diagnòstic.
Gestionar tota la operativa dels serveis i sistemes, tenint en compte les indicacions i
documentació facilitada pels equips d’Explotació de la CCMA.

Objectiu: Recuperar el servei el més ràpid possible.
Funcions principals:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorització dels serveis i sistemes. L’equip de monitorització supervisarà totes les
alarmes que puguin aparèixer en el sistema de monitorització de la CCMA, estaran
sempre definits els procediments i la documentació que caldrà realitzar en funció
de les alarmes que es detectin.
Control execució i finalització de les còpies de seguretat. Escalar qualsevol anomalia
detectada en les còpies de seguretat.
Realització de tasques preventives o evolutives, prèviament planificades de manera
regular o de manera excepcional, però sempre documentada pels equips
d’Explotació CCMA.
Activació dels processos d’emergència, definits prèviament en els procediments,
en funció de la incidència que es pateixi.
Traspàs dels programes i serveis a real. Procediments documentats i detallats pels
equips d’Explotació CCMA.
Execució d’engegades , aturades de servidors i serveis. Sempre documentats.
Suport a les incidències que a primer nivell no s’han pogut solucionar, en cas
desbordament de l’atenció a l’usuari, també han d’assumir l’atenció de primer
nivell.
Reporting mensual dels serveis, incidències, afectació usuaris.
Avís als responsables tant de l’empresa adjudicada, com del servei de la CCMA, de
qualsevol caiguda d’un servei. Les vies de comunicació estaran definides en els
procediments.
En cas de caigudes de sistemes i/o serveis, verificar afectacions, comunicar-les
als usuaris interessats, mantenir la informació amb els usuaris sobre l’evolució
de la incidència i comunicació a la finalització.

4. Gestió del coneixement, gestió del servei, definició de procediments del

servei i model de relació
4.1. Gestió del coneixement
L’adjudicatari serà el responsable de la transferència del coneixement i experiència a
tots els tècnics del servei. La documentació dels serveis i sistemes sempre seran
proporcionats pels equips d’Explotació de la CCMA no obstant l’adjudicatari a través del
gestor del servei podrà realitzar la gestió documental que consideri oportuna per garantir un
millor servei i una atenció més eficient, sempre treballant en la millora constant del servei.
S’entén per coneixement el conjunt de normes, tècniques i pràctiques per administrar el flux
de documentació de manera que garanteixi que està accessible i disponible per tots
els tècnics del servei, així com la validació en quant a que la documentació ha estat llegida
i revisada per tots els membres del servei.
El proveïdor haurà de fer-se càrrec de la gestió de la base de coneixement lligada
directament amb l’usuari (FAQ) amb l’eina de gestió TI d’accés per la introducció de tiquets

per part de l’usuari final.
La pròpia experiència que reculli el primer nivell els a de servir per omplir aquesta base
de coneixement, sempre amb la línia que sigui una informació concreta i detallada per a
la comprensió d’un usuari final (pregunta – resposta).
Funcions:
• Elaboració de protocols relacionats amb les 3 funcions demanades (atenció usuari,
“on site” i monitorització. Tot l’equip ha d’estar informat de la documentació nova i
de qualsevol canvi en la mateixa, quedant dins de la responsabilitat del proveïdor
garantir aquesta difusió.
• Elaboració, actualització i gestió dins de l’àmbit de l’activitat, de la documentació
vàlida per l’atenció i suport de l’usuari.
• Elaboració de les llistes de verificació de les dades mínimes que s’han de recollir
en una incidència per poder donar el suport, ja sigui directament o bé en el cas de
haver de fer un escalat a un equip de segon nivell de la CCMA.
4.2. Gestió del Servei
L’adjudicatari haurà de presentar una descripció detallada de la solució que proposa pel
servei UAC. En aquest apartat es descriuen els principals requeriments per part de la
CCMA,
4.2.1. Atenció Usuaris
Aquest nivell 1 de servei proporcionarà el servei com a punt únic de contacte i donarà
suport pel que fa a la recepció, seguiment, resolució i “reporting” de les incidències i
peticions de servei per part dels usuaris.
Es podran reportar incidències o peticions de servei des d’altres grups TIC de 2on nivell i
que hauran de ser tractats també com ha usuaris finals del servei.
El servei estarà dividit en tres funcionalitats, Servei d’atenció a l’usuari, Servei “On Site” i el
Servei de Monitorització, totes els serveis queden dins del que anomenarem servei UAC.
Responsabilitats del servei UAC.(tècnics, gestor del servei, director projecte).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha de ser el punt únic de contacte i coordinació per a totes les incidències i
peticions dels usuaris del servei.
Atenció per diferents mitjans (autoservei, telèfon, correu electrònic i presencial).
Execució dels procediments i explotació de la informació recollida en la base de
dades de coneixement i eina de documentació de la CCMA.
Instal·lació d e l software i hardware, que gestioni i indiqui prèviament gestionada i
a indicació de la CCMA.
Enviament de notificacions i informació als usuaris en casos d’incidències massives
o caigudes de serveis.
Ser el primer nivell de resolució d’incidències del catàleg de serveis. Si la resolució
no es possible en aquest nivell o el temps de resolució supera l’establert, la incidència
ha de ser escalada als equips d’Explotació de la CCMA.
Millora continua en l’atenció als usuaris i identificació dels punts de millora en el
procés de resolució d’incidències.
Seguiment de les incidències i peticions dels usuaris per assegurar el compliment
dels ANS.
Tancament dels tiquets omplint de manera clara la solució adoptada, de manera
que sigui entenedora per a l’usuari final, que serà qui farà la validació final del tiquet.
Reinici de les contrasenyes dels usuaris sota petició del propi interessat, sempre
seguint el procediment indicat per la CCMA en el tractament d’aquestes incidències

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

i fent la seva classificació dins de les categories LOPD.
Recomanació als usuaris de l’ús de la FAQ i guies existents (intranet, eina TI, etc.).
Monitorització del serveis i sistemes.
Aplicar solucions documentades davant d’una alerta del monitoratge.
Identificació de les característiques i causes de les incidències.
Realitzar anàlisis de les causes de les incidències recurrents.
Assegurar que tots els moviments d’equipament queden reflectits en la gestió
d’inventari.
Realització inventari físic de tots els equips de la CCMA.
Gestió de queixes i reclamacions dels usuaris.
Definició dels procediments de les operacions del servei.
Disposar dins del servei, d’un grup de tècnics que permeti ser punt de consulta previ,
és adir ser un nivell que permeti minimitzar els escalats i fer de gestors de
transferència de coneixement i documentació a la resta del servei que dona al primer
nivell de suport. Si la solució no fos possible s’haurà de transferir als equips
d’Explotació de la CCMA.
Assegurar que tots els membres de l’equip disposen de la formació i coneixements
necessaris per proporcionar el servei.
Mantenir un programa de millora continua del servei.
Desenvolupar, documentar i mantenir procediments per realitzar enquestes
periòdiques de satisfacció als usuaris.
Execució d’enquestes als usuaris.
Coordinar, consolidar i publicar FAQ i guies pels usuaris.
Millora continua de les guies i FAQ dels usuaris.
4.2.2. Funcions i responsabilitats

Per garantir el funcionament homogeni i coherent del servei, es considera necessari per
part de la CCMA , al menys l’existència dels perfils següent:
CCMA
Responsable de la CCMA

Adjudicatari
Director de Projecte
Gestor del Servei
Equip de treball

Les funcions i responsabilitats seran les següents:

4.2.2.1.

Director de projecte

Serà designat per l’adjudicatari. Les seves funcions i responsabilitats hauran de ser, si més
no, les següents:
• Coordinació dels comitès de Direcció y participació com a responsable global
del servei per part de l’adjudicatari.
• Supervisió global de servei per part de l’adjudicatari per garantir que es compleixen
les especificacions acordades per a la CCMA.
• Supervisió dels informes elaborats per l’equip de treball.
• Aportarà la seva experiència en el sector i en la prestació de serveis similars.
• Aplicarà la política de gestió de personal de la seva empresa en el seu
equip.
Aquest perfil es clau en la prestació del servei.
4.2.2.2.

Gestor del servei

Serà designat per l’adjudicatari, la seva responsabilitat principal haurà de ser l’execució

dels treballs. Entre altres objectius específics els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Organitzar les activitats del servei i posar en pràctica les instruccions transmeses
pel Responsable de la CCMA.
Coordinador de l’equip de treball contractat fent el seguiment de les activitats de tot
l’equip.
Proposar al Responsable de la CCMA, les modificacions que estimi necessàries, i
que sorgeixin durant l’execució del servei.
Assegurar el nivell de qualitat del servei i els compliment dels ANS del servei.
Realitzar i presentar els informes dels resultats de la prestació del servei.
Comunicar al Responsable de la CCMA, qualsevol risc identificat en l’execució del
servei.
Interlocució amb l’equip de treball i coordinació del mateix quan hagi d’intervenir
en qualsevol activitat objecte del servei.
Informar periòdicament al Responsable de la CCMA, sobre l’estat del servei,
compliments ANS, i d’altres activitats planificades.
Implantarà els mecanismes de control necessaris, per que tota l’activitat i
comunicació amb els equips interns de la CCMA es porti a terme segons els
protocols establerts en el servei tant a nivell d’escalats com les vies de
comunicació. Aquests protocols es formalitzaran en un document on
s’especificaran les vies d’escalar i comunicació amb els equips de segon nivell de
la CCMA, així com els informes periòdics on quedarà reflectit com a mínim el
nombre d’incidents escalats/equips, i els casos en que s’ha fet ús dels mitjans
d’escalar per urgència. El no compliment d’aquests protocols de manera
reiterada (entenem per reiterada 3 incidències) donarà lloc a la penalització
de no fer efectiva la bonificació del trimestre següent a l’incompliment.
Proposar accions de millora

El gestor del servei es considera com perfil clau en la prestació del servei.
4.2.2.3.

Equip de treball

L’equip de treball del servei serà el responsable de l’execució de totes les tasques descrites
en el present plec. L’adjudicatari aportarà un equip de treball integrat per un gestor de
servei, i de quants tècnics d’adequada qualificació i nivell de dedicació siguin necessaris
per garantir els compliment dels ANS proposats, tenint en compte les diferents ubicacions,
horaris i serveis.
L’equip (Atenció Usuari i Monitorització) estarà generalment localitzat en les instal·lacions de
l’adjudicatari, a excepció del Coordinador del Servei que entre un 50-60% del temps haurà
de estar presencialment a les instal·lacions de la CCMA, tot i que serà adaptable a les
necessitats del servei, per a dur a terme funcions de seguiment i coordinació del servei.
La part de servei que realitzarà “On site” ha d’estar sempre en format 24x7 de manera
presencial en les instal·lacions de la CCMA, per poder atendre amb la màxima diligència
l’atenció de les incidències o d’altres necessitats que calgui fer de forma presencial.
L’adjudicatari serà responsable de l’organització i execució de les activitats de formació
continua dels membres de l’equip de treball que siguin necessàries per la prestació del
servei i amb el nivell de qualitat demanat, sense que aquestes activitats suposin cap
càrrec econòmic addicional per la CCMA.
En la fase de transició la formació específica d’aquells serveis exclusius de la CCMA serà
realitzada per personal de la CCMA per tot l’equip que donarà el servei. Un cop iniciat el
servei només per aquelles noves implantacions dins de la CCMA que sigui de tecnologia o
d’aplicacions pròpies o específiques del negoci de la CCMA serà impartida per personal de

la CCMA.
Els perfils professionals requerits es podran consultar en l’annex B.

4.3. Model de relació
En aquest apartat es descriu el model de relació que guiarà el treball conjunt entre la
CCMA i l’adjudicatari dels serveis objecte de la present licitació de la manera més eficaç. En
aquest context, l’adjudicatari serà el responsable de la gestió, execució, supervisió tècnica i
control diari dels serveis prestats.
4.3.1. Reunions de seguiment
La CCMA requereix establir un sistema de comunicació amb l’adjudicatari el proveïdor a
diferents nivells que asseguri el seguiment del servei.
El proveïdor del servei haurà de nomenar un Director de projecte, que ha de ser
l’interlocutor de màxim nivell, responsable en últim extrem del servei i que ha de fer el
seguiment amb la direcció de la CCMA. A ell li ha de correspondre la gestió dels temes
contractuals, de direcció estratègica i l’avaluació del servei.
El proveïdor del servei també haurà de nomenar un Gestor del servei que serà el
responsable de gestionar l’equip i les tasques que se li encarreguin, de fer-ne el seguiment,
de planificar i de gestionar el servei. Serà l’interlocutor amb la CCMA.
Aquest haurà de tenir un perfil tècnic, amb coneixements amplis de la plataforma i de les
tecnologies que s’hi utilitzen, així com capacitats de gestió d’equips.
Per tal d’avaluar el servei, es preveuen una sèrie de mecanismes de seguiment:
Seguiment del dia a dia. Per a la interlocució, les empreses del grup identificarà una persona
o rol, que s’ha d’encarregar de fer el seguiment del funcionament amb el gestor del servei.
Les decisions i accions requerides per al funcionament del dia a dia del servei es faran
a aquest nivell.
Reunions de coordinació. Per tal de coordinar el servei, s’ha de realitzar una reunió
setmanal entre el gestor del servei per part de l’adjudicatari i el responsable designat per la
CCMA per tal fer un seguiment exhaustiu del servei.
Reunions de direcció. S’establiran reunions mensuals a escala gerencial entre
l’adjudicatari (responsable del servei) i CCMA (responsable CCMA), per rebre resum
executiu del període, analitzar el servei, valorar el compliment d’ANS i les possibles
penalitzacions que se’n puguin derivar, els canvis en el servei (creixements, etc).
Es realitzaran reunions de seguiment periòdiques, per tal d’analitzar el seguiment del
servei, problemes i alertes.
L’adjudicatari col·laborarà en la definició dels mecanismes de control que permetin mesurar
la qualitat del servei ofert als usuaris, caldrà complementar amb enquestes i altres accions
que permetin valorar la qualitat percebuda pels usuaris (dades subjectives).

4.3.2. Torns, Baixes, vacances, formació i altres absències
L’adjudicatari es el responsable únic de la gestió de tot l’equip, la gestió del torns, horaris,

baixes, vacances, permisos i d’altres compensacions. Aquest proposarà un pla perquè les
absències del personal habitual no afectin al servei que està proporcionant.
L’empresa adjudicatària es compromet en exercir de manera real, efectiva i periòdica, el
poder de direcció inherent a tot empresari en relació amb els seus treballadors, assumint la
negociació i pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances,
substitucions, obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, imposició, si
escau, de sancions disciplinàries i qualsevol efecte de Seguretat Social que escaigui, en
especial l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, i qualsevol altre dret i
obligació que derivi de la relació contractual entre empleat i empleador.

4.3.3. Instal·lacions
El servei d’atenció i monitorització es realitzarà des de les instal·lacions de l’adjudicatari,
mentre que el servei “on site” sempre es farà a les instal·lacions de la CCMA, ja que per seu
nivell crític, agilitat i celeritat en les respostes requereix disposar de personal presencial per
atendre incidències dels usuaris i/o sistemes.
L’equipament del servei de monitorització (cpu+monitors) corre a càrrec de l’empresa
adjudicatària, a excepció d’aquells dispositius de monitorització específics de la CCMA
(monitorització streams de vídeo, etc). La CCMA facilitarà el model o requeriments per poder
implementar una imatge de la màquina corporativa de la CCMA, ja que es necessària per
poder atendre les incidències i conèixer l’entorn de la CCM.
El software dels equips, així com l’eina de tiquet, de documentació i monitorització serà
proporcionada per la CCM.
Les comunicacions per establir el servei des de les dependències de l’adjudicatària seran a
càrrec de l’empresa adjudicada.
Per les comunicacions, es requisit mínim imprescindible que es disposi de,
•
•
•
•

1 línia de comunicació de nivell 2, entre l’adjudicatari i la CCMA
Les línies han de permetre el transport de múltiples VLAN simultàniament.
Ha de permetre el tràfic multicast.
Una xarxa aïllada de la xarxa de l’adjudicatari a les seves dependències amb la
electrònica necessària per connectar els equips.

En el cas del servei realitzat des de dins de les instal·lacions de la CCMA, els dispositius de
control (equips de monitorització i pantalles) i el mobiliari serà propietat de la CCMA, els
equips dels tècnics del servei “On site” seran de la empresa adjudicatària, seguint les
mateixes directius indicades per equips de monitorització.
El ús de les instal·lacions de serveis menjador/cafeteria/vending de la CCMA, es podran
utilitzar per personal del servei, de igual manera que en l’actualitat ja son d’us públic, per
personal extern, visites i empleats de la CCMA.
4.3.4. Relació amb equips CCMA.
No hi haurà relació laboral entre empleats de l’empresa adjudicatària i empleats de la CCMA.
L’empresa adjudicatària haurà de designar un coordinador que serà l’interlocutor amb qui es
relacionarà únicament la CCMA,. En aquesta figura recau directament la gestió d’impartir les
ordres i instruccions de treball a la resta de treballadors de l’empresa adjudicatària. Donada
la necessitat de garantir el servei 24x7 caldrà deixar definits els procediments d’escalat en
cas d’incidències crítiques ja siguin per nombre d’usuaris afectats o per l’afectació directa als

serveis de negoci de la CCMA, com son l’emissió de TV i Ràdio i la publicació de continguts
en els portals d’internet, punts on caldrà fer escalats a segon nivell ja sigui per la presencia
dels mateixos o fent ús dels serveis de guàrdia dels segons nivells de la CCMA.
Tot el personal de l’empresa adjudicatària quan estigui en alguna de les instal·lacions de la
CCMA, o en operatius externs organitzats per la CCMA, a d’anar identificada de manera
visible amb targeta que identifiqui la seva companyia, així com portar vestimenta (camiseta,
camisa, etc) amb el logotip de la seva empresa.
Pel que fa a la monitorització i a les operacions sobre els sistemes i/o serveis, els equips
de la CCMA, seran els responsables de definir els procediments documentats que seguirà
l’equip de l’adjudicatari, els quals sempre seran tractats amb el Gestor del servei de
l’adjudicatari.
4.3.5. Pla de formació
L’adjudicatari serà el responsable de la formació i actualització dels recursos destinats a la
prestació del servei. Serà obligatori que l’equip implicat en la prestació del servei rebi una
formació mínima anual.
Cada any, l’adjudicatari haurà de presentar el pla de formació pel nou període i acreditar el
compliment de la formació corresponent a l’any en curs.
4.4. Procediments del servei.
L’objectiu del servei es actuar com a Service Desk i Monitorització (aplicant metodologia
ITIL), per atendre als usuaris de sistemes i serveis informàtics de la CCMA, donant
resposta i solució:
• Incidències: l’usuari s’adreça a la UAC perquè algun dels equips o serveis no li
funciona. Poden ser falles de mal funcionament de serveis o mal funcionament de
l’equip local. Entre les incidències ens poden arribar consultes, aquestes també han
de ser ateses per primer nivell.
• Peticions de servei: Aquestes seran sempre rebudes i gestionades des de els equips
d’Explotació de la CCMA, posterior a la gestió de la CCMA, aquestes podran ser
assignades al servei per la seva execució, com a exemple, instal·lacions d’equips i
software per usuaris, seguiment de tasques per la seva monitorització, trasllats
d’equips, reinicis de servidor i d’altres, sempre estaran informades en el tiquet del
procediment d’execució o es farà referència al confluence per la seva execució.
Com a dades orientatives a tenir en compte i com a referència per aspectes de gestió, el
conjunt de la organització de les empreses del grup està formada per uns 3000 usuaris,
uns 2500 equips de sobretaula d’usuari.
En l’annex 1 hi trobareu la relació amb més detall dels volums de servidors, serveis i
volumetries de tiquets.
4.4.1. Requisits del nivell de servei.
Els requeriments de gestió d’incidències es classifiquen com a Temps de Resposta i
Temps de Resolució.
La prioritat de cada incidència es classifica segons els criteris següents:
•

Prioritat 1: parada total d’un sistema de producció o pèrdua de la seva
funcionalitat amb afectació greu a l’emissió o preparació de l’emissió de la
programació de Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio. També es consideraran

•
•

de prioritat 1 totes les incidències que afectin número elevat del percentatge dels
usuaris.
Prioritat 2: degradació o pèrdua parcial de la funcionalitat amb un efecte moderat
en la funció de la CCMA.
Prioritat 3: incidència lleu, amb baix o nul impacte del servei.

Les incidències o peticions que l’equip del servei no pugui resoldre s’hauran d’escalar cap
a equips de segon nivell dels diferents entorns dins de la CCMA o d’altres proveïdors de
serveis, per tal que puguin ser resoltes dins dels ANS previstos.
Els terminis per a l’execució de les tasques es detallen a continuació; aquests valors es
podran ajustar per acord d’ambdues parts durant el temps que duri el contracte.
Els indicadors, nivells de servei es concretaran durant les primeres setmanes de servei,
però no s’han de començar a aplicar fins a la fase de servei regular, i es podran modificar
per acord de les parts.
Una vegada definits els ANS, el període de mesura dels ANS és d’un mes natural si no
s’indica el contrari.
Durant aquesta fase inicial del servei, també es definirà l’elaboració d’informes de servei,
així com el contingut del mateix, que s’han de lliurar mensualment a les reunions de direcció.
Si durant la prestació del servei s’aprecia que calen modificacions sobre els informes de
seguiment, es poden realitzar per acord de les parts.
En aquesta fase inicial caldrà, per part de l’adjudicatari, recollir tota la informació
necessària dels diferents entorns on caldrà donar servei (ASI, SECA i CR) per tal d’establir
uns indicadors i els seus valors abans de la posada en marxa del servei, de manera
que serveixin de referència per avaluar el serveis abans i després de la nova posada en
funcionament del servei unificat.
4.4.2. Indicadors
Temps de resposta i solució.
Prioritat 1*
Temps màxim de resposta
Temps màxim de solució
Prioritat 2
Temps màxim de resposta
Temps màxim de solució
Prioritat 3
Temps màxim de resposta
Temps màxim de solució

Indicador

Valor proposat

< 5 minuts
< 1 hora

>95 %
>95 %

< 10 minuts
< 4 hores

>95 %
>95 %

< 15 minuts
< 8 hores

>95 %
>95 %

*Davant d’una incidència que pugui afectar l’emissió o les tasques prèvies a l’emissió, davant de la
possibilitat de no poder solucionar una incidència, caldrà activar els plans d’emergència determinats
per a cada tipus d’incidència.

Indicadors objectius.
Indicador
% de casos resolts en menys d’una hora o la mateixa
trucada.
% de casos resolts entre 1 hora i 4 hores.
% de casos resolts mes de 24 hores.
Eficàcia resolutiva
% de casos resolts sense escalar (global)

Valor proposat
> 90 %
>5%
<5%
> 90 %

% de casos resolts sense escalar (ASI)
% de casos resolts sense escalar (SECA)
% de casos resolts sense escalar (CR)
% de tiquets incidències que resten oberts del mes en
curs, respecte al total del mes.

> 88 %
> 85 %
> 88 %
< 1%

Gestió de peticions
Las peticions són iniciades pel servei UAC i donen lloc a actuacions especials. Les peticions
seran gestionades per personal de la CCMA, però es podrà delegar l’execució al personal
on site.
Per a la resta de peticions no predeterminades, es fixarà un Nivell de Servei amb la
direcció del servei de la CCMA, i el proveïdor s’hi comprometrà i es considerarà el temps
màxim d’anàlisi de la petició.
4.4.3. Eines de gestió
Les empreses del grup disposa d’Easyvista (internament coneguda com a UAC-SOS) es fa
servir aquest producte per gestionar les incidències i peticions.
Per la monitorització, l’eina emprada és Nagios (Centreon).
La documentació esta en Confluence (Atlassian).
Aquestes han de ser les eines que faci servir l’adjudicatari.
4.4.4. Informes mensuals
Cada mes es lliurarà com a mínim un informe amb la següent informació. El contingut i
format de cada informe es pactarà de comú acord, ha d’incloure com a mínim:
• Volumetries incidències i peticions
• Temps de resolució.
• Incidències per àmbits.
• Incidències escalades.
• Incidències resoltes en primer nivell, detall per àmbits.
• Tipologia de les incidències.
• Informe de peticions.
• Escalats per grups 2 nivell / temps de resposta 2 nivell.
Les dades es podran extreure de l’eina de gestió Easyvista.
4.4.5. Escalats
Es un dels objectius prioritaris per servei d ’ a t e n c i ó donar solució el màxim de casos
sense necessitat de fer escalat a equips de segon nivell.
Per aconseguir-ho caldrà:
• Documentar la solució a les incidències que siguin recurrents.
• Caldrà dotar a tots o parts dels tècnics del servei de capacitat resolutiva
necessària.
• L’equip o part de l’equip de tècnics del ser vei han de poder executar
operacions documentades pels equips de la CCMA, que serveixin per donar

solució.
Es demana especialment la capacitat per solucionar els casos en el primer contacte amb el
servei d’atenció per part dels usuaris (telèfon, eina tiquet, etc.)
Es realitzarà seguiment dels tiquets refusats pels usuaris que s’han resolt de forma
incorrecte, especialment dels tiquets que no han estat escalats, Els tiquets mensuals en
aquesta situació hauria de ser inferior a un 5%.
Quan el servei de l’adjudicatari no pugui resoldre algun cas amb els seus propis recursos
es farà responsable d’escalar-lo a l’equip de la CCMA, que correspongui segons la
documentació.
Un cop es determina que un cas necessita d’escalat aquest es farà el més aviat possible.
El servei de l’adjudicatari es farà responsable de fer el seguiment del casos escalats,
independentment de l’equip on estigui escalat i es farà seguiment de les solucions dels
casos.
Si el cas es urgent sempre es farà ús del telèfon per localitzar el equip de segon nivell, si
es fora de l’horari laboral caldrà fer ús dels serveis de guàrdia en funció de l’àmbit.
Pel que fa a la monitorització i operacions sobre sistemes i/o serveis el servei de
monitoratge només actuarà seguint els procediments documentats pels equips de segon
nivell de la CCMA.
4.4.6. Accés per part usuaris a UAC
El servei d’atenció serà el punt únic d’entrada d’incidències i peticions, haurà de ser capaç
de donar resposta a qualsevol consulta dels usuaris sobre els serveis proporcionats.
L’adjudicatari atendrà els següents mitjans:
•
•
•
•

Telèfon.
Eina de tiquets Autoservei usuaris.
Correu electrònic,
Presencial.

Des de el servei d’atenció la CCMA disposa de sistema de control remot sobre les
estacions de treball dels usuaris, per minimitzar la necessitat de donar suport presencial en
les ubicacions dels usuaris.
En el cas que les incidències no es puguin resoldre en remot, o calgui la necessitat de
recollir dades o informació per la resolució de la incidència o per dotar d’informació el tiquet
abans del seu escalat, caldrà dotar al servei de tècnics per l’assistència presencial (on
site).
Els tiquets es podran transferir entre els tècnics de UAC en funció de sigui atenció remota,
presencial.
Les avaries hardware s’atendran seguint els procediment establerts per la CCMA.
En cas de necessitat el servei d’atenció donarà suport presencial al desplegament de
nous serveis o qualsevol actuació extraordinària definida entre la direcció del servei i
responsable de la CCMA.
4.4.7. Idioma

Serà requeriment que tot el personal adscrit tingui la capacitat de prestar el servei en
català (escrit i oral) i nivell d’anglès tècnic que els hi permeti poder comunicar per correu
electrònic amb proveïdors externs que tingui contractats la CCMA tret que l’usuari
demani el contrari.
4.4.8. Ubicacions i cobertura horària del servei
El servei d’atenció i la monitorització es donarà des de les instal·lacions de l’adjudicatari
sempre en servei exclusiu per la CCMA en la seva totalitat, aquest servei necessita d’un
nivell de resposta en algunes incidències immediata i en molts casos de manera presencial,
en aquest punt el servei “on site” estarà en les instal·lacions de la CCMA, en aquest cas per
cobrir 24x7 es un servei en molts dels casos molt específics i requereixen d’un coneixement
alt del mateix, i també cal conèixer el funcionament del negoci de cada mitjà televisió i ràdio,
per saber en cada moment el nivell de resposta i el nivell de prioritat que demana la
incidència, aquest coneixement només es pot adquirir mantenint una rotació per tots tres
serveis.
El servei “onsite” a cobrir es 24x7 per tota la Organització de la CCMA, la empresa
adjudicatària haurà de fer la seva planificació per cobrir el servei “onsite” en 24x7, i donar la
cobertura d’atenció i monitorització en el mateix format de 24x7.
L’espai dins de la CCMA, per donar la cobertura del servei “On Site” haurà d’estar de manera
visible identificada amb logotips, anagrames que identifiqui l’empresa on estigui l’equip que
dona el servei, així com el personal que realitzi el servei haurà d’anar de manera clara i
visible identificada com a persona empleada de l’empresa adjudicatària (vestimenta,
identificadors).
L’empresa adjudicatària haurà de donar d’alta com a centre de treball de les dependències
de les empreses de la CCMA on estigui ubicat el personal.
El servei disposarà d’una única compte de correu que identificarà el servei com a tal
(uac@ccma.cat), els personal adscrit al servei haurà de fer ús per les seves comunicacions
internes el correu de l’empresa adjudicada (via web).
Les comunicacions per tal de poder donar el servei des de les instal·lacions de l’adjudicatari
aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Els equips (cpu+monitors), impressora, etc, seran material de l’empresa adjudicatària, la
CCMA, indicarà el model i/o característiques dels equips per poder implementar una imatge
de la maqueta corporativa de la CCMA, es necessari que es treballi amb la mateixa maqueta
per poder atendre i conèixer les aplicacions de la CCMA.
Per personal que doni servei des de les instal·lacions de la CCMA, el mobiliari serà propietat
de la CCMA, l’equipament informàtic pel seus empleats els facilitarà l’empresa adjudicatària.
Tot el software de les estacions, així com les eines de tiquet, monitorització i documentació
serà propietat de la CCMA, ja que la informació i tot el coneixement depositat en aquestes
eines es propietat de la CCMA.
Un cop finalitzada la etapa d’adquisició del coneixement per part del proveïdor s’iniciarà
el servei regular.
El nombre de tècnics serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària i l’haurà de calcular en
funció dels serveis demanats, la volumetria i tipologia d’incidències, amb l’objectiu de complir
els requisits i ANS demanats per la CCMA.
Els desplaçaments del personal per atendre en cas de necessitat incidències o fer
instal·lacions, suport en esdeveniments, etc..., dins de l’àmbit metropolità estarà inclòs dins

del servei, per la resta d’ubicacions de la CCMA, SA com serien les Delegacions (Catalunya
– Madrid), corresponsalies nacionals, esdeveniments fora de l’àrea metropolitana, caldrà
indicar el preu de servei/dia per aquesta atenció fora de l’àrea metropolitana, aquesta es
facturarà a part del servei serà validat entre director del projecte i responsable de la CCMA,
SA. En tots els casos si cal fer enviament de material aquest cost serà a càrrec de la CCMA,
SA.

Relació d’ubicacions i assistència presencial:
Nom
CCMA, SA.
Mitjà Televisió

CCMA, SA.
Mitjà Ràdio

Adreça
Carrer de la TV3, s/n
08970 Sant Joan Despí

Avda. Diagonal, 614

Horari presencial Dies
Dilluns diumenge
24 hores

Criticitat
Alt

8:00
a
hores.

Alt

20:00 Dilluns divendres

08021 Barcelona
Imagina
Platós TVC

Delegacions
TVC i CR

Correspons
alies

Correspons
alies
Internacional
s

Gaspar
Fàbregas,81,plta. 2
08950 Esplugues de
Llobregat
Catalunya (Lleida,
Girona i Tarragona),
Madrid.
València, Bilbao,
Mallorca, Vallés, Viel.lha

París, Berlín, Londres,
Moscou, Beirut, Pequin,
Washington, Buenos
Aires

No presencial

Baix

No presencial

Alt

No presencial

Baix

No presencial

Baix

Per tota la Organització l’assistència serà 24x7, es donarà el servei des de les instal·lacions de
TVC.

4.4.9. Organització
La CCMA, pretén amb aquest plec la contractació d’un servei amb un seguiment del
mateix mitjançant l’establiment d’uns adequats acords de nivell de servei (ANS), cada
licitador haurà de proporcionar el dimensionament de l’equip de treball necessari per
assolir el nivell de servei sol·licitat en aquest plec.
Cal disposar d’un mínim de perfils dins de l’equip proposat:
• Director del projecte
• Gestor del servei
• Tècnic primer nivell
Per perfil de “Tècnic primer nivell” es determinarà el número de persones assignades.
Cada perfil s’indicarà.
•
•
•

Nivell estudis.
Certificacions en entorns TI
Anys d’experiència mínima.

4.4.10. Incompliments
Quan s’incompleixi un ANS, l’adjudicatari haurà d’explicar les causes per les que s’ha
produït l’incompliment i fer propostes per corregir l’incompliment.

4.4.11. Bonificacions
La CCMA, SA pagarà bonificacions addicionals a l’import del contracte pel compliment dels
objectius que es detallen.
La mesura i valoració de cada indicador es farà mensualment i el pagament de la
bonificació corresponent es farà de manera trimestral.
L’existència de circumstàncies excepcionals podrà fer que, a criteri de la CCMA, S A un
incompliment no tingui efecte sobre la bonificació o tingui un efecte inferior a l’establert. En
els punts bonificació següents estan comentats els casos en que s’aplicarà la bonificació i
com, i causes que pot fer que no es donin.
4.4.11.1. Bonificació per resultats mensuals
Import: Fins 5 % de l’import mensual del servei.
Objectius:
• Complir els acords de nivell de servei.
• En cas d’incompliment, fer que sigui el mes petit possible.
• Registrar tots els canvis, incidències, tasques i qualsevol altre aspecte acordat
prèviament.
Mesura:
• Complir el 98% dels ANS acordats.
• Per qualsevol ANS no complert la diferència entre el resultat mesurat i el mínim
acordat a l’ANS ha de ser menor que el 10%
Es pagarà el 100% si es compleixen les dues condicions. Es pagarà el 50% pel
compliment de la primer condició.
Per cada ANS que no compleixi la segona condició es deduirà un 10% de la bonificació
fins un màxim del 50% del total.
No es tindran en compte els incompliments que l’adjudicatari justifiqui que tenen una causa
aliena a la seva responsabilitat.
Nom
Resolució incidències.
Resolució incidències.
Resolució incidències sense escalat entorn ASI
Resolució incidències sense escalat entorn SECA
Nombre de trucades abandonades
Tiquets autoservei temps de resposta
Tiquets incidències que resten oberts del mes en curs,
respecte al total del mes.

Valor
<=1 h.
Entre 1 i 4 h.
% sobre total
% sobre total
% sobre total
<=5 min.
% sobre total

Marge
>=85%
<=7%
>=92%
>=92%
<=8%
>=90%
<1%

4.4.12. Documentació
Els diferents departaments de la CCMA que participen en els serveis que s’ha de cobrir
en aquest plec, mantindrà tota la documentació necessària per a proporcionar i gestionar
els serveis en l’eina Confluence.

L’adjudicatari mantindrà actualitzada la documentació de la que és responsable.
La pròpia eina de tiquet (Easyvista) es farà servir per posar a l’abast dels usuaris informació
que serveixi per evitar incidències o per resoldre’ls més ràpidament.
L’adjudicatari s’encarregarà d’omplir la informació que es posarà a l’abast dels usuaris,
aquesta ha de sortir de la pròpia experiència diària en el primer nivell.
Si l’adjudicatari necessita documentació que no està disponible, ho posarà en coneixement
del responsable de la CCMA, que establirà les mesures per disposar de la documentació
sol·licitada.
5. Canvis
Durant el període de durada del contracte els sistemes, serveis, bases de dades,
aplicacions poden evolucionar, ja sigui en nombre, tipologia, funcions, prioritats, urgències,
etc. Els canvis seran degudament documentats i notificats a l’adjudicatari. Si els canvis no
suposen un risc en el compliment dels ANS establert contractualment entre la CCMA i
l’adjudicatari, es faran sense cost addicional; en cas contrari s’haurà de fer de forma
consensuada una avaluació de les necessitats addicionals de servei. En aquest cas serà
imprescindible la conformitat explícita per part de la CCMA de la modificació de
l’esmentat ANS per assolir les noves necessitats.
La implantació d’algunes eines pot modificar a la baixa el cost, necessitats o les
característiques del servei contractat (eines de monitorització, gestió remota, instal·lacions
automàtiques, etc).
L’adjudicatari es compromet a col·laborar en la implantació d’eines d’aquest tipus i a
adaptar el cost del servei a la nova situació d’acord amb els canvis que comporti respecte
al servei actual.
6. Implantació del servei
6.1. Pla d’implantació, recollida del servei i posta en marxa del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar el pla d’implantació en un termini màxim de
30 dies des de la comunicació oficial de l’adjudicació del servei, a iniciar la seva
implantació en la CCMA.
Abans de l’inici de la implantació lliurarà una pla definitiu que ha d’incloure objectius,
termini d’implantació i de la substitució del servei actual. El període del pla d’implantació
s’iniciarà com a molt tard en 1 d’agost del 2019.
El termini d’implantació no podrà superar els 60 dies naturals, termini en que l’adjudicatari
podrà fer ús del procés de devolució del servei de l’empresa que actualment esta donant
el servei, la data final del servei regular actualment contractat es 30 de setembre de 2019,
per tant el nou adjudicatari s’ha de fer càrrec del servei regular i acomplint els ANS
indicats a partir del 1 d’octubre 2019.
Superats els 60 dies d’implantació del servei, si el nou adjudicatari requereix que l’empresa
actual mantingui el servei per traspassar el coneixement, ho haurà de pactar el nou
adjudicatari amb l’empresa que presta el servei actualment, quedant la CCMA, lliure de
qualsevol despesa que suposi aquesta necessitat de l’adjudicatari.

7. Annex A
7.1. Trucades rebudes

7.2. Volumetries incidències

7.3. Volumetries incidències per hores/mesos
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7.4. Volumetries incidències per àmbits

7.5. Volumetries parc/usuaris*.
TVC C. RÀDIO TOTAL
ORDINADOR SOBRETAULA aprox. 2100
450
2550
MONITOR 19" i 24” aprox.
2100
450
2550
IMPR. ETIQUETES
12
3
15
PORTÀTIL
300
90
390
TELEPROMPTER
0
11
11

El sistema d’impressió esta en modalitat de pagament per ús, amb un fabricant, per
aquest motiu no hi ha volumetria d’equipament hardware d’impressores.
La plataforma usuari es Windows 7 Enterprise 64 Bits- Distribució aplicacions Zenworks.
*Son dades aproximades.
Organització

TVC
Catalunya Ràdio
CCMA
Totals

Número d’usuaris

2200
445
45
2690

7.6. Relació de sistemes i infraestructures.
Nombres de hosts monitoritzats: 1199
Nombre de serveis monitoritzats: 9695
Entorn CCMA-ASI
Actualment disposem de:
• 61 servidors físics
• 281 servidors virtuals
D’aquests, per sistema Operatiu
• Servidors Novell/OES: 5
• Servidors AIX: 11 (2 hosts + 5 virtuals + 4 serveis cluster)
• Servidors Linux: 92 (RedHat 4 i 5, CentOS 4 i 5, Fedora 7, Suse 10, 11 i 12,
Ubuntu)
• Servidors VMWare: 25
• Servidors Windows: 195
• Windows XP: 1
• Altres: 13
En quant a tecnologies, disposem de:
• Windows Server 2003, 2003 R2, 2008 R2, 2012 R2 i 2016
• Novell Netware 6.5, OES 2
• RedHat Enterprise Server 4, 5 i 7, CentOS 4,5 i 7, Fedora 4, 5 i 7
• Windows XP Professional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIX 6.3, HACMP 6.3
SQL Server 2005, 2008 R2 i 2014
Progress OpenEdge 10
EMC SourceOne
EMC Networker
Exchange 2010
Skype for Business 2015
Business Objects
XenDesktop 7.15 LTSR
NetScaler
LifeRay DXP
FAST
TrendMicro IWSVA, IMSVA, ServerProtect, OfficeScan, ScanMail
JBoss Application Server
JIRA Software
BitBucket
Confluence

Bústies de correu electrònic CCMA
•

3573 bústies de correu, 4,2 TB de capacitat, 7.5 TB arxivats

ENTORN SECA.
Tipus de servidors/funcions
• Actor
7
• BigData
16
• Branding
20
• Cabina
83
• Codificador 13
• Controlador Domini 4
• Ingesta
57
• Internet
74
• Llibreria
2
• Motor
45
• PC Control 10
• PLAYOUT 100
• Sensor
15
• Servidor
149
• streaming
6
• Switch FC 14
• Workstations 10
Sistemes Operatius
• Infortrend
• Linux 148
• Oceanstor
• Solaris
• Storagetek
• VNX 2
• Windows

79
2
6
2
357

Versions
• Windows 2003
• Windows 2008R2
• Windows 2012R2
• Linux Centos 6
• Linux Centos 7
• Solaris 10
• Solaris 11
Emmagatzematge de digition
•
•

Actualitats +Videoteca + Baixa = 1,5 PB
Emissió
380 TB

Entorn CR
Actualment disposem de:
• Servidors: 40
Sistema Operatiu
• Windows 7 Enterprise 64 bits
• Windows 2000 Server
• Windows 2003 Server
• Windows 2008 Server

7.7. Mapa de xarxa WAN de CCMA

8. Annex B. Descripció dels perfils
•

Perfil Director del projecte
o Qualificació mínima requerida: Titulació universitària en alguna carrera de
perfil tècnic/informàtic.
o Tecnologia: Coneixement en entorn microinformàtica, xarxa, servidors,
informàtica gestió, informàtica àudio/visual.
o Formació en direcció i gestió de projectes.
o Experiència mínima: 2 anys en centres d’atenció a usuaris.
o Idioma: català, espanyol, anglès.
o Certificat Service Manager ITIL Expert.

•

Perfil Coordinador o Responsable del Servei
o Qualificació mínima requerida: Titulació universitària en alguna carrera
de perfil tècnic/informàtic.
o Tecnologia: Coneixement en entorn microinformàtica, xarxa, servidors,
informàtica gestió, informàtica àudio/visual.
o Experiència i formació en la gestió d’equips de treball.
o Experiència mínima: 2 anys en centres d’atenció a usuaris.
o Idioma: català, espanyol, anglès.
o Coneixement d’ITIL.

•

Perfil equip de suport 1 nivell
o Qualificació mínima requerida: G rau Mig en alguna especialitat de la
branca de tecnologia de la informació
o Tecnologia: Coneixement en entorn microinformàtica, xarxa, servidors,
informàtica gestió, informàtica àudio/visual, Linux, Windows, Avid iNEWS,
Dalet
o Experiència mínima: 1 any en centres d’atenció a usuaris.
o Idioma: català, espanyol, coneixements anglès tècnic.
o Coneixement d’ITIL.

Barcelona, maig del 2019

