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1 Introducció
1.1 Sobre aquest document
Aquest document forma part del Model Tècnic Comú en relació a la gestió operativa de les comandes
para proveir de los SUS a utilitzar en el sistema T-mobilitat en l’etapa d’explotació. Com a complement
recomanem anar al document d’introducció relacionada amb les especificacions tècniques dels SUS
y/o els SUS components [1]

1.2 Definició de cas d’ús
Un cas d'ús és una seqüència d'interaccions que es realitzen entre un o més actors de sistema.
Descriu què fa el sistema, però no especifica com ho fa. Podem dir que identifica una seqüència
d'activitats i el resultat esperat, però no com es duen a terme aquestes funcionalitats.

1.3 Estructura del cas d’ús
La definició de tots els casos d'ús s'estructuren de forma sistemàtica per facilitar la seva comprensió.
En els apartats següents s'identifiquen tots els elements que forma l'estructura de tots els casos d'ús.

1.3.1 Referència
Els casos d'ús per a la logística i distribució s'identifiquen de forma única dins del sistema de la següent
manera:
ATM-CU.SUS-XX
On XX es un número amb dos dígits.

1.3.2 Actors
Tot cas d'ús identifica tots i cadascun dels actors que intervenen en aquest cas d'ús.
Els actors/elements que participen en els casos d'ús de la Logística i Distribució de comandes de SUS
són:
•

Propietari Comanda de SUS
És l’encarregat de realitzat la comanda dels SUS necessaris i és el responsable del cicle de
vida de comandes de fabricació/personalització de SUS. Aquesta es realitza a través d’una
plataforma que connecta amb el SIC.
Com a tasca té també comunicar al fabricant el disseny de la maquetació dels diferents
dissenys de targes i la seva aprovació.
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•

ATM – Entitat de confiança
ATM té un paper múltiple:

•

o

D'una part és la responsable de gestionar i mantenir les especificacions tècniques dels
SUS, així com dels seus components,

o

Té la responsabilitat de gestionar el procés d'habilitació de nous Fabricants de SUS,
així com dels Personalitzadors de SUS autoritzats en el sistema. També es
responsable de l'acompliment dels requisits exigits als actuals proveïdors ja habilitats,

o

És responsable últim dels demanat dels SUS realitzats per part d'ATM a través de SOC
Mobilitat,

o

És responsable de la gestió de l'acompliment tècnic i funcional de tota comanda de
fabricació i personalització de SUS.

SOC Mobilitat
Té la responsabilitat de gestionar tota comanda de SUS realitzat per ATM per delegació d'ATM.

•

PROVEÏDOR – Fabricant i/o Personalitzador de SUS
És l’encarregat de fabricar i personalitzar lògicament els SUS. Entre les funcions del Fabricant
també es troba realitzar les proves prèvies a l’habilitació i les proves a cada comanda.

•

SIC ATM – Mòdul GAA, component de Logística i Distribució
És el component de l'SIC transversal responsable de l'entrada d'una comanda de Fabricació
de SUS i comanda de personalització de SUS per part del Propietari de Comanda de SUS. Al
seu torn, és també responsable de generar les comandes a el component P3S.

•

SIC ATM – Mòdul GESTI
És l’encarregat de gestionar el cicle de vida del SUS un cop ha sigut donat d’alta en el sistema
T-mobilitat.

•

Motor-Cloud ATM - P3S
El P3S és un mòdul tècnic que té tota la lògica de fabricació i personalització. És el punt d’unió
del Fabricant, la seguretat de les targetes i la seva identificació.

•

Motor-Cloud ATM - CHSM
El mòdul CHSM és l’encarregat d’aportar la seguretat a les diferents targetes. Aquest, en cap
cas, està localitzat a les instal·lacions del fabricant.

•

Motor-Cloud - SIR
És el mòdul encarregat de la identificació dels SUS.

Versió 1.04

Volum 2. Model Tècnic Comú, Bloc 12. Logística i distribució de SUS
Document: e02. Gestió operativa de comanda SUS

Pàgina 5/44

Gestió operativa de Suports d’Usuaris Sense contacte en explotació

1.3.3 Diagrama d’alt nivell de les comandes de SUS
A modo de referència es mostra el diagrama de fluxos d’alt nivell de les comandes de SUS amb la
interacció entre els diferents entitats/components.

Sol·licitud aprovació maquetació

4 Sol·licitud identificadors
5 Identificadors de SUS

SIR
(Identificació
i registre)

SIC ATM

Operador / Compres

3 Dades comanda:
• Quantitat de SUS
• Gràfic pre-impresió
• etc

Logística i distribució

6

CHSM
10 Sol·licitud securització d ordres

Aprovació maquetació

1

11 Ordres securitzades

2

7 Ordre de comanda (XML)

Comanda

P3S

9 Sol·licitud securització de SUS

8 Fabricació de SUS

Fabricant de SUS

13 Securització i personalització elèctrica

12 Ordres securitzades

Módulo GESTI

Distribució de
la comanda

15 Registre de fabricació (XML)
14 Registre de fabricació

Consulta estat comanda

Pas 1 i Pas 2. Sol·licitud i aprovació maquetació → Procés previ a realitzar la comanda
Pas 3. Dades de la comanda → Mitjançant interfície desenvolupada per Indra, on s’indica, la quantitat
de SUS, disseny gràfic, operador, direcció d’entrega....
Pas 4 i Pas 5. Sol·licitud i identificador de SUS → De la comanda s’extreu la quantitat de SUS a
fabricar, el mòdul P3S demana els identificadors de SUS necessaris al mòdul SIR
Pas 6. Comanda → La comanda es emmagatzemada i distribuïda des del mòdul de Logística i
Distribució del SIC ATM
El P3S és qui té la lògica de personalització i és qui uneix el fabricant amb la resta d’actors del sistema:
SIC i CHSM
Pas 7. EL P3S envia al fabricant la informació de la Comanda i els identificadors de SUS
Pas 8. El Fabricant realitza la Fabricació del SUS
Pas 9, 10, 11, 12, 13. El Fabricant realitza la personalització lògica i la carga de claus del sistema,
aquest procés es realitza amb el CHSM d’ATM
Pas 14. El Fabricant genera el registre de fabricació
→ Es genera un registre per comanda, amb la informació de fabricació i personalització de cada
SUS fabricat i personalitzat.
→ Els SUS malmesos també es reporten en un registre de fabricació independent.
Pas 15. El GESTI dona d’alta el SUS en el sistema → GESTI és l’encarregat de gestionar el cicle de
vida del SUS fabricat.
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1.3.4 Prerequisits
Tot cas d’ús es descriuen quins són els requisits a complir per a poder iniciar i executar el cas d'ús amb
èxit.

1.3.5 Procediment
S'identifiquen i descriuen breument cadascuna de les fases i els passos que conformen el cas d'ús i
que fa que arribi a la seva fi aconseguint el resultat esperat inicialment.

1.3.6 Diagrama de fluxos
Representa de forma esquemàtica el cas d'ús complet, identificant tots els passos de procediment, així
com els actors que els porten a terme.
1.3.6.1

Llegenda del diagrama de fluxos

Aquest apartat defineix tota la simbologia que apareix en els diagrames de flux que incorpora la definició
dels diferents casos d'ús.

Simbologia

Significat

Pas inicial o final del cas d’ús

Pas intermedi del cas d’ús

Número de pas a què es fa referència en el procediment

Condició depenent de el resultat
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1.4 Tipus de subministrament
A continuació, es descriuen les tres tipologies de subministraments de SUS de la T-mobilitat:
•

Subministrament de SUS – Planificació massiva
Planificació massiva fa referencia a al subministrament de SUS que sol·licita el Propietari de la
comanda a través de canals interns.
Per a aquest subministrament, és el Propietari de la comanda qui realitza la comanda segons
les necessitats global dels seus clients, amb una planificació a llarg termini.
Les fases seguides per a la planificació massiva de subministrament de SUS són:
•

Adjudicació de Fabricant

•

Ordre de fabricació

•

Fabricació de suports

•

Adjudicació de Personalitzadors

•

Ordre de personalització

•

Personalització de SUS

On el P3S té una participació primordial per al correcta funcionament del subministrament dels
SUS.
•

Subministrament de SUS – Planificació externa
Planificació massiva fa referencia a al subministrament de SUS que sol·licita l’Usuari del client,
mitjançant els canals externs, com és la pàgina web.
Per a aquest subministrament, el client es qui realitza la comanda segons les seves necessitats.
Les fases seguides per a la planificació externa de subministrament de SUS són:
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•

Adjudicació de Fabricant

•

Ordre de fabricació

•

Fabricació de suports

•

Adjudicació de Personalitzadors

•

Ordre de personalització

•

Personalització de SUS
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En aquest cas, el Personalitzador ha de tenir un estoc de suports prèviament fabricats, que va
personalitzant a mesura que rep les ordres de personalització introduïdes en la pàgina web.
Tan mateix, el P3S té una participació primordial per al correcta funcionament del
subministrament dels SUS.
•

Subministrament de SUS – No planificada en PAC
El PAC compte amb un número de SUS ja fabricats, però sense la personalització lògica,
aquesta es realitza quan l’usuari del transport, es personalitza als Centres d’Atenció al Client
per a adquirir un SUS, en aquest moment, l’usuari indica les dades personals i el SUS desitjat,
i el SUS es personalitzat per un agent en el CAC.
Les fases seguides per a la planificació externa de subministrament de SUS són:
•

Adjudicació de Fabricant

•

Ordre de fabricació

•

Fabricació de suports

•

Adjudicació de Personalitzadors

•

Ordre de personalització

•

Personalització de SUS

El Personalitzador ha de tenir un estoc de suports prèviament fabricats, que va personalitzant
a mesura que rep les ordres de personalització. En aquest cas, l’agent que es troba en el Centre
d’Atenció al Client realitza la personalització en el PAC, obtenint la informació de l’usuari del
SIC i sense passar pel P3S per a la personalització lògica.

1.5 Inventari de casos d’ús
A continuació es fa un inventari dels casos d’ús que s’expliquen al document.

1.5.1 Subministrament de SUS - Planificació massiva
Aquest cas d’ús descriu els processos pel subministrament de SUS, tant de SUS de PVC com de SUS
de Cartró, quan aquest subministrament es fa d’una comanda de gran quantitat de SUS.
Aquesta comanda té com a objectiu abastir al operador/integrador (Propietari de la comanda del SUS)
de SUS, per a que aquest gestioni la comanda segons la seva necessitat.
Per a més informació, veure l’apartat 2.1 Subministrament de SUS - Planificació massiva.

1.5.2 Subministrament de SUS - Planificació externa
Aquest cas d’ús descriu els processos pel subministrament de SUS de PVC, per a comandes unitàries
e individuals que provenen de canals externs, com per exemple, la pàgina web.
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Aquesta comanda té com a objectiu subministrar el SUS al client final del transport.
Per a més informació, veure l’apartat 2.2 Subministrament de SUS - Planificació externa.

1.5.3 Subministrament de SUS - No planificada en PAC
Aquest subministrament té com a objectiu realitzar el subministrament de SUS per als diferents PACs
de la T-mobilitat. Com que la personalització lògica, no es realitza a través del P3S, sinó que la
personalització la realitza l’agent en el propi PAC, aquests casos d’ús no s’han contemplat en aquest
document.
Per a més informació, veure l’apartat 2.3 Subministrament de SUS – No planificada en PAC
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2 Casos d'ús per a la logística i distribució dels SUS

2.1 Subministrament de SUS - Planificació massiva

2.1.1 Subministrament de SUS
Subministrament de SUS – Planificació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-00

Descripció

Cas d'ús de la fabricació de SUS i de la seva personalització lògica.
• Propietari Comanda de SUS
• SOC Mobilitat

Actors

• Fabricant
• Personalitzador

Prerequisits

-

Procediment
1. El Propietari Comanda de SUS manifesta la seva necessitat d'obtenir SUS fabricats i
personalitzats
2. Depenent del tipus de SUS:
3. Si es tracta d'un SUS de Cartró o de Títols propis, el Propietari Comanda de SUS realitza
l'adjudicació de Fabricant.
4. Si es tracta d'SUS de PVC integrat, SOC Mobilitat realitza l'adjudicació del Fabricant
5. El Propietari Comanda de SUS genera l'ordre de fabricació, que es enviada al Fabricant
6. El Fabricant realitza la fabricació dels SUS, d'acord a les especificacions tècniques i necessitats
del Propietari Comanda de SUS.
7. El Fabricant envia els SUS fabricats al Personalitzador, segons indicació del Propietari Comanda
de SUS
8. Depenent del tipus de SUS:
9. Si es tracta d'SUS de Cartró o de Títols propis, el Propietari Comanda de SUS realitza
l'adjudicació del personalitzades.
10. Si es tracta d'SUS de PVC integrat, SOC Mobilitat realitza l'adjudicació del Personalitzadors
11. El Propietari Comanda de SUS dona d’alta les dades personals a personalitzar en els SUS
12. El Propietari Comanda de SUS genera l'ordre de personalització, que es enviada al
Personalitzador
13. El Personalitzador recepciona els SUS fabricats i els emmagatzema
14. El Personalitzador comença el procés de personalització dels SUS
15. El Personalitzador envia els SUS al Propietari Comanda de SUS
16. El Propietari Comanda de SUS rep els SUS fabricats i personalitzats i els processa internament
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Comentaris

El procés de personalització es pot repetir fins que el Personalitzador esgota les
existències de SUS fabricats. En aquest moment s'ha de realitzar una nova
sol·licitud per fabricar SUS. Amb això s'evita haver de fabricar cada vegada que
es vol fer personalitzacions periòdiques.

Diagrama de flux:
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2.1.2 Adjudicació de Fabricant
Adjudicació de Fabricants – Planificació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-01

Descripció

Es descriuen els passos per a l'adjudicació de Fabricants per part de SOC.
• Propietari Comanda de SUS
• ATM

Actors

• SOC Mobilitat
• Fabricant

Prerequisits

-

Procediment
1. ATM comunica a SOC Mobilitat el llistat de Fabricants homologats. Aquesta tasca no té fi, a
mesura que nous Fabricants s'homologuin tècnicament, s'anirà comunicant
2. El Propietari Comanda de SUS manifesta la seva necessitat d'obtenir SUS fabricats i
personalitzats
3. Per part de SOC Mobilitat s’elabora la sol·licitud d'oferta
4. SOC Mobilitat realitza la sol·licitud d'oferta a tots els Fabricants homologats i l'envia als
Fabricants.
5. El Fabricant realitza l'oferta i l'envia a SOC Mobilitat.
6. Un cop rebudes les ofertes dels diferents Fabricants, SOC Mobilitat realitza les valoracions de
les ofertes.
7. Després d’analitzar-les, si no compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat torna a
fer la sol·licitud cap als Fabricants
8. Si les ofertes compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat tria una de les ofertes.
9. Si la quantitat a fabricar:
10. No supera les 30.000 unitats, SOC Mobilitat és l'encarregada de notificar al Propietari Comanda
de SUS, l'adjudicació de Fabricant.
11. Supera les 30.000 unitats, ATM realitza la validació de l'oferta i ATM és l'encarregada de
notificar al Propietari Comanda de SUS, l'adjudicació del Fabricant.
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Diagrama de flux:
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2.1.3 Ordre de fabricació
Ordre de fabricació – Planificació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-02

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a l'ordre de fabricació de SUS, tant
SUS de PVC com SUS de cartró.
• Propietari Comanda de SUS
• ATM
• SIC ATM

Actors

• SIR
• P3S
• Fabricant

Prerequisits

Adquisició de Fabricant

Procediment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Des del Propietari Comanda de SUS es llança l'ordre de fabricació
El SIC d’ATM rep l'ordre de fabricació i la registra
Amb la informació de l'ordre de fabricació, el SIC d’ATM sol·licita el rang de ID dels SUS
El SIR és l'encarregat de proporcionar el rang de ID de SUS i ho comunica de tornada al SIC
d'ATM.
Amb la informació de l'ordre de fabricació i els rangs de IDs, el SIC de ATM envia la comanda
cap al P3S.
El P3S recepciona la comanda procedent del SIC
El P3S transforma la comanda comercial a especificacions tècniques per als Fabricants
Aquest envia l'ordre de fabricació, ja transformada a especificacions tècniques, al Fabricant
El Fabricant recepciona l'ordre de fabricació i la processa internament
El Propietari Comanda de SUS envia la maquetació de les mostres cap al Fabricant
El Fabricant recepciona la maquetació i la processa junt amb l’ordre de fabricació
El Fabricant fabrica una sèrie de mostres perquè siguin aprovades
Aquest sol·licita les aprovacions de les mostres.
Si:

Els suports a validar són integrats:
15. El Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les mostres i de el disseny
16. Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Fabricant farà noves mostres fins a la
seva acceptació per part del Propietari de la comanda.
17. ATM realitza la validació de les mostres i de el disseny
18. Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Fabricant farà noves mostres fins a la
seva acceptació per part del Propietari de la comanda
Els suports a validar no són integrats:
19. El Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les mostres i de el disseny
20. Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Fabricant farà noves mostres fins a la
seva acceptació per part del Propietari de la comanda
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Si els dos actors fan una valoració positiva de les mostres:
21. Se li comunica al Fabricant l'aprovació de les mostres
Les dades a l’ordre de fabricació són:
•
•
•
•
•

Comentaris

•

Empresa sol·licitant
Persona de contacte
Quantitat de SUS
Tipus de chip
Tipus d’encartat i acabat
S'indica si es PVC o cartró. En els unitari s’indica la quantitat de targetes
per capsa i en els rotllos, el tipus de màquina en la que va destinat i les
unitats per rotllo.
Imatges de referencia del maquetat
Aquesta informació tan sols serveix de referencia al fabricant i en cap
cas es la que s’utilitza per la producció

El nombre de mostres a fabricar per a la seva aprovació, per cada maquetació,
són:
•
•

En cas de títols unitaris, son 25 unitats
En cas de rotllo, un rotllo funcional, amb 50 unitats útils i les requerides
per davant i per darrera no útils segons màquina de destí.

ATM a instàncies d'un Propietari de comanda de SUS o per iniciativa pròpia
ampliarà el nombre de proves d'acceptació i/o els controls a les comandes quan
ho consideri necessari, inclòs visites a fàbrica de manera presencial o virtual.
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Diagrama de flux:
Ref. ATM-CU.SUS-02

CU: Ordre de fabricació
Propietari comanda
de SUS

SIC ATM

ATM

SIR

P3S

Fabricant

1

Llança l'ordre de
fabricació de SUS
2

Registra l ordre de
fabricació

3

4

Ordre de fabricació

Sol·licita el rang de ID
de SUS a utilitzar

Proporciona el rang
de ID de SUS

5

Envia la comanda

6

Recepciona la
comanda

7

8

9

Envia l'ordre de
fabricació al Fabricant

Recepciona l'ordre de
fabricació

10

11

Enviament
maquetació

Processa la
maquetació

Fabricació de
mostres

Processament ordre de fabricació

Transforma la
comanda comercial a
especificacions
tècniques per a la
fabricació

12

Fabrica mostres

13

Sol·licita aprovació de
les mostres

14

NO

Són suports integrats

SI
15

Validació mostres i
disseny

16

NO

Es compleixen amb els
paràmetres establerts
17

SI

Validació mostres i
disseny

18

Validació de mostres i disseny

Es compleixen amb els
paràmetres establerts
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2.1.4 Fabricació de suports
Fabricació de suports – Planificació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-03

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a la fabricació de les targetes,
donada l'ordre de fabricació. Amb la fabricació, també es contempla l'acceptació
de la comanda i la validació interna per part del Propietari Comanda de SUS.
• Propietari Comanda de SUS
• SIC ATM
• ATM

Actors

• SIR
• P3S
• Fabricant
• Personalitzador

Prerequisits

Aprovació de les mostres per part del Propietari Comanda de SUS i/o ATM

Procediment
1. El Fabricant realitza la fabricació massiva de les targetes sol·licitades
2. Realitzada la fabricació, el Fabricant realitza la personalització física de les targetes, aquesta
consisteix en el gravat de l'identificador únic de SUS i del codi QR.
A aquest procés també s’accedeix al xip mitjançant RF per obtenir el seu UID i relacionar-ho
amb l’identificador de SUS.
3. Amb la personalització física finalitzada es realitza la generació de registres de fabricació que
es desa a l'P3S
4. El P3S és l'encarregat del tractament dels registres de fabricació.
5. Si la informació de fabricació obtinguda dels registres no es correcta, es notifica a Fabricant.
Amb la finalització de la personalització física:
6. El Fabricant aparta un nombre de mostres
7. I se les envia a ATM perquè realitzi l'aprovació de la comanda
Amb els registres correctes i la recepció de les mostres:
8. ATM realitza les proves d'acceptació de la comanda
9. Si no es compleix amb els paràmetres establerts, se li notifica el Fabricant
Si els registres són correctes i ATM realitza una aprovació de la comanda positiva:
10.
11.
12.
13.
14.

Aquests registres s'envien al SIC ATM per al processament dels registres de fabricació
Es notifica al SIR perquè realitzi l'Alta de SUS
I es donen d'alta en al SIC d’ATM
Així mateix, ATM notifica al Fabricant l'aprovació de la comanda
Amb els SUS fabricats i aprovada la comanda per part d'ATM, el Fabricant envia els SUS
finalitzats al Propietari Comanda de SUS
15. Amb la comanda d'SUS fabricats, el Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les
mostres finals.
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16. Si no compleix amb els paràmetres establerts, se li comunica al Fabricant
17. Si les mostres compleixen amb els paràmetres que estableix, el Propietari Comanda de SUS
les envia al Personalitzador
18. El cas d'ús acaba amb la recepció del Personalitzador dels SUS fabricats.
El nombre de mostres que el Fabricant ha de proporcionar a ATM per a la seva
acceptació segueix l'estàndard ISO / IEC 2859, la quantitat a retirar és:

Mida
de
comanda

Comentaris

la

Mostres a retirar

Mostres
a
provar per al
nivell 1 (20% de
les mostres a
retirar)

Mostres
provar per
nivell 2

(Mostres fixes)

10.001 a 35.000

315

60

10

35.001 a 150.000

500

100

10

150.001
500.000

800

160

10

1250

250

10

+ 500.001

a

a
al

On, no s'acceptaran produccions en les que aparegui una o més mostres
amb algun defecte. Les comandes no acceptades es sotmetran a una anàlisi
més profunda per determinar l'abast del problema i pot concloure en una
acceptació completa, parcial o rebuig complet.
ATM a instàncies d'un Propietari de comanda de SUS o per iniciativa pròpia
ampliarà el nombre de proves d'acceptació i/o els controls a les comandes quan
ho consideri necessari, inclòs visites a fàbrica de manera presencial o virtual.
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Diagrama de flux:
Ref. ATM-CU.SUS-03

CU: Fabriació del suport
Propietari comanda de
SUS

SIC ATM

ATM

SIR

P3S

Fabricant

Personalitzador

1

Fabricació del suport

2

Personalització física

6

Fabricació

3

Generació del
registre de fabricació

Obtenció de mostres

7
4

Enviament de
mostres

Tractament de
registres de fabricació

5

NO
Registres correctes

SI

8

Proves per a
l'acceptació de la
comanda

9

Aceptació

NO

Es compleixen amb els
paràmetres establerts

SI
13

Notificació
d'acceptació
10

Processament de
registre de fabricació
11

Alta de SUS

14

SUS fabricats
12

Alta

Alta de SUS

15

Validació mostres
finals

16

NO

Es compleixen amb els
paràmetres establerts

Validació i enviament

SI

17

18

Enviament dels SUS
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2.1.5 Adjudicació de Personalitzadors
Adjudicació de personalitzadors – Planificació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-04

Descripció

Es descriuen els passos per a l'adjudicació de Fabricants per part de SOC.
• Propietari Comanda de SUS
• ATM

Actors

• SOC Mobilitat
• Personalitzador

Prerequisits

-

Procediment
1. ATM comunica a SOC Mobilitat el llistat de personalitzats homologats. Aquesta tasca no té fi, a
mesura que nous Personalitzadors s'homologuin tècnicament, s'anirà comunicant
2. El Propietari Comanda de SUS manifesta la seva necessitat d'obtenir SUS personalitzats
3. Per part de SOC Mobilitat elabora la sol·licitud d'oferta
4. SOC Mobilitat realitza la sol·licitud d'oferta a tots els Personalitzadors homologats i l'envia als
Personalitzadors.
5. El Personalitzador realitza l'oferta i l'envia a SOC Mobilitat.
6. Un cop rebudes les ofertes dels diferents Personalitzadors, SOC Mobilitat realitza les
valoracions de les ofertes.
7. Després d’analitzar-les, si no compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat torna a
fer la sol·licitud cap als Personalitzadors.
8. Si les ofertes lliurades compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat tria una de les
ofertes.
9. Si la quantitat a personalitzar:
10. No supera les 30.000 unitats, SOC Mobilitat és l'encarregada de notificar al Propietari Comanda
de SUS, l'adjudicació del Personalitzador.
11. Supera les 30.000 unitats, ATM realitza la validació de l'oferta i és l'encarregada de notificar a
la persona Propietari Comanda de SUS, l'adjudicació del Personalitzador.
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Diagrama de flux:
Ref. ATM-CU.SUS-04

CU: Adjudicació de personalitzador per part de SOC

Propietari comanda de
SUS

ATM

SOC Mobilitat

Personalitzador/s

1

Necessitat

Comunicació a SOC
Mobilitat dels
personalitzadors homologats

2

Trasllada la necessitat de
personalització

3

Elaboració de sol·licitut
d oferta

4

Sol·licitut d ofertes a tots
els personalitzadors
homologats

5

Presentació d ofertes

6

Sol·licitut d ofertes

Validació de les ofertes

7

NO

Es compleixen amb els
paràmetres establerts

SI
8

Elecció d una de les
ofertes

Elecció i validació adjudicatari

9

> 30.000 unitats

Quantitat d'unitats a
personalitzar?

< 30.000 unitats
10

Validació de l oferta

Notificació

11
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2.1.6 Ordre de personalització
Ordre de personalització – Fabricació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-05

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a l'ordre de fabricació de SUS, tant
SUS de PVC com SUS de cartró.
• Propietari Comanda de SUS
• ATM

Actors

• SIC ATM
• P3S
• Personalitzador

Prerequisits

Adjudicació del Personalitzador

Procediment
1. Des del Propietari Comanda de SUS es llança l'ordre de personalització.
2. En cas de que la personalització tingui dades associades a un client, el Propietari de la comanda
de SUS, mitjançant el SIC ATM, genera els clients T-Mobilitat i les seves dades personals.
3. El SIC d’ATM rep l'ordre de personalitzar i la registra.
4. Amb la informació de l'ordre de personalització del Propietari Comanda de SUS, el SIC d’ATM
envia la comanda cap al P3S.
5. En cas de que la personalització tingui dades associades a un client que no estiguin al SIC ATM,
particulars per cada SUS/client, el Propietari Comanda de SUS envia aquestes dades personals
al P3S. Aquestes dades aniran securitzades per tal de que es compleixi la LOPD.
Per associar les dades del client s’utilitza el número de client T-Mobilitat.
Al principi les dades aniran en un Excel i mes endavant, els operadors que ho desitgin, podran
donar-ho mitjançant una API REST.
6. El P3S recepciona la comanda procedent del SIC i comprova que les dades con complertes.
7. El P3S transforma la comanda comercial en especificacions tècniques per als Personalitzadors
8. Aquest envia l'ordre de personalització, ja transformada a especificacions tècniques, al
Personalitzador
9. El Personalitzador recepciona l'ordre de personalització i la processa internament
10. El Personalitzador, personalitza una sèrie de mostres perquè siguin aprovades
11. Aquest sol·licita les aprovacions de les mostres.
12. Si:
Els suports a validar són integrats:
13. El Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les mostres
14. Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Personalitzador farà noves mostres fins
a la seva acceptació per part del Propietari de la comanda
15. ATM realitza la validació de les mostres
16. Si no es compleixen els paràmetres establerts es realitza de nou la comanda
Els suports a validar no són integrats:
12. El Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les mostres i del disseny
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13. Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Personalitzador farà noves mostres fins
a la seva acceptació per part del Propietari de la comanda
Si els dos actors fan una valoració positiva de les mostres:
16. Se li comunica al Personalitzador l'aprovació de les mostres aquest procedeix a produir-les
Les dades a l’ordre de personalització es divideixen en dos:
•

Dades comuns a tots els SUS:
o Informació de la personalització lògica:

o
•

Versió d’ATIu a carregar

▪

Format de SUS

▪

Títols a instanciar i de les seves càrregues
Aquesta informació es opcional

Imatges i textos a imprimir
Aquesta informació es opcional

Dades pròpies de cada SUS:
o

o

Comentaris

▪

o

Informació de la personalització lògica:
▪

Versió d’ATIu mínima a emprar

▪

Format de SUS

▪

Atributs de l’aplicació
Son dades com estat inicial, període de validesa, ajudes
sensorials, llenguatge preferit, etc.

▪

Perfils a carregar

▪

Títols a instanciar i de les seves càrregues

Imatges i textos a imprimir
Aquestes dades fan referencia al paquet de dades securitzades.
Dades d’enviament del suport
En cas de que sigui un SUS que s’envia per carta al client, aquesta
es l’adreça de lliurament.
Aquestes dades fan referencia al paquet de dades securitzades.

Como s’envien les dades securtizades:
•
•
•
•
•

El model que aquí s’exposa encara s’està definint i pot canviar.
Les dades van en un paquet securitzat (encriptat i signat) que genera el
Propietari Comanda de SUS.
El paquet securitzat conté textos i imatges, cadascuna amb una
referencia única.
La comanda fa referencia a dades contingudes a aquest paquet
securitzat.
Tan sols el fabricant pot accedir al contingut del paquet securitzat.

El número de mostres personalitzades per la seva aprovació son:
•
•

5 SUS amb dades reals per cada entitat que tingui que validar-les.
Els SUS es retornen al Personalitzador un cop validats.

ATM a instàncies d'un Propietari de comanda de SUS o per iniciativa pròpia
ampliarà el nombre de proves d'acceptació i/o els controls a les comandes quan
ho consideri necessari, inclòs visites a fàbrica de manera presencial o virtual.
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Diagrama de flux:
Ref. ATM-CU.SUS-05

CU: Ordre de personalització
Propietari comanda
de SUS

SIC ATM

ATM

P3S

Personalizador

1

Llança l'ordre de
personalització de
SUS

2

Generació de dades
de client

3

Ordre de personalització

Registra la comanda
de personalització

4

Envia la comanda

6

5

Recepciona la
comanda

Enviament dades
personals de client

7

Processament ordre de
personalització

Transforma la
comanda comercial
en especificacions
tècniques per a la
personalització

8

9

Envia l'ordre de
personalització als
personalitzadors

Personalització
mostres

Recepciona l'ordre de
personalització

10

Personalització de
mostres

11

Sol·licita l'aprovació
de les mostres

12

NO

Són suports integrats

SI

13

Validació mostres
personalitzades

14

Es compleixen els
paràmetres establerts

NO

SI

15

Validació mostres
personalitzades

Validació mostres personalitzades

16
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2.1.7 Personalització de SUS
Personalització de SUS – Planificació massiva
Referència

ATM-CU-SUS-06

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a la personalització de les targetes,
donada l'ordre de personalització.
• Propietari Comanda de SUS
• SIC ATM

Actors

• P3S
• Personalitzador

Prerequisits

Aprovació de les mostres per part del Propietari Comanda de SUS i / o ATM

Procediment

1. El Personalitzador realitza la personalització massiva de les targetes sol·licitades
2. El Personalitzador realitza la personalització física de les targetes, aquesta consisteix en el
gravat per sublimació de les dades personals. Si es tracta de títols no personalitzats, aquest pas
no és necessari.
Càrrega de claus i personalització lògica (3 i 4):
El Personalitzador sol·licita al P3S la càrrega de claus i personalització lògica de cada SUS
concret (Carrega de ATIu, securització, ID únic, perfils, títols, etc.) i una vagada personalitzat
envia al SIC del propietari de la comanda el registre corresponen per donar-les d’alta El P3S,
amb les dades concretes de cada SUS dependents del l’ordre de personalització, li comunica al
Personalitzador les ordres RFID a utilitzar.
Al P3S es generen el registres transaccionals propis d’aquestes accions amb el SUS.
5. Amb la personalització finalitzada es realitza la generació de registres de personalització que
es desa a l'P3S
6. El P3S és l'encarregat del tractament dels registres de personalització.
7. Amb aquests registres, el P3S realitza una anàlisi de minves en la producció.
8. Si els registres no són correctes es notifica a Fabricant.
Amb els registres correctes:
9. Es processen internament en el SIC d’ATM
10. Es donen d'alta els SUS personalitzats al SIR
11. I així mateix, els SUS donen d'alta en el SIC d’ATM
Amb la generació dels registres per part del Personalitzador:
12. Aquest envia els SUS personalitzats cap al Propietari Comanda de SUS
13. Amb la recepció dels SUS personalitzats acaba el cas d'ús
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Diagrama de flux:
CU: Personalització del suport
Propietari
comanda de SUS

Ref. ATM-CU.SUS-06
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P3S
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5
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6

Tractament de
l'registre de
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7

Anàlisi de mermes
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8

NO
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Processament de
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10
11

Alta i enviament
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2.2 Subministrament de SUS - Planificació externa

2.2.1 Subministrament de SUS
Subministrament de SUS – Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-20

Descripció

Cas d'ús de la fabricació de SUS i de la seva personalització lògica.
• WEB – Usuari del transport
• Propietari Comanda de SUS
• SOC Mobilitat
• P3S

Actors

• Fabricant
• Personalitzador
• Usuari del transport
Prerequisits

-

Procediment
Per cada lot de SUS que es vol fabricar per posteriorment quedar a disposició d’un Personalitzador:
1. El Propietari de la Comanda de SUS manifesta la seva necessitat d’obtenir SUS fabricats i adjudicar
aquests SUS a un Personalitzador.
2. Depenent del tipus de SUS:
3. Si es tracta de SUS propis, el Propietari de la comanda de SUS realitza l'adjudicació del Fabricant.
4. Si es tracta de SUS integrats, SOC Mobilitat realitza l'adjudicació del Fabricant.
5. El Propietari de la Comanda de SUS genera l'ordre de fabricació, que es enviada al Fabricant.
6. El Fabricant realitza la fabricació dels SUS, d'acord a les especificacions tècniques i necessitats del
Propietari de la Comanda de SUS.
7. El Fabricant envia els SUS fabricats al Personalitzador, segons indicació del Propietari Comanda de
SUS.
8. Depenent del tipus de SUS:
9. Si es tracta de SUS propis, el Propietari de la Comanda de SUS realitza l'adjudicació del
Personalitzador.
10. Si es tracta de SUS integrats, SOC Mobilitat realitza l'adjudicació del Personalitzador.
11. El Propietari de la Comanda de SUS genera l'ordre de lot de personalitzacions, que es enviada al
Personalitzador.
12. El Personalitzador rep i emmagatzema els SUS que li serviran com matèria prima per realitzar les
personalitzacions.
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Per cada sol·licitud de SUS d’un client:
13. El Client del transport, mitjançant la WEB, genera l'ordre de personalització, que es enviada al P3S.
14. El P3S decideix a quin dels Personalitzadors amb lots de SUS disponibles li assigna l’ordre i li fa
arribar.
15. El Personalitzador realitza els processos de personalització de SUS.
16. El Personalitzador envia el SUS al Client del transport.
17. El Client del transport rep els SUS a la direcció que va indicar a la WEB.
Comentaris
Diagrama de flux:
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2.2.2 Adjudicació de Fabricant
Adjudicació de Fabricants – Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-21

Descripció

Es descriuen els passos per a l'adjudicació de Fabricants per part de SOC.
• Propietari Comanda de SUS
• ATM

Actors

• SOC Mobilitat
• Fabricant

Prerequisits

-

Procediment
1. ATM comunica a SOC Mobilitat el llistat de Fabricants homologats. Aquesta tasca no té fi, a
mesura que nous Fabricants s'homologuin tècnicament, s'anirà comunicant
2. El Propietari Comanda de SUS manifesta la seva necessitat d'obtenir SUS fabricats i
personalitzats
3. Per part de SOC Mobilitat s’elabora la sol·licitud d'oferta
4. SOC Mobilitat realitza la sol·licitud d'oferta a tots els Fabricants homologats i l'envia als
Fabricants.
5. El Fabricant realitza l'oferta i l'envia a SOC Mobilitat.
6. Un cop rebudes les ofertes dels diferents Fabricants, SOC Mobilitat realitza les valoracions de
les ofertes.
7. Després d’analitzar-les, si no compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat torna a
fer la sol·licitud cap als Fabricants
8. Si les ofertes compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat tria una de les ofertes.
9. Si la quantitat a fabricar:
10. No supera les 30.000 unitats, SOC Mobilitat és l'encarregada de notificar al Propietari Comanda
de SUS, l'adjudicació de Fabricant.
11. Supera les 30.000 unitats, ATM realitza la validació de l'oferta i ATM és l'encarregada de
notificar al Propietari Comanda de SUS, l'adjudicació del Fabricant.
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Diagrama de flux:

Versió 1.04

Volum 2. Model Tècnic Comú, Bloc 12. Logística i distribució de SUS
Document: e02. Gestió operativa de comanda SUS

Pàgina 31/44

Gestió operativa de Suports d’Usuaris Sense contacte en explotació

2.2.3 Ordre de fabricació
Ordre de fabricació – Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-22

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a l'ordre de fabricació de SUS de
PVC
• Propietari Comanda de SUS
• ATM
• SIC ATM

Actors

• SIR
• P3S
• Fabricant

Prerequisits

Adquisició de Fabricant

Procediment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Des del Propietari Comanda de SUS es llança l'ordre de fabricació
El SIC d’ATM rep l'ordre de fabricació i la registra
Amb la informació de l'ordre de fabricació, el SIC d’ATM sol·licita el rang de ID dels SUS
El SIR és l'encarregat de proporcionar el rang de ID de SUS i ho comunica de tornada al SIC
d'ATM.
Amb la informació de l'ordre de fabricació i els rangs de IDs, el SIC de ATM envia la comanda
cap al P3S.
El P3S recepciona la comanda procedent del SIC
El P3S transforma la comanda comercial a especificacions tècniques per als Fabricants
Aquest envia l'ordre de fabricació, ja transformada a especificacions tècniques, al Fabricant
El Fabricant recepciona l'ordre de fabricació i la processa internament
El Propietari Comanda de SUS envia la maquetació de les mostres cap al Fabricant
El Fabricant recepciona la maquetació i la processa junt amb l’ordre de fabricació
El Fabricant fabrica una sèrie de mostres perquè siguin aprovades
Aquest sol·licita les aprovacions de les mostres.
Si:

Els suports a validar són integrats:
15. El Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les mostres i de el disseny
16. Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Fabricant farà noves mostres fins a la
seva acceptació per part del Propietari de la comanda
17. ATM realitza la validació de les mostres i de el disseny
18. “Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Fabricant farà noves mostres fins a la
seva acceptació per part del Propietari de la comanda
Els suports a validar no són integrats:
19. El Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les mostres i de el disseny
20. “Si no es compleixen amb els paràmetres establerts el Fabricant farà noves mostres fins a la
seva acceptació per part del Propietari de la comanda
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Si els dos actors fan una valoració positiva de les mostres:
21. Se li comunica al Fabricant l'aprovació de les mostres
Les dades a l’ordre de fabricació són:
•
•
•
•
•

Comentaris

•

Empresa sol·licitant
Persona de contacte
Quantitat de SUS
Tipus de chip
Tipus d’encartat i acabat
S'indica que es tracten de SUS de PVC. En els unitari s’indica la
quantitat de targetes per capsa.
Imatges de referencia del maquetat
Aquesta informació tan sols serveix de referencia al fabricant i en cap
cas es la que s’utilitza per la producció

El nombre de mostres a fabricar per a la seva aprovació, per cada maquetació,
són:
•

En cas de títols unitaris, son 25 unitats.

ATM a instàncies d'un Propietari de comanda de SUS o per iniciativa pròpia
ampliarà el nombre de proves d'acceptació i/o els controls a les comandes quan
ho consideri necessari, inclòs visites a fàbrica de manera presencial o virtual.
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Diagrama de flux:
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2.2.4 Fabricació de suports
Fabricació de suports – Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-23

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a la fabricació de les targetes,
donada l'ordre de fabricació. Amb la fabricació, també es contempla l'acceptació
de la comanda i la validació interna per part del Propietari Comanda de SUS.
• Propietari Comanda de SUS
• SIC ATM
• ATM
• SIR

Actors

• P3S
• Fabricant
• Personalitzador
Prerequisits

Aprovació de les mostres per part del Propietari Comanda de SUS i/o ATM

Procediment
1. El Fabricant realitza la fabricació massiva de les targetes sol·licitades
2. Realitzada la fabricació, el Fabricant realitza la personalització física de les targetes, aquesta
consisteix en el gravat de l'identificador únic de SUS i del codi QR.
A aquest procés també s’accedeix al xip mitjançant RF per obtenir el seu UID i relacionar-ho
amb l’identificador de SUS.
3. Amb la personalització física finalitzada es realitza la generació de registres de fabricació que
es desa al P3S
4. El P3S és l'encarregat del tractament dels registres de fabricació.
5. Si la informació de fabricació obtinguda dels registres no es correcta, es notifica a Fabricant.
Amb la finalització de la personalització física:
6. El Fabricant aparta un nombre de mostres
7. I se les envia a ATM perquè realitzi l'aprovació de la comanda
Amb els registres correctes i la recepció de les mostres:
8. ATM realitza les proves d'acceptació de la comanda
9. Si no es compleix amb els paràmetres establerts, se li notifica el Fabricant
Si els registres són correctes i ATM realitza una aprovació de la comanda positiva:
10.
11.
12.
13.
14.

Aquests registres s'envien al SIC ATM per al processament dels registres de fabricació
Es notifica al SIR perquè realitzi l'Alta de SUS
I es donen d'alta en al SIC d’ATM
Així mateix, ATM notifica al Fabricant l'aprovació de la comanda
Amb els SUS fabricats i aprovada la comanda per part d'ATM, el Fabricant envia els SUS
finalitzats al Propietari Comanda de SUS o les mostres per validar la fabricació qui indiqui el
Propietari.
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15. Amb la comanda d'SUS fabricats, el Propietari Comanda de SUS realitza la validació de les
mostres finals.
16. Si no compleix amb els paràmetres establerts, se li comunica al Fabricant
17. Si les mostres compleixen amb els paràmetres que estableix, el Propietari Comanda de SUS
les envia al Personalitzador
18. El cas d'ús acaba amb la recepció del Personalitzador dels SUS fabricats.
El nombre de mostres que el Fabricant ha de proporcionar a ATM per a la seva
acceptació segueix l'estàndard ISO / IEC 2859, la quantitat a retirar és:

Mida
de
comanda

Comentaris

la

Mostres a retirar

Mostres
a
provar per al
nivell 1 (20% de
les mostres a
retirar)

Mostres
provar per
nivell 2

(Mostres fixes)

10.001 a 35.000

315

60

10

35.001 a 150.000

500

100

10

150.001
500.000

800

160

10

1250

250

10

+ 500.001

a

a
al

On, no s'acceptaran produccions en les que aparegui una o més mostres
amb algun defecte. Les comandes no acceptades es sotmetran a una anàlisi
més profunda per determinar l'abast del problema i pot concloure en una
acceptació completa, parcial o rebuig complet.
ATM a instàncies d'un Propietari de comanda de SUS o per iniciativa pròpia
ampliarà el nombre de proves d'acceptació i/o els controls a les comandes quan
ho consideri necessari, inclòs visites a fàbrica de manera presencial o virtual.
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Diagrama de flux:
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2.2.5 Adjudicació de Personalitzadors
Adjudicació de personalitzadors - Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-24

Descripció

Es descriuen els passos per a l'adjudicació de Fabricants per part de SOC.
• Propietari Comanda de SUS
• ATM

Actors

• SOC Mobilitat
• Personalitzador

Prerequisits

-

Procediment
1. ATM comunica a SOC Mobilitat el llistat de personalitzats homologats. Aquesta tasca no té fi, a
mesura que nous Personalitzadors s'homologuin tècnicament, s'anirà comunicant
2. El Propietari Comanda de SUS manifesta la seva necessitat d'obtenir SUS personalitzats
3. Per part de SOC Mobilitat elabora la sol·licitud d'oferta
4. SOC Mobilitat realitza la sol·licitud d'oferta a tots els Personalitzadors homologats i l'envia als
Personalitzadors.
5. El Personalitzador realitza l'oferta i l'envia a SOC Mobilitat.
6. Un cop rebudes les ofertes dels diferents Personalitzadors, SOC Mobilitat realitza les
valoracions de les ofertes.
7. Després d’analitzar-les, si no compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat torna a
fer la sol·licitud cap als Personalitzadors.
8. Si les ofertes lliurades compleixen amb els paràmetres establerts, SOC Mobilitat tria una de les
ofertes.
9. Si la quantitat a personalitzar:
10. No supera les 30.000 unitats, SOC Mobilitat és l'encarregada de notificar al Propietari Comanda
de SUS, l'adjudicació del Personalitzador.
11. Supera les 30.000 unitats, ATM realitza la validació de l'oferta i és l'encarregada de notificar a
la persona Propietari Comanda de SUS, l'adjudicació del Personalitzador.
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Diagrama de flux:
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2.2.6 Ordre de personalització
Ordre de personalització – Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-25

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a l'ordre de fabricació de SUS de
PVC.
• WEB – Usuari transport

Actors

• SIC ATM
• P3S

Prerequisits

Adjudicació del Personalitzador

Procediment
1. L’usuari de transport, mitjançant la WEB, sol·licita un SUS.
2. El SIC d’ATM que ja te les dades personals del client, crea una ordre de personalització de SUS
amb les dades requerides per la personalització i pròpies del client. Aquestes dades aniran
securitzades per tal de que es compleixi la LOPD.
3. El SIC d’ATM envia a comanda al P3S.
4. El P3S rep la comanda.
5. El P3S Transforma la comanda comercial en especificacions tècniques per als Personalitzadors.
6. El P3S envia l'ordre de personalització, ja transformada a especificacions tècniques, al
Personalitzador.
Les dades a l’ordre de personalització son:
•

Comentaris

•
•

Informació de la personalització lògica:
o

Versió d’ATIu mínima a emprar

o

Format de SUS

o

Atributs de l’aplicació
Son dades com estat inicial, període de validesa, ajudes
sensorials, llenguatge preferit, etc.

o

Perfils a carregar

o

Títols a instanciar i de les seves càrregues

Imatges i textos a imprimir
Aquestes dades fan referencia al paquet de dades securitzades.
Dades d’enviament del suport
En cas de que sigui un SUS que s’envia per carta al client, aquesta es
l’adreça de lliurament.
Aquestes dades fan referencia al paquet de dades securitzades.

Como s’envien les dades securtizades:
•
•
•
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•
•

La comanda fa referencia a dades contingudes a aquest paquet
securitzat.
Tan sols el fabricant pot accedir al contingut del paquet securitzat.

Diagrama de flux:
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2.2.7 Personalització de SUS
Personalització de SUS – Planificació externa
Referència

ATM-CU-SUS-26

Descripció

Es descriuen els passos que es realitzen per a la personalització de les targetes,
donada l'ordre de personalització.
• Propietari Comanda de SUS
• SIC ATM

Actors

• P3S
• Personalitzador

Prerequisits

Aprovació de les mostres per part del Propietari Comanda de SUS i / o ATM

Procediment
1. Selecció d’un SUS dintre dels lots disponibles a aquest Personalitzador per aquest format de
suport.
2. El Personalitzador realitza la personalització física, per sublimació, de la targeta sol·licitada.
3. El Personalitzador sol·licita al P3S la personalització lògica d’aquest SUS concret i una vagada
personalitzat envia al SIC del propietari de la comanda el registre corresponen per donar-les
d’alta.
Personalització lògica (3 i 4):
El Personalitzador sol·licita al P3S la personalització lògica de cada SUS concret. El P3S, amb
les dades concretes de cada SUS dependents del l’ordre de personalització, li comunica al
Personalitzador les ordres RFID a utilitzar.
Al P3S es generen el registres transaccionals propis d’aquestes accions amb el SUS.
5. Encartat del SUS a un sobre amb una carta, amb la direcció de l’usari.
6. Amb la personalització finalitzada es realitza la generació de registres de personalització que
es desa a l'P3S
7. El P3S és l'encarregat del tractament dels registres de personalització.
Amb els registres NO correctes:
8. Si els registres no són correctes es notifica al Fabricant.
Amb els registres correctes:
9.
10.
11.
12.

Es processen internament en el SIC d’ATM.
S’associa el Client amb el SUS i s’actualitza l’estat del SUS degut a la personalització lògica.
El Personalitzador envia el SUS a l’Usuari de transport .
L’Usuari del transport rep a casa el SUS.
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Diagrama de flux:
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2.3 Subministrament de SUS – No planificada en PAC
El mòdul “Producció i Personalització Planificada” (P3S) és un mòdul tècnic que té tota la lògica de
fabricació i personalització sent el punt d’unió del Fabricant/Personalitzador, la seguretat de les targetes
i la seva identificació.
El Subministrament de SUS personalitzat a traves del PAC es realitza sense la intervenció del mòdul
P3S i no està contingut a l’abast d’aquest document.
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