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1. Introducció
El present document conté les prescripcions tècniques per al subministrament de la renovació de les
llicències de software per als serveis proporcionats per UPCnet, serveis d’accés a internet de la
Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.U. (en endavant UPCnet).
La licitació està composta pel subministrament i manteniment de llicències de Wiris.
La renovació serà per un any a partir de la data de caducitat de la vigència actual.
L’adreça de contacte per consultes sobre aquesta licitació és: licitacions@upcnet.es

2. Objecte del servei
El servei demanat consisteix en el manteniment i suport durant el període de vigència de les diferents
versions del programari amb la quantitat de llicències indicades a l'apartat 3: “dimensionament de la
solució”.
Ha de incloure:
•

Serveis d'actualització de llicències i de distribució del programari objecte del contracte: inclou
el lliurament de les noves versions i pegats del programari, amb manuals, per web o en suport
magnètic si es indicat per UPCnet.

•

Proporcionar els codis necessaris pel funcionament del programari amb l’antelació suficient per
que no hagi aturada de servei. En cas de que requereixi actualitzar les versions o els codis a
les estacions de treball, aquesta actualització ha de ser fora del període lectiu a principis de
febrer abans del Q2 o a finals de juliol i abans del final de la primera setmana de setembre,
abans del Q1.

•

Serveis de suport del programari, amb accés directe al suport del fabricant, es a dir, de la
companyia propietària dels drets de propietat intel·lectual dels productes de programari. Inclou
consultes tècniques relacionades amb la instal·lació, configuració, utilització del programari
objecte del servei i interpretació dels missatges d'error.
S'han d'explicitar, els acords existents entre la empresa proveïdora del servei i el fabricant. En
cas de ser proveïdor exclusiu, presentar carta justificant.

•

Si s'escau, manteniment de l'accés als serveis on-line, via xarxa, que ofereixi el fabricant per
accedir a la seva base de coneixements, al suport davant incidències i a les consultes sobre
els seus productes i programari.
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3. Dimensionament de la solució :
Renovació de les llicències de Wiris
Son llicències per al servei de Campus proporcionat per UPCnet a la Universitat Politècnica de
Catalunya denominat Atenea:
•

Wiris s’utilitza als servidors de Campus de la UPC per que els estudiants i professors
puguin fer gràfics matemàtics.

La Llicència es mantindrà com a la renovació anterior, per un any i amb les mateixes condicions que
son les següents:
•

Producte llicenciat: WIRIS SUITE in server
o

Organization: Universitat Politècnica de Catalunya – UPC

o

Web access: atenea.upc.edu atenealabs.upc.edu

•

Tipus i condicions de llicència: Llicència permanent i limitada als servidors del Campus.

•

Condicions d'ús pel PAS/PDI:

•

Condicions d'ús pels estudiants: Sí (només accés Web)

•

Àmbit d'ús (docència, recerca i gestió): Docència i Gestió de serveis

Sí (només accés Web)
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