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BIBLIOTEQUES (Expedient núm. 2019/0000995)

Introducció

Finalitzat el termini de participació en la consulta preliminar de mercat per a la
presentació de solucions a les necessitats específiques de l’esmentada consulta, la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, emet el següent informe
Actuacions realitzades
Un cop obtingudes les respostes al qüestionari sobre la consulta preliminar relatives al
servei de terminals d’ús públic de la Xarxa de Biblioteques municipals de la
demarcació de Barcelona, s’ha realitzat una reunió amb cada una de les empreses.
A continuació es fa un breu resum de les conclusions i les indicacions tècniques que
han fet les tres empreses participants en les consultes preliminars i que considerem
han estat interessants per fer evolucionar tecnològicament la solució actual de
terminals d’ús públic:
 Telefònica: reunió celebrada el 5/2/2019, amb l’assistència de quatre
representats de l’empresa Telefònica; i tres representants per part de la
Diputació de Barcelona.
S’inicia la reunió aclarint dubtes a l’empresa sobre la possibilitat d’una solució
basada en programari a mida en contrast a la solució de virtualització sobre la
que s’han fet les consultes preliminars.
L’empresa fa una explicació de les respostes presentades i planteja la
conveniència de realitzar una avaluació, prèvia a la redacció del plec, per
determinar necessitats i usos dels terminals d’ús públics. Respecte al plec
proposen dividir-ho en 2 lots separats: un lot per als desenvolupaments a mida
i un altre per al servei IaaS.
Per últim proposen la possibilitat de filtrar l’accés dels usuaris no únicament a
serveis, sinó també a microserveis.
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Finalment presenten una estimació de cost econòmic tot i que valora únicament
els serveis d’infraestructura i desplegament de la solució, i falta incloure la part
de connectivitat i els desenvolupaments a mida.
 Ozona: reunió celebrada el 8/2/2019, amb l’assistència de dos representants
de l’empresa Ozona; i dos representants per part de la Diputació de Barcelona.
L’empresa fa un resum de la solució proposada. Fan notar que si es vol
incloure la IP de la biblioteca o un identificador als logs de navegació de cara a
peticions judicials, caldria un desenvolupament addicional o realitzar la
navegació des dels equips de la biblioteca, cosa que incrementaria el cost.
Sobre el requeriment de què el servei de terminals d’ús públic sigui multiidoma,
indiquen que si es vol que a més dels programes de la maqueta, el sistema
operatiu i els missatges de sistema es mostrin en català, caldria aplicar una
solució tècnica diferent amb un cost més elevat.
D’altra banda, ajustant els horaris de servei actiu dels terminals d’ús públic es
podria rebaixar el cost en infraestructura, si és que es pensa en un servei IaaS
Proposen una eina per gestionar els equips físics en remot des d’una consola
de gestió centralitzada. Per últim es revisa l’estimació econòmica.
 Media Cloud: reunió celebrada el 13/2/2019, amb l’assistència de dos
representants de l’empresa Media Cloud; i tres representants per part de la
Diputació de Barcelona
L’empresa fa una presentació inicial del seu negoci i de les característiques del
seu CPD. Posteriorment passen a exposar amb més detall les respostes al
qüestionari enviades, respecte a la solució indiquen que tot i que es poden
aplicar diferents solucions de virtualització, proposen Citrix per ser la més
adient a l’escenari descrit, tot i ser la més cara. I presenten també una
proposta d’infraestructura sobre aquesta tecnologia.
Addicionalment proposem una eina per dur a terme la Gestió Centralitzada dels
equips físics, PCs Linux. Indiquen la conveniència de definir amb concreció les
hores d’apertura del servei i hores punta per ajustar preus en la contractació
del servei Iaas.
Per últim fan una valoració econòmica de la infraestructura amb XEN Desktop.
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Conclusions
D’acord amb la informació recollida per la present consulta i les conclusions
elaborades a partir d’aquesta informació, s’ha pogut constatar que en el mercat
existeixen diferents solucions que estarien d’acord amb les condicions de partida i
la solució tecnològica que es volia avaluar i els seus costos econòmics.
A partir d’aquests resultats es podrien detallar amb suficient claredat les
especificacions que formaran part del plec de clàusules administratives i de plec de
prescripcions tècniques del procés de licitació, si s’escau.
Per tant, es pot concloure que s’ha recollit suficient informació com per donar per
tancada la present consulta. Tanmateix, es considera convenient proposar
l’obertura d’un nou torn de consultes per avaluar propostes de solucions
tecnològiques diferents amb un cost econòmic inferior.
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