CONTRACTE RELATIU AL
SERVEI D’ATENCIÓ DE CONSULTES ACADÈMIQUES, PÚBLIC I
QUEIXES, SERVEI D’ATENCIÓ DE CONSULTES TECNOLÒGIQUES I
SERVEI SÍNCRON
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
EXPEDIENT HSE00016/2020

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX
DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS ............................................................................... 3
LOT 1. SERVEI D’ATENCIÓ DE CONSULTES ACADÈMIQUES, SERVEI
D’ATENCIÓ PÚBLIC I SERVEI D’ATENCIÓ DE QUEIXES ................................ 3
1. Objecte del lot 1, relatiu al Servei d’atenció de consultes acadèmiques,
Servei d’atenció públic i Servei d’atenció de queixes. ............................................ 3

1.1. Abast del servei ......................................................................................................................... 5
1.2. Els canals de relació del Servei d’atenció ............................................................................. 9
1.3. Volums estimats del Servei ..................................................................................................... 9
1.4. Equip humà .............................................................................................................................. 13
1.5. Requisits mínims per a la prestació del servei ................................................................... 14
1.6. Requisits tecnològics .............................................................................................................. 15
1.7. Formació ................................................................................................................................... 18
1.8. Activitats de planificació, control i seguiment del servei per part de la UOC ................. 18
1.11. Condicions d’execució: Acords de Nivell de Servei (ANS) i Penalitzacions ................ 21

LOT 2. SERVEI D’ATENCIÓ DE CONSULTES TECNOLÒGIQUES. .............. 25
2. Objecte del lot 2, relatiu al Servei d’atenció de consultes tecnològiques .... 25

2.1. Abast del servei ....................................................................................................................... 26
2.2. Els canals de relació del Servei d’atenció de consultes tecnològiques de la Universitat
........................................................................................................................................................... 27
2.3. Volums estimats de servei ..................................................................................................... 29
2.4. Equip humà .............................................................................................................................. 32
2.5. Requisits mínims per a la prestació de servei .................................................................... 33
2.6. Requisits tecnològics .............................................................................................................. 34
2.7. Formació ................................................................................................................................... 37
2.8. Activitats de planificació, control i seguiment del servei per part de la UOC ................. 37
2.9. Protocols d’actuació dels gestors i documentació a mantenir i actualitzar .................... 39
2.10. Pla de transició i devolució del servei ................................................................................ 40
2.11. Condicions d’execució: Acords de Nivell de Servei (ANS) i Penalitzacions ................ 40

LOT 3. SERVEI SÍNCRON…………………………………………………………...

3. Objecte del lot 3, relatiu al Servei síncron .......................................................................... 45
3.1. Descripció del servei ............................................................................................................... 45
3.2. Abast del servei ....................................................................................................................... 46
3.3. Volums estimats del servei .................................................................................................... 48
3.4. Equip humà .............................................................................................................................. 51
3.5. Requisits mínims per a la prestació del servei ................................................................... 52
3.6. Requisits tecnològics .............................................................................................................. 52
3.7. Formació ................................................................................................................................... 54
3.8. Activitats de planificació, control i seguiment del servei per part de la UOC ................. 54
3.9. Pla de transició i devolució del servei .................................................................................. 55
3.10. Condicions d’execució: Acords de Nivell de Servei (ANS) i Penalitzacions ................ 56

2

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és definir les condicions
tècniques per a la prestació dels diferents serveis d’atenció de l’àrea de Serveis
Acadèmics de la Universitat Oberta de Catalunya (“UOC”).
La present contractació engloba (i) el servei d’atenció de consultes acadèmiques,
d’atenció al públic i d’atenció de queixes, (ii) el servei d’atenció de consultes
tecnològiques i (iii) el servei síncron. Per aquest motiu, el Contracte es fracciona en tres
(3) lots diferenciats:
●

El servei d’atenció de consultes acadèmiques, d’atenció públic i d’atenció de
queixes, que consta d’un front office que s’ocupa del contacte directe amb els
estudiants i altres usuaris.

●

El servei d’atenció de consultes tecnològiques, que també consta d’un front office
que atén als estudiants i altres usuaris a través del canal telemàtic i canal
telefònic.

●

El servei síncron, que atén consultes dels estudiants i altres usuaris a través d’un
canal síncron.

LOT 1. SERVEI D’ATENCIÓ DE CONSULTES ACADÈMIQUES, SERVEI

D’ATENCIÓ PÚBLIC I SERVEI D’ATENCIÓ DE QUEIXES

1. Objecte del lot 1, relatiu al Servei d’atenció de consultes acadèmiques,
Servei d’atenció públic i Servei d’atenció de queixes.
L’objecte del present apartat és definir les condicions tècniques per a la prestació del
Servei d’atenció de consultes acadèmiques, Servei d’atenció públic i Servei d’atenció de
queixes com a front office de la UOC.
El Servei d’Atenció de consultes acadèmiques assessora i atén els dubtes de caràcter
no docent que implica la vinculació dels estudiants amb la UOC. Aquests dubtes arriben
per mitjà d’un formulari disponible a través de l’espai de Servei d’Atenció del Campus
Virtual de la UOC.
Per la seva banda, el Servei d’atenció al públic atén les peticions que pot fer arribar el
públic en general a través del formulari de contacte disponible a través del web site de
la UOC.
El Servei d’atenció de queixes atén les insatisfaccions dels estudiants que es recullen
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per mitjà d’un formulari disponible a través de l’espai del Servei d’atenció del Campus
Virtual de la UOC.
Sempre que un estudiant manifesti que vol ser contactat telefònicament els Serveis
d’Atenció hauran d’utilitzar el telèfon com a canal prioritari de contacte amb l’estudiant.
El Servei d’atenció de consultes acadèmiques, Servei d’atenció al públic i el Servei
d’atenció de queixes consta d’un front office i un back office que desenvolupen les
tasques següents:
FRONT OFFICE: s’ocupa del contacte directe amb els estudiants i usuaris. Disposa d’un
1r nivell d’atenció que classifica les entrades dels estudiants, contesta les consultes més
bàsiques i reassigna a un 2n nivell les entrades més complexes o no procedimentades.
El 2n nivell gestiona aquestes entrades més complexes i reassigna al back office
aquelles que requereixen d’una gestió per part dels diferents equips de la UOC. No
obstant això, la reassignació de casos poden tenir com a destí diverses àrees o cues,
més enllà de les comentades en l’exemple anterior. D’altra banda, el front office es posa
en contacte amb els estudiants de manera proactiva a petició del back office quan la
situació ho requereix.
BACK OFFICE: s’encarrega de resoldre les entrades que es deriven des dels nivells
anteriors i que fan referència a temàtiques de les quals en són els experts a la Universitat
i que impliquen sovint d’una gestió administrativa acadèmica. El back office és gestionat
pels diferents equips de la UOC que intervenen en l’atenció als estudiants.
El front office del servei d’atenció als estudiants ha de tenir les característiques
següents:
●
●
●
●

Cultura basada en el servei al client
Pro activitat en la detecció d’incidències i reducció d’entrades (consultes, dubtes
incidències, etc.)
Optimització en el diagnosi i la resolució d’entrades
Disponibilitat d’indicadors i informes per a la gestió del servei proporcionat

El front office del Servei d’atenció de consultes acadèmiques, del Servei d’atenció de
queixes, i del Servei d’atenció al públic té els objectius següents:
● Donar resposta, mitjançant canals telemàtics asíncrons, a les consultes i queixes
dels estudiants de la UOC i al públic en general que contacti amb la Universitat.
● Contactar de manera proactiva amb els estudiants mitjançant els canals més
adequats en cada cas (telemàtic o telefònic).
● Generar documentació periòdica qualitativa de l’estat del servei a l’equip de
direcció.
● Proposar projectes en millora en l’àmbit d’atenció de l’estudiant.
● Prestar el Servei d’atenció als estudiants amb els criteris de qualitat i ANS
contractats.
● Oferir un servei personalitzat, per exemple, incorporant la signatura personal en
cadascuna de les respostes.
● Garantir la pro activitat, és a dir, l’anticipació a les necessitats de l’estudiant.
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1.1. Abast del servei
El Servei d’atenció de consultes acadèmiques i el Servei d’atenció a queixes dóna suport
als estudiants de les diferents versions (català, castellà o anglès) del Campus Virtual.
Per la seva banda, el Servei d’atenció al públic informa sobre l’oferta d’estudis de la
Universitat, així com dels tràmits i de la informació no docent a les persones que així ho
requereixin.
Les principals temàtiques que cobreixen el Servei d’atenció de consultes acadèmiques,
el Servei d’atenció de queixes als estudiants de la UOC i el Servei d’atenció al públic
són aquestes:
●

Matriculació
Fa referència als dubtes més freqüents sobre el procés de matrícula: les passes
que s’han de seguir, els aspectes econòmics, la modificació de la matrícula, la
matriculació d'assignatures especials, beques, descomptes, etc.

●

Avaluació d’estudis previs (AEP)
En aquest grup trobem totes les entrades que fan referència a conceptes
generals sobre les convalidacions de continguts acadèmics que aporten els
estudiants quan han fet formació, principalment universitària, prèvia: com s’ha de
sol·licitar, la comunicació de la resolució, com s’ha de fer una al·legació, etc.

●

Reconeixement acadèmic de l’experiència professional (RAEP)
Fa referència a tots els dubtes relatius al tràmit de reconeixement de l’experiència
professional: rols professionals, sol·licitud, documentació a presentar, terminis
de resolució, al·legacions, etc.

●

Docència
En aquest grup fem referència a totes les consultes relacionades amb l’activitat
docent i el propi contingut de les assignatures i els plans docents.

● Expedient
S’hi inclouen totes les consultes relacionades amb l'expedient acadèmic, espai
on queda recollit tot l’ històric acadèmic de l’estudiant i del qual poden haver‐hi
dubtes sobre el seu estat, visualització, tancament i l’emissió dels certificats que
mostren informació acadèmica de l’expedient.
●

Serveis per a la comunitat universitària
En aquest grup hi ha les entrades que fan referència als espais i recursos per la
comunitat universitària, com ara el carnet, les avantatges, el meu perfil, el servei
d’esports o informació relativa a la seus territorials de la UOC (horaris, adreça,
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serveis, etc.)
●

Adaptació
S’hi inclouen les peticions i consultes generals respecte d’adaptació de plans i
sobre l’extinció dels plans antics.

●

Beques
Aquest grup inclou les consultes i dubtes vinculats amb les diferents
convocatòries de beques disponibles, com ara la beca general del Ministeri, pel
que fa a com es sol·liciten, requisits, documentació

●

Recursos d’aprenentatge
En aquest grup hi ha totes les entrades relacionades amb la gestió dels recursos
d’aprenentatge de les assignatures matriculades pels estudiants: preus, format
dels materials, adreça d'enviament, estat de la tramesa, etc.

●

Avaluació
Aquest grup inclou les consultes sobre els sistemes d'avaluació i qualificació
inclosos al pla docent de les assignatures matriculades pels estudiants, així com
sobre les proves finals d’avaluació presencials i virtuals.

●

Titulació
En aquest grup hi ha totes les entrades relacionades amb el Servei de titulació
de la Universitat, des de la sol·licitud del títol, emissió del resguard, tria de lloc
de recollida i recepció o recollida del títol.

●

Tutoria
S’hi inclouen totes les consultes relatives al rol del tutor/a, el seus terminis de
resposta, assessorament i canals de comunicació.

●

Oferta formativa
Considerem dins d’aquesta categoria totes aquelles demandes d’informació que
encaminen cap al futur estudiant a la decisió de matricular‐se a uns estudis de la
UOC. Aquesta mena d’impactes tenen un altre formulari d’entrada i es gestionen
per part de l’equip de comercialització, però aquest tipus de demandes poden
entrar també aquest canal virtual d’atenció al públic. Per aquests casos hi haurà
establerts procediments per donar informació bàsica sobre l’oferta formativa i
derivar determinats casos al departament comercial.

●

Accés i Admissió
Són tots aquells dubtes relatius als requisits d’accés a les titulacions i tota la
documentació necessària per acreditar‐los. Les consultes s’orienten a com
demanar accés als estudis, confirmar els requisits d’accés i els terminis i llocs de
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presentació de la documentació.
●

Contacte UOC
Dins d’aquesta categoria s’engloben aquelles demandes de contacte molt
diverses que, pel fet de tractar‐se d’un canal d’atenció obert al públic en general
dins del portal de la Universitat, poden arribar per aquest canal. Per exemple,
demandes per a poder contactar amb una persona concreta de la UOC,
inscripció a ofertes de feina de la UOC, demanda de contacte per part de la
premsa, trucar als contactes que ens demanen contactar amb ells per telèfon,
televisió o altres institucions, etc., demandes d’empreses o particulars per
publicar ofertes de treball, etc. Per aquests casos hi haurà establerts
procediments per derivar aquestes demandes cap al canal correcte. títols,
expedició d'aquests títols, què passa després de la graduació a la Universitat,
etc. que cal aportar, etc.

●

Queixes
Les queixes poden tractar sobre qualsevol de les temàtiques anteriorment
mencionades. En aquest cas la gestió consistirà en diferenciar entre una queixa
o reclamació en vers la universitat, que caldrà derivar als departaments
responsables, i el que es consideren consultes o incidències que haurien
d’arribar pel cal del canal del servei d’atenció ordinari i que per tant es poden
gestionar seguint els procediments establerts.

S’adjunta un quadre amb els volums de peticions rebudes per temàtica des novembre
de 2019 fins octubre de 2020:
Temàtica

Peticions

Matriculació

87125

Accés i Admissió

40558

Avaluació

23326

AEP

22524

Pràctiques i Mobilitat

17081

Expedient

16801

Oferta formativa

16137

*Entorn Virtual

14487

Títols

14069

*Accés al Campus

9974

*Aules

8933

Beques

8577
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RAEP

4233

Docència

3438

Recursos d'aprenentatge

3077

Contacte UOC

2740

Comunitat

2364

Tutoria

2168

Alumni Carrera

2115

Xarxa Territorial

1722

Biblioteca

1234

*Punt de treball

1012

~Suport docència

814

*No previst

698

Adaptació

600

No previst

478

UOC X

351

~Suport docència UOCX

347

Préstec Biblioteca

96

Accés Biblioteca

71

Reclamació pagaments

69

Assessorament comercial

33

Consultes Alumni

3

Alumni Premium

1

Total peticions

307.256

(*) No Previst: tipologia per classificar les entrades considerades com a proves,
consultes en blanc, etc.
Així mateix, més enllà de les temàtiques concretes que gestiona el Servei d’atenció de
consultes acadèmiques, servei d’atenció al públic i servei d’atenció de queixes, és
necessari per a prestar el servei objecte del present lot disposar d’un coneixement
profund tecnològic que permeti oferir als estudiants les solucions que necessiten en
cada moment. Cal tenir present que el model educatiu de la UOC es fonamenta en l’ús
permanent de la tecnologia i, per tant, el contingut tecnològic és present de manera
directa en tota interacció dels estudiants amb el Servei.
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1.2. Els canals de relació del Servei d’atenció
La UOC ha creat un model educatiu basat en un entorn virtual de comunicació en el
Campus Virtual.
El Campus Virtual es pot definir com el conjunt de funcions que fan possible la interacció
dels col·lectius que componen la Universitat (estudiants, professors, consultors,
personal de gestió, etc.), sense la necessitat que coincideixin ni en l’espai ni el temps.
El Campus és l’entorn virtual que permet seguir dia a dia la vida de la UOC i és el mitjà
pel qual es relacionen i estudien els nostres usuaris.
D’aquesta manera, el canal de relació principal amb els estudiants de la UOC és el
telemàtic i, ara per ara, asíncron.
El front office dóna resposta als missatges que els estudiants adrecen als Serveis
d’atenció del Campus virtual.
Així mateix, en aquests moments la UOC disposa d’un formulari de contacte obert al
públic general fora del Campus virtual al seu site. Aquest formulari inclou un seguit de
camps de dades personals que ha de facilitar l’usuari per tal d’identificar‐lo o per contra
donar‐lo d’alta al sistema. Un cop omplert el formulari rep un correu de confirmació per
tal que validi la petició entrada.
El front office dóna resposta doncs als missatges que els usuaris adrecen al Servei
d’atenció del Campus virtual, al Servei d’atenció de queixes i al Servei d’atenció al públic.
D’altra banda, el front office contacta telefònicament amb els estudiants quan aquests
ho sol·liciten i quan la situació ho requereix i segons els procediments establerts. És,
per tant, un canal emissor que s’utilitza en el Servei d’atenció.
Això no obstant, la UOC es reserva el dret de revisar periòdicament les polítiques d’ús
dels canals de relació amb els estudiants, potenciant‐ne uns o altres en funció de
l’evolució de les tendències del mercat i del perfil dels seus estudiants. En aquest sentit,
no es descarta l’obertura d’un canal de recepció de trucades pels Serveis d’atenció en
el transcurs del contracte.
Qualsevol canvi en aquest sentit, serà comunicat a l’empresa adjudicatària, com a
mínim, 30 dies naturals abans de la seva posada en marxa. Així mateix, es pactaran de
mutu acord els Acords de nivell de servei (ANS) específics que no estiguin contemplats
a la formalització d’aquest contracte i s’iniciarà el seguiment de l’assoliment dels
mateixos, com a màxim, 30 dies naturals després de la posada en marxa del canal de
recepció de trucades en els Serveis d’atenció de consultes acadèmiques.

1.3. Volums estimats del Servei
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S’adjunta un quadre i un gràfic amb la distribució mensual de les entrades rebudes entre
novembre de 2019 i el mes d’octubre de 2020:

Mes

Peticions

Peticions

nov.-19

15.927

14.979

nov.-18

des-19

13.376

11.926

des-18

gen-20

26.283

21.896

gen-19

febr-20

36.131

37.781

febr-19

març-20

19.775

15.880

març-19

abr.-20

18.420

11.545

abr.-19

maig-20

20.024

16.887

maig-19

juny-20

34.282

20.514

juny-19

jul.-20

42.325

35.941

jul.-19

ag-20

16.291

11.926

ag-19

set-20

37.849

30.616

set-19

oct.-20

26.573

22.840

oct.-19

Total 19/20

307.256

252.731

Total 18/19

S’adjunta un quadre amb la distribució mensual de les queixes registrades al Servei
d’atenció de queixes rebudes entre el novembre de 2019 i octubre de 2020. Les Front
Queixes són ateses i respostes des del 1r nivell:

Mes

Queixes

nov.-19

384

des-19

200

gen-20

361

febr-20

687

març-20

286

abr.-20

335

maig-20

252

juny-20

321

10

jul.-20

547

ag-20

205

set-20

705

oct.-20

468

Total 19/20

4.751

La Resta de cues són recepcionades pel primer nivell però derivades a altres serveis,
els quals ja responen ells mateixos a les queixes.

Coincidint amb els moments punta del calendari acadèmic, els mesos que concentren
els volums més grans d’entrades són febrer, juliol i setembre. El Servei d’atenció, doncs,
té un grau elevat d’estacionalitat.
D’altra banda, és important tenir en compte que l’anàlisi del darrers 2 anys, 2018 i 2019
ens indiquen que el creixement mig d’entrades d’un any en relació a l’anterior és d’un
6%. El motiu cal trobar‐lo, principalment, en el creixement d’estudiants matriculats, un
dels objectius principals de la UOC durant els propers anys. No obstant això, en aquest
2020 l’increment mig d’entrades ha estat del 23%, afavorit en part a la Covid19.
D’aquesta manera, cal considerar com a mínim un creixement anual mig d’entre un 5%
i un 10% com a creixement normal.
Així mateix, el nombre total d’entrades rebudes l’any incorpora les entrades que són
rèpliques dels estudiants perquè la resposta inicial no ha satisfet la seva necessitat. El
percentatge de rèpliques sobre el total de respostes ha estat durant aquest any d’un
13,89%. En la mesura en què millora la qualitat de l’atenció, es redueix el nombre de
rèpliques enviades pels estudiants. Per tant, la qualitat és una prioritat per a la UOC
perquè, a banda de millorar la satisfacció dels estudiants, és un instrument que permet
contenir el nombre d’entrades. La pròpia gestió del Front Office, doncs, pot contribuir a
la millora de l’eficiència dels seus propis recursos. Addicionalment, en la mesura en què
l’empresa adjudicatària assoleix els ANS indicats a les Condicions d’execució de
l’apartat 1.11 d’aquest Plec, millora la satisfacció dels estudiants i creixen els seus propis
marges.
Respecte la possibilitat de resoldre algunes entrades per canal telefònic, el volum de
trucades emeses ha estat:

Mes

Trucades

nov.-19

56

des-19

23

gen-20

66

11

febr-20

69

març-20

35

abr.-20

11

maig-20

35

juny-20

172

jul.-20

61

ag-20

30

set-20

91

oct.-20

62

Total 19/20

711

Finalment, i atenent els volums citats, s’estimen les hores dedicació següents en el
primer any de contracte, si bé podrien augmentar en funció del creixement dels volums
a atendre o, per contra, podrien disminuir per una reducció de l’entrada d’activitat:
Mes

Hores

Gener

3.450

Febrer

4.500

Març

2.500

Abril

1.600

Maig

1.800

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

3.450
4.500
1.400
4.000
2.500
1.800
1.400
32.900

Tenint en compte la tendència de creixement en el volums dels darrers anys de servei i
l’objectiu de creixement de la UOC en volum d’estudiants, es preveu un creixement
sostingut en hores en els diferents anys de contracte tal com es reflecteix en aquesta
taula:
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Any

Hores

2021-2022

32.900

2022-2023

33.670

2023-2024

34.440

2024-2025

35.210

2025-2026

35.980

1.4. Equip humà
Per tal de prestar el servei objecte de contractació, l’empresa adjudicatària ha de
disposar d’un equip de persones suficient que garanteixi l’assoliment dels ANS
establerts.
Aquesta suficiència passa, necessàriament, per disposar d’un equip de persones
estable al llarg de l’any i la capacitat de disposar d’un equip de reforç que ha de cobrir
necessitats puntuals i estacionals vinculades al calendari acadèmic de la Universitat.
Així mateix, l’adjudicatària ha d’incloure un pla acció que es desencadeni a partir d’un
volum determinat de consultes pendents de gestionar i que expliqui la capacitat de
flexibilitat de l’empresa adjudicatària.
L’equip de treball ha de tenir el següent perfil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alta capacitat de comunicació oral i escrita. Ha de ser capaç d’escoltar i fer
arribar la resposta de manera efectiva.
Pro activitat, és a dir, ha de tenir iniciativa i responsabilitat, i també ha de ser
capaç de preveure els problemes per tal de reduir el nombre de consultes
futures.
Capacitat de solucionar els problemes posant èmfasi en les causes i no en les
conseqüències derivades.
Perfecte coneixement gramatical i ortogràfic dels idiomes de relació amb els
estudiants.
Fonamentalment serien català, castellà (alt nivell parlat i escrit) i anglès (nivell
B2 mínim i disposar d’algun membre de l’equip amb nivell C1 o superior).
Alt nivell d’empatia, és a dir, posar‐se a la pell de l’estudiant, i actuar sempre
amb respecte i professionalitat.
Experiència prèvia en serveis de característiques similars.
Coneixement de l’àmbit universitari.
Alta capacitat de treball en equip.
Capacitats tècniques per utilitzar les tecnologies de la informació i la
comunicació.
Capacitat per gestionar un alt volum d’informació.

L’adjudicatari ha de dimensionar adequadament l’equip per al compliment dels ANS
tenint present la temporalitat de la càrrega de treball, els períodes de formació per a la
incorporació de nous gestors en pics d’activitat i la corba d’aprenentatge dels gestors.
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Això suposa que el nombre de gestors i la seva distribució horària ha de ser adequada
per al compliment dels ANS quantitatius i els coneixements i capacitats dels gestors han
de ser adequats per al compliment dels ANS qualitatius.

1.5. Requisits mínims per a la prestació del servei
L’adjudicatari ha d’assumir els volums d’entrades i sortides actuals i ha de disposar de
capacitat suficient per poder dimensionar els seus recursos humans i tècnics per
adaptar‐se a necessitats futures.
1.5.1. Organització dels recursos i horari del front office del Servei d’atenció de consultes
Acadèmiques, Servei d’atenció de queixes i del servei d’atenció al públic.
L’horari que ha de cobrir el Servei d’atenció és de 8:00 a 23:00 de dilluns a divendres i
de 9:00 a 21:00 els caps de setmana i festius, i es presta des de les oficines del
proveïdor. Els recursos destinats a cada franja horària s’han d’adaptar al flux d’entrades
dels usuaris a l’època de l’any en què ens trobem en cada moment.
L’organització dels recursos consta de les figures següents:
●

Cap de servei: el servei ha de tenir un cap visible (responsable del servei) amb
qui la UOC es pugui relacionar per a qüestions de l'activitat diària. Aquesta
persona assumeix la responsabilitat del servei, vetllant per la seva qualitat i
garantint els nivells de servei.

●

Coordinadors: durant tot l’horari del servei (inclosos dissabtes, diumenges i
festius quan hi hagi un dispositiu de reforç) hi ha d’haver la figura del
coordinador. Són les persones que gestionen el 2n nivell del front office. Cal que
coneguin àmpliament el contingut de les diferents temàtiques i servei per a
poder donar suport (ex. detectant necessitats de formació, adaptant les
plantilles, adequant l’arbre de classificació intern, etc.) als gestors de 1r nivell.
També han de ser les figures encarregades de portar a terme les formacions dels
gestors de primer nivell així com els corresponents controls de qualitat. Alhora
han de proveir a la UOC de la informació necessària que és pròpia de l’activitat,
ja sigui a través d’informes o altres canals o suports.

●

Gestors: són persones amb experiència en atenció telefònica i virtual. Atenen
consultes de 1r nivell i les classifiquen seguint sempre els procediments
establerts. Han de conèixer de manera transversal el contingut de totes les
temàtiques sobre les que pregunten els estudiants, resoldre‐les segons els
estàndards establerts, aplicar les tècniques de comunicació adquirides en
formacions per part de l’empresa oferir la millor imatge possible de la UOC. Així
mateix és necessari que els gestors facin servir les eines recomanades per la
UOC.

Per tal de garantir que les persones que s’incorporen de nou al servei disposen dels
accessos necessaris per poder realitzar la seva tasca, l’empresa adjudicatària ha
d’informar del nom complert, NIF i data de naixement a la UOC amb 3 dies d’antelació
a la seva incorporació.
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En qualsevol cas, la UOC podrà desestimar i sol·licitar la substitució de qualsevol
persona assignada al servei per part de l’empresa, en cas que no presti el servei de
forma adequada i l’empresa adjudicatària es compromet a dur a terme la substitució.

1.6. Requisits tecnològics
El punt de treball per a atendre les peticions del servei ha de disposar dels següents
requeriments:
●

Ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet per banda ampla i un
monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels.

●

Es requereix que la CPU (ja sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil)
tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

A continuació es detallen les versions de navegadors i sistemes operatius que es
recomana per a navegar pel site i el Campus Virtual de la UOC sense problemes i per
disposar d’accés a les diferents aplicacions d’atenció de les peticions.
Pel que fa al maquinari, es pot fer servir qualsevol equip informàtic que sigui capaç
d'executar els sistemes operatius requerits.
Sistema Operatiu
Versions
Possibles

Versió
preferible

Windows 10
Windows 8.1

Windows 10

Navegador
Versions
requerides
Internet Explorer (Darrera versió)
Mozilla Firefox (Darrera versió)
Chrome (Darrera versió)

L’aplicació d’atenció de les entrades, l’eina CAU, és accessible per mitjà de la xarxa
després de la validació dels gestors d’atenció.
En el cas de contactar telefònicament, l’accés al web de registre de les trucades sortints,
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es realitza mitjançant l’aplicació de la Fitxa de l’Estudiant i la mateixa eina CAU.
Així mateix, les entrades registrades telemàticament, també són ateses mitjançant l’eina
CAU des d’on es proporciona accés a la fitxa de l’estudiant de l’entrada seleccionada.
CAU és una solució d'integració de serveis d'atenció que permet tota la gestió de
peticions de diferent naturalesa. L’aplicació CAU es basa en diferents mòduls:
●

Web de registre de peticions de les trucades emeses.

●

Aplicació de resolució (CAU) basada en Forms Services d’Oracle, per la qual
caldrà accedir als servidors de la UOC mitjançant una passarel·la de connexió
amb Citrix Metaframe o per mitjà d’una VPN habilitada a la xarxa de la UOC.

Aquest darrer mòdul permet interactuar amb diferents nivells d’atenció, aplicar
procediments i plantilles de resolució, etc.
D’altra banda, es disposa de diferents fonts d’informació per tal de poder gestionar les
peticions que arriben al servei:
●

La Fitxa de l’Estudiant, consisteix en una aplicació web, que prèvia identificació
de l’usuari, proporciona dades agrupades procedents de les diferents bases de
dades de la UOC.

●

Site de procediments i comunicats, la UOC disposa d’un site específic que
serveix de contenidor dels procediments de gestió de les diferents tipologies
d’entrada, així com per compartir informacions necessàries per a dur a terme
l’atenció.

●

Aplicació d’edició i emmagatzematge de respostes, la UOC disposa d’una
aplicació específica que permet redactar les respostes amb el corrector ortogràfic
incorporat i una base de dades vinculades per incloure propostes de resposta i
crear noves propostes.

Reports i explotacions CAU: la UOC disposa d’eines d’explotació i reporting per extreure
dades de l’activitat registrada a l’eina CAU, garantint un control de les peticions
pendents, la seva antiguitat, detall de la seva resolució, etc.
A més de les eines enumerades, caldrà que l’empresa adjudicatària faci ús de qualsevol
altra eina o aplicació que la UOC implementi per la gestió acadèmica durant el temps
d’execució del contracte.
Per tal de garantir els ANS, es requereix alta disponibilitat de cara a la connexió/ sortida
a Internet des de les instal·lacions de l’adjudicatari a través de, com a mínim, dos
proveïdors diferents, així com d’un gestor de banda ampla. La commutació, en cas
d’avaria, ha de ser automàtica de manera que sigui transparent per als gestors o
operadors.
En cap cas, l’ample de banda disponible de sortida a Internet per l’adjudicatari podrà ser
el responsable de la lentitud apreciable/manifesta pels operadors o gestors a l’hora
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d’accedir a totes les aplicacions definides per la UOC com a necessàries per a la
prestació del servei o en cas de posar en producció nous serveis.
L’adjudicatària haurà d’incorporar les millores tecnològiques necessàries al seu contact
center per poder donar resposta a totes les possibles noves aplicacions que la UOC
decideixi posar en funcionament, com podria ser una relació síncrona via xat o la
capacitat de realitzar trucades sortints.
En cas de necessitar una connexió privada per Internet entre la UOC i les instal∙lacions
de l’adjudicatària, els costos associats a l’entrada en producció d’aquesta interconnexió
així com el seu manteniment aniran a càrrec de l’adjudicatari.
També cal assegurar la sortida de trucades a través de varis primaris associats a
diferents proveïdors per a donar alta disponibilitat a la solució.
Més enllà dels dispositius de Sistemes Alimentació Ininterrompuda (SAI) habituals, és
convenient disposar de generadors a autònoms que puguin donar servei en cas de
fallida elèctrica general.
Pel que fa a les característiques de la telefonia, l’adjudicatària ha de disposar del
maquinari i programari propi d’un centre d'atenció multicanal que, com a mínim, permeti:
●
●
●
●
●
●
●

Possibilitat de deixar les trucades sortints en espera o poder‐les transferir
internament.
Gravació i reproducció de les trucades amb un sistema que pugui ser accessible
a les gravacions en àudio per part pels responsables de la UOC de cara a dur a
terme el seguiment de la qualitat.
Catalogació de les trucades en base a un arbre de tipologies de diferents nivells
i fàcilment personalitzable.
Sistemes de marcació automàtica.
Disposar de sistemes de reporting i explotació de dades de les trucades emeses.
El telèfon emissor de les trucades ha de ser un únic 93 utilitzat tan sols per aquest
servei.
Es requereix de locucions personalitzables per les trucades que puguin arribar
al telèfon emissor.

Cada lloc de treball ha de disposar de la infraestructura telefònica i telemàtica necessària
per prestar el servei (maquinari, programari, connexions, etc.). Les tecnologies que cal
que s’utilitzin han d’estar lligades a les plataformes i sistemes de comunicacions que
són objecte del servei d’atenció al públic en general.
La plataforma telefònica (recursos tècnics) ha d’estar dimensionada de manera que en
cap cas sigui l’element limitant en la capacitat de realitzar trucades de veu o altres,
podent absorbir perfectament els pics d’activitat del servei que es produeixin en
qualsevol moment, per poder aplicar les millors alternatives per a la seva gestió i el seu
tractament.
Els costos de configuració inicial i futures evolucions de tots els elements de la
plataforma d’atenció telefònica han d’estar inclosos al preu del servei.
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1.7. Formació
L’empresa adjudicatària és la responsable de garantir en tot moment que el nivell de
capacitació de l’equip és l’adequat per a la prestació del servei. La formació és
obligatòria i es pot realitzar tant a les instal∙lacions de la UOC com a les de l’empresa
adjudicatària.
Els gestors i els coordinadors reben una formació inicial bàsica, centrada a conèixer la
UOC, adquirir nocions d’atenció virtual, nocions d’estil, conèixer les eines de treball i les
seves funcionalitats (CAU, fitxa de l’estudiant, etc.), el funcionament intern dels Serveis
d'Atenció, els objectius, l’orientació, etc. Durant la formació es fan pràctiques d’ús de les
eines de treball.
La formació inicial de cada gestor anirà a càrrec de l’adjudicatària, sempre seguint el
programa acordat amb la UOC, el qual hauria de tenir una duració mínima de 10
jornades pels gestors de nova incorporació i de 5 jornades pels gestors amb experiència
prèvia.
Cal que hi hagi establert un sistema que permeti visualitzar el rendiment de cada gestor.
Hi ha d’haver una avaluació de les interaccions dels gestors amb els usuaris, destacant‐
ne els punts forts i els febles. Això ha de permetre que el cap de servei i/o els
coordinadors puguin programar formacions addicionals.
El sistema d’avaluació i els criteris que cal seguir seran els acordats entre la UOC i
l’empresa que presta el servei.
La formació és obligatòria i es pot realitzar tant a les instal·lacions de la UOC com a les
de l’empresa adjudicatària.

1.8. Activitats de planificació, control i seguiment del servei per part de la UOC
Les activitats de planificació i control han de permetre millorar el servei d’atenció objecte
de contractació. S’ha de dur a terme un control permanent per tal de contrastar l’estat
real del servei amb els pactes establerts als ANS, analitzant les desviacions i aplicant
les mesures correctives necessàries.
L’adjudicatària ha d’elaborar i lliurar a la UOC, amb periodicitat mensual, un informe
relatiu al seguiment del rendiment de cada gestor i a l’evolució de la qualitat oferta pel
servei, així com les mesures aplicades per afavorir aquesta millora. L’informe cal que
s’elabori a partir d’un anàlisi diari de les respostes, les reassignacions o les rèpliques i
comprova ítems que es relacionen amb els ANS (indicats a l’apartat 1.11 del Present
Plec: nivell ortogràfic i gramatical, ús de l’idioma, correcte contingut de la resposta,
correcte aplicació del procediment, correcta classificació, etc.).
Així mateix, en determinats períodes, coincidents, per exemple, amb la incorporació de
recursos eventuals, la periodicitat del lliurament de l’informe ha de ser inferior i específic
per al seguiment dels nous gestors incorporats.
L’objectiu de l’informe és, doncs, detectar necessitats de formació dels gestors i permet
al cap de servei del front office conèixer l’evolució de la qualitat oferta globalment i
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emprendre les mesures correctives necessàries.
D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de lliurar a la UOC, amb periodicitat mensual,
un informe corresponent a l’ús del canal telefònic com a emissor de trucades. L’informe
ha de contenir, com a mínim, el nombre de trucades emeses per temàtica i un mínim
anàlisi del seu contingut i la seva efectivitat (noves consultes o rèpliques a partir de la
trucada i valoració de l’enquesta de satisfacció associada a les respostes).
L’empresa adjudicatària ha de realitzar un informe de seguiment de consultes reiterades.
Aquest seguiment pretén personalitzar sobre els estudiants que en un breu període de
temps contacten amb el Serveis d’atenció de manera recurrent.
La periodicitat del seguiment anirà en funció del nombre de casos detectats. La UOC
podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària que contacti amb els estudiants a través de
diferents canals, incloent-t’hi el telefònic, per solucionar els casos dels estudiant.
Per a l’adequada consecució dels ANS quantitatius, cal elaborar i fer seguiment dels
informes diaris de seguiment del Servei. Aquests, han de contenir, com a mínim l’anàlisi
dels ítems següents:
1. Volum d’entrades rebudes i ateses dia a dia, tant de manera temàtica com de
manera global.
2. Situació de l’estat de les consultes pendents (volums, % de la primera acció
abans de 24h, pendents de classificar, replicades, pendents al segon nivell) per
temàtica i global del servei:
●

Quan al final d’una jornada laboral, no s’hagi assolit alguns dels ANS
quantitatius, l’empresa adjudicatària haurà de justificar o explicar per quin
motiu no s’ha assolit l’ANS en qüestió. Si són més d’un dels ANS no assolits,
s’haurà de justificar cadascú per separat. Aquesta justificació pot ser inclosa
dins d’un informe, o a través d’un correu electrònic o pel canal que designi la
UOC. Punts de control diaris de revisió dels volums de peticions ateses per
garantir que aquests s’ajusten a les planificacions. En cas d’incompliment de
les previsions cal que aquest fet sigui notificat als responsables de la UOC.

●

Resum, amb exemples concrets, de l’anàlisi qualitatiu realitzat a una mostra
del global de les respostes efectuades pel Servei durant la setmana anterior,
i també per temàtica.
S’ha d’analitzar el nivell ortogràfic i gramatical, el contingut de les respostes,
la classificació, l’aplicació dels procediments i les plantilles, etc.
Seguiment de l’evolució dels ANS de la setmana anterior per temàtica i global
del Servei i la distància dels resultats obtinguts respecte al que s’estableix a
les Condicions d’execució de l’apartat 1.11.

●
●

3. Els responsables de la UOC i el cap del servei del front office, amb les persones
que assignin en cada cas, han de fer una reunió setmanal virtual (puntualment
presencial) amb els objectius següents:
●
●

Compartir els informes setmanals.
Comentar els punts de millora, en ambdues direccions (UOC‐adjudicatària,
adjudicatària‐UOC) i establir les mesures correctives necessàries
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●
●
●

(formacions, noves parametritzacions de l’eina d’atenció, creació de nous
procediments o plantilles, millora de la Fitxa de l’estudiant, etc.).
Analitzar l’impacte de les mesures aplicades la setmana o setmanes
anteriors.
Revisar l’execució i el grau d’avenç del Servei.
Informar de canvis d’organització o tecnològics del Servei i establir les
mesures a emprendre.

4. A més a més, i un cop al mes, a les reunions setmanals s’han de compartir els
informes mensual elaborats per l’empresa adjudicatària i per la UOC (informe
mensual ANS amb les penalitzacions corresponents si és el cas).
1.9. Protocols d’actuació dels gestors i documentació a mantenir i actualitzar
Entre d’altres obligacions de l’adjudicatària es troba l’elaboració i redacció, amb l’ajuda
dels responsables de la UOC, dels procediments i les plantilles actuals i futures, així
com l’adequació de l’arbre de classificació intern de les entrades, que són la base del
coneixement del front office, responsabilitzant‐se de la seva actualització dins del
sistema. Aquests elements de suport de l’atenció permeten als gestors desplegar la seva
activitat amb la màxima eficiència i assolir els objectius proposats amb la qualitat
desitjada.
Els elements de suport de l’atenció elaborats i/o actualitzats són propietat de la UOC.
1.10. Pla de transició i devolució del servei
La recepció del servei per part de l’empresa adjudicatària ha d’incloure un període de
transició fins aconseguir la prestació completa i autònoma del servei per part de
l’empresa adjudicatària entrant, amb aplicació dels acords de nivell de servei. En aquest
sentit, el licitador ha d’incloure en la seva oferta tècnica una proposta de pla de transició
que incorpori els elements següents:
●
●
●

Definició del marc temporal i els recursos necessaris per a portar a terme el pla
de transició.
Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la durada prevista
i el seu grau d’implicació.
Planificació detallada de la fase de transició pròpiament dita, la durada prevista
fins a l’estabilització.

L’empresa adjudicatària resta obligada a prestar el servei d’acord amb les
prescripcions establerta en el Plec fins a l’expiració de la vigència contractual.
En el supòsit d’expiració o resolució anticipada del contracte, l’adjudicatari queda
obligat a prestar la màxima col·laboració per a efectuar el traspàs del servei a
una nova empresa adjudicatària. En aquest sentit, l’adjudicatària sortint
actualitzarà tota la documentació, procediment i registres d’informació relatiu al
servei, informarà dels sistemes utilitzats per al seu desenvolupament, donarà
accés a la informació que calgui per al traspàs i col·laboració tècnica, tant a la
UOC com a la nova adjudicatària, per tal de garantir la continuïtat dels servei
sense interrupcions i amb els nivells de qualitat necessaris.
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1.11. Condicions d’execució: Acords de Nivell de Servei (ANS) i Penalitzacions
Per tal de garantir una adequada prestació del servei, es determinen
els Acords de
Nivell de Servei (ANS), definits en base a l’aplicació dels procediments establerts per
cadascuna de les activitats i consultables en el site mencionat al punt 1.6.
Els ANS definits són els següents:
ANS Quantitatius:
1. Temps de gestió:
i. Temps màxim primera acció sobre les peticions: És el temps transcorregut des
del moment en què l’entrada de l’estudiant arriba via eines d’atenció i
aquesta es gestiona, ja sigui emetent resposta o reassignant la petició a back
office o servei traslladant al segon nivell, així com si en un futur calgués derivar
la consulta a qualsevol altre àmbit. En tot cas tot cas qualsevol petició que entri
o passi pel 1r nivell s’ha de gestionar respectant l’ANS que aquí es defineix:
ANS Temps de gestió: 95%<=24 hores
ii. Temps de resposta o gestió – entrades al 2n nivell d’atenció: És el temps
transcorregut des del moment en què l’entrada es reassigna al segon nivell, bé
sigui des del primer nivell o des del back office, i fins que s'emet la resposta o es
reassigna l’entrada:
ANS Temps de resposta o gestió del 2n nivell:
95%<=24 hores
iii. Temps de resposta o gestió – consultes caducades: És el temps transcorregut
des de que una consulta ha superat les 24 hores sense que s’hagi gestionat i
fins al moment en què gestiona, ja sigui emetent resposta o reassignant la petició
a back office o servei traslladant al segon nivell, així com si en un futur calgués
derivar la consulta a qualsevol altre àmbit. L’ANS serà acumulatiu en funció de
les franges de 24 hores.
ANS Temps de resposta o gestió consultes caducades:
24 hores >= 48 hores > 0,08 coeficient ANS
48 hores >= 72 hores > 0,05 coeficient ANS
72 hores >= 96 hores > 0,03 coeficient ANS
2. Entrades reassignades als back office: Són totes aquelles entrades que no es
poden resoldre seguint els procediments establerts en els nivells 1 i 2 i que, per
tant, es reassignen als back office.
ANS Entrades reassignades al back office:
Peticions reassignades <= 20%
3. Nombre de rèpliques rebudes: Les respostes emeses poden ser replicades
pels Estudiants perquè no satisfan la seva necessitat o com a producte d’una
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nova entrada. El sistema CAU permet conèixer les respostes que són replicades
i, per tant, suposen una nova entrada al Servei d’atenció.
ANS Nombre de rèpliques rebudes:
<=17%2. Nivell gramatical i ortogràfic:
4. Nivell gramatical i ortogràfic: l'empresa adjudicatària ha de certificar que el
gestors d'atenció a l'estudiant tenen un nivell alt de coneixements gramaticals i
ortogràfics.
ANS Nivell gramatical i ortogràfic:
Correcció gramatical i ortogràfica >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
5. Contingut de la resposta: L'empresa adjudicatària ha de garantir que el
contingut de la resposta és adient a la consulta plantejada per l’usuari.
ANS Contingut de la resposta:
Correcte contingut >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
6. Utilització de l’idioma correcte (català – castellà ‐ anglès): El Servei d’atenció
és multiidioma i cal atendre els estudiants en funció de l’idioma que s’adreça
l’estudiant. del programa en què s’ha matriculat i/o del seu idioma de relació.
ANS Utilització de l'idioma (català – castellà ‐ anglès):
Correcte idioma >= 99% de la mostra observada

Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
7. Correcta classificació de l’entrada: La primera acció que cal fer quan
gestionem una entrada és la seva classificació segons l’arbre de tipologies
establert:
ANS Correcta classificació de l’entrada:
Correcta classificació >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
8. Aplicació correcta del procediment establert: Els gestors del front office han de
seguir correctament els procediments d’atenció establerts amb l’objectiu
d’aconseguir el grau de personalització desitjat.
ANS Correcta aplicació del procediment establert:
Correcta aplicació del procediment >= 95% de la mostra observada
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Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.

1

2
3
4
5
6
7
8

ANS ‐ pes de les penalitzacions
Descripció
Temps de Gestió
i. Temps màxim primera acció sobre les peticions:
ii. Temps de resposta o gestió – entrades al 2n nivell
d’atenció:
iii. Temps de resposta o gestió – consultes caducades: (pes
acumulatiu)
Peticions reassignades al back office
Rèpliques rebudes
Nivell gramatical i ortogràfic
Contingut de la resposta
Utilització de l’idioma (català – castellà – anglès)
Correcta classificació de l’entrada
Procediment correcte i personalització
Total punts:

Valor
24h.
24 h.

95%
95%

Pes
0,38
0,20
0,10

24h.

100%

0,08

20%
<=17%
95%
95%
99%
95%
95%

0,14
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
1,00

El fet que l’adjudicatari incompleixi en l’informe mensual d’ANS els nivells de servei
especificats anteriorment podrà donar lloc a l’aplicació de les penalitzacions que es
determinen, sempre que l’incompliment sigui degut a causes directament i
exclusivament imputables a l’adjudicatari.
L’adjudicatari en cap cas serà responsable ni podrà ser penalitzat per l’incompliment
dels nivells de servei que siguin conseqüència de l’acció o omissió de tercers aliens a
l’adjudicatari, o bé l’increment no planificat per part de la UOC del volum d’activitat
convingut per ambdues parts i que superi més d’un 20% el creixement mensual
considerat com a normal.
L’import de les penalitzacions eventualment exigibles en cap cas podrà superar el 15%
de l’import mensual mitjà del preu dels serveis.
L’import de les penalitzacions es calcularà amb aquesta fórmula:
Grau d’incompliment = total de peticions penalitzades * Pes ANS / Nombre de peticions * 100
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LOT 2. SERVEI D’ATENCIÓ DE CONSULTES
TECNOLÒGIQUES.
2. Objecte del lot 2, relatiu al Servei d’atenció de consultes
tecnològiques
L’objecte del present apartat és definir les condicions tècniques per a la prestació del
Servei d’atenció de consultes tecnològiques com a front office de la UOC.
El Servei d’Atenció de consultes tecnològiques dóna suport i atén els dubtes de caràcter
Tecnològic de la comunitat de la UOC.
El Servei d’Atenció consta d’un front office i un back office que desenvolupen les tasques
següents:
FRONT OFFICE: s’ocupa del contacte directe amb els estudiants. Disposa d’un 1r nivell
d’atenció que classifica les entrades i trucades dels estudiants, contesta les consultes
més bàsiques i reassigna a un 2n nivell les entrades més complexes o no
procedimentades. El 2n nivell gestiona aquestes entrades més complexes i reassigna al
back office aquelles que requereixen d’una gestió per part dels diferents equips de la
UOC. D’altra banda, el front office es posa en contacte amb els estudiants de manera
proactiva a petició del back office quan la situació ho requereix.
BACK OFFICE: s’encarrega de resoldre les entrades que es deriven des dels nivells
anteriors i que fan referència a temàtiques de les quals en són els experts a la Universitat
i que impliquen sovint d’una gestió administrativa acadèmica. El back office és gestionat
pels diferents equips de la UOC que intervenen en l’atenció als estudiants.
El front office del Servei d’atenció de consultes tecnològiques als estudiants i usuaris ha
de tenir les característiques següents:
●
●
●
●
●

Cultura basada en el “servei al client”.
Proactivitat en la detecció d’incidències i reducció d’entrades (consultes, dubtes,
incidències, etc.).
Optimització en la diagnosi i la resolució d’entrades.
Disponibilitat d’indicadors i informes per a la gestió del servei proporcionat.

El Front Office del Servei d’atenció de consultes tecnològiques té els objectius següents:
●
●
●

●

Donar resposta, mitjançant canals telemàtics asíncrons i canal telefònic, a les
entrades dels estudiants i usuaris de la UOC.
Contactar de manera proactiva amb els estudiants i usuaris mitjançant els canals
més adequats en cada cas (telemàtic o telefònic).
Fer seguiment de les peticions escalades al Servei tecnològic de la Universitat
per tal de fer retorn, quan convingui, als estudiants afectats. L’adjudicatària del
contracte té la responsabilitat de realitzar un seguiment sobre les consultes que
s’escalen. Aquests escalats es gestionen a través de les eines que la UOC
identifiqui.
Generar documentació periòdica qualitativa de l’estat del servei a l’equip de
direcció.
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●
●
●

Proposar projectes de millora en l’àmbit de l’atenció a l’estudiant.
Prestar el Serveis d’atenció als estudiants amb els criteris de qualitat i ANS
contractats.
Garantir la proactivitat, és a dir, l’anticipació a les necessitats dels estudiants.

2.1. Abast del servei
El Servei d’atenció de consultes tecnològiques dóna suport als estudiants i usuaris de
les diferents iniciatives (català, castellà o anglès) del Campus Virtual.
Les principals temàtiques que cobreix el Servei d’atenció de consultes tecnològiques als
estudiants i usuaris de la UOC són les següents:
●

Accés al Campus Virtual
Fa referència als dubtes al voltant del procés d’entrada al Campus: generació de
logins, oblit o caducitat de contrasenyes, validació d’usuaris, etc.

●

Punt de treball
S’hi inclouen totes les entrades relacionades amb els sistemes operatius de
l’usuari, navegadors, connexió a internet i programari.

●

Aules
En aquest grup hi ha les entrades que fan referència a l’accés a l’aula, els
materials didàctics i altres fonts d’informació disponibles, etc. En definitiva, l’aula
és l'espai del Campus on s'integren, d'una banda, tots el elements necessaris
per a fer el seguiment de les assignatures i, de l'altra, les eines i els recursos
necessaris per a desenvolupar‐hi les activitats docents.

●

Entorn Virtual
S’hi inclouen les entrades relacionades amb els diferents elements que
configuren el campus virtual de la Universitat (excepte les aules), com la pàgina
inicial del Campus, eines GSuite, Apps mòbils, les Proves finals virtuals, espais
de comunicació, tràmits, així com d’altres entorns com les webs d’Alumni o
Biblioteca.

●

Suport docència
S’hi inclouen totes les entrades vinculades al suport tècnic dels professors
col∙laboradors, pel que fa a la configuració i funcionament de les aules virtuals,
de l’ús de les eines d’avaluació i dels materials i recursos d’aprenentatge. Inclou
el suport a les proves finals virtuals, que poden tenir o no patrons de registre
facial. En tot cas, aquest pot ser un suport que es doni per separat o alhora. El
suport a les proves virtuals acostuma a ser telefònic i és puntual, normalment 6
vegades l’any: quatre festius i dos laborables. El nombre de vegades pot variar
en funció de necessitats del servei.
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●

Matriculació
S’hi inclouen totes les entrades, especialment pel canal telefònic, on els
estudiants notifiquen incidències en el procés de matriculació.

●

Apps UOC
Es contempla l’atenció dels comentaris i consultes arribades a les diferents apps
stores on es publiquen les diferents Apps de la UOC.

●

No previst
S’hi inclouen totes les entrades pel canal telefònic no previstes, ja sigui per
equivocació o per finalització precipitada de la trucada.

●

Altres
S’hi inclouen totes les entrades, especialment pel canal telefònic, que tracten
sobre temes acadèmics, com els títols, oferta formativa, avaluació, etc. Aquestes
s’han de redirigir al servei d’atenció de consultes acadèmiques.

S’adjunta un quadre amb els volums de peticions rebudes per temàtica des de
noviembre de 2019 fins a octubre de 2020:

Temàtica

Accés al Campus
Accés i Admissió
AEP
Aules
Avaluació
Entorn Virtual
Expedient
Matriculació
No previst
Oferta formativa
Pràctiques i
Mobilitat
Punt de treball
Total peticions

Peticions

8.265
76
35
9.251
40
14.766
54
417
700
11
29
1.019
37.854

2.2. Els canals de relació del Servei d’atenció de consultes tecnològiques de la
Universitat
La UOC ha creat un model educatiu basat en un entorn virtual de comunicació en el
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Campus Virtual.
El Campus Virtual es pot definir com el conjunt de funcions que fan possible la interacció
dels Col·lectius que componen la Universitat (estudiants, professors, consultors,
personal de gestió, etc.), sense la necessitat que coincideixin ni en l’espai ni el temps.
El Campus és l’entorn virtual que permet seguir dia a dia la vida de la UOC i és el mitjà
pel qual es relacionen i estudien els nostres usuaris.
D’aquesta manera, el canal natural i principal de relació amb els estudiants de la UOC
és el telemàtic i, ara per ara, asíncron. No obstant això, el canal també podria ser
telefònic, sobretot quan l’estudiant ho sol·licita. En aquests casos l’adjudicatària haurà
de fer servir aquest canal.
Això no obstant, la UOC ha de garantir que els estudiants poden accedir al Campus
mitjançant la resolució de dubtes i incidències vinculades a generació de logins, oblit o
caducitat de contrasenyes, validació d’usuaris, etc. Per aquest motiu, existeix un telèfon
d’atenció de consultes tecnològiques a disposició dels estudiants i usuaris de la UOC. A
través d’aquest telèfon, es gestionen, principalment, les incidències d’accés al Campus
Virtual però també dubtes i incidències relacionades amb les temàtiques indicades al
punt dos de la Clàusula primera del lot 2.
El front office, per tant, dóna resposta als missatges que els estudiants adrecen al Servei
d’atenció del Campus virtual i a les trucades que els estudiant adrecen als telèfons
d’entrada següents:
●
●
●
●

902 220 50 50 (entorn català)
+34 993 396 10 84 (des de l’estranger per entorn català)
902 111 05 05 (entorn castellà)
+34 993 396 10 86 (des de l’estranger per entorn castellà)

S’adjunta un gràfic amb la distribució percentual per canal sobre el total de les entrades
des de novembre de 2019 fins octubre de 2020:
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Així mateix, en aquests moments la UOC està provant diferents solucions tecnològiques
de relació síncrona (tipus xat o altres) amb els estudiants. Una vegada implementades
aquestes solucions, el front office haurà de donar resposta amb els criteris i ANS
establerts a tal efecte.
D’altra banda, el front office contacta telefònicament amb els estudiants, a petició del
back office, quan la situació ho requereix. És, per tant, un canal emissor que s’utilitza en
el Servei d’atenció de consultes tecnològiques.
Això no obstant, la UOC es reserva el dret de revisar periòdicament les polítiques d’ús
dels canals de relació amb els estudiants, potenciant‐ne uns o altres en funció de
l’evolució de les tendències del mercat i del perfil dels seus estudiants. Qualsevol canvi
en aquest sentit, serà comunicat a l’empresa adjudicatària, com a mínim 30 dies
naturals abans de la seva posada en marxa. Així mateix, es pactaran de mutu acord els
Acords de nivell de servei (ANS) específics que no estiguin contemplats a la
formalització d’aquest contracte i s’iniciarà el seguiment de l’assoliment dels mateixos,
com a màxim, 30 dies naturals després de la seva posada en marxa.

2.3. Volums estimats de servei
S’adjunta un quadre i un gràfic amb la distribució mensual de les entrades per canal
rebudes des de novembre de 2019 i fins al mes d’octubre de 2020:
Mes

Virtual

Telèfon

Total
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nov.-19
des-19
gen-20
febr-20
març-20
abr.-20
maig-20
juny-20
jul.-20
ag-20
set-20
oct.-20

1.365
1.734
2.073
2.031
2.054
1.453
1.316
1.583
994
261
3.036
2.340

868
540
1.855
993
875
777
600
6.997
999
448
1.441
1.221

2.233
2.274
3.928
3.024
2.929
2.230
1.916
8.580
1.993
709
4.477
3.561

A banda de l’activitat regular del servei, i coincidint amb el canvi de model de la UOC a
una avaluació final virtual, s’han incrementat exponencialment el nombre de trucades de
suport durant les proves finals virtuals, la qual cosa implica un pic important d’activitat
en sis dies (4 festius i 2 laborables durant el mes de gener i juny respectivament. La
previsió estimada de volums pel que fa a aquesta activitat es concreta en aquestes
xifres:

Mes

Trucades
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Dades reals juny 2020

5.284

Previsió gener 2021

6.266

Previsió juny 2021 i propers semestres

16.708

A partir de juny 2021, no està confirmada la continuïtat d’aquest model d’avaluació: Per
tant, pot haver-hi canvis significatius en els volums previstos per aquesta activitat de
suport, així com en el canal d’atenció emprat per atendre-la sigui telefònic o altres
possibles canals síncrons que es puguin implementar.
Al marge d’aquests moments punta d’activitat focalitzats en alguns dies de juny i gener,
el volum fluctua en funció del calendari acadèmic. Els mesos que concentren els volums
més grans d’entrades són febrer, setembre i octubre. Addicionalment, són destacables
els volums d’entrades dels mesos de març, novembre, juny i juliol. El Servei d’atenció
de consultes tecnològiques, doncs, té un grau relatiu d’estacionalitat, exceptuant els
mencionats pics derivats del suport durant les proves finals virtuals.
D’altra banda, és important tenir en compte que l’anàlisi dels darrers 2 anys ens indiquen
que el creixement mig d’entrades d’un any en relació a l’anterior és d’un 10%. El motiu
cal trobar‐lo, principalment, en el creixement d’estudiants matriculats i dels usuaris del
Campus amb necessitats tecnològiques.
D’aquesta manera, cal considerar aquest creixement anual mig mínim d’un 10% com a
creixement normal encara que s’ha vist afectat especialment pel canvi de model en la
realització de les proves d’avaluació en modalitat virtual i en la necessitat de donar
suport als estudiants durant la realització de les proves.
Així mateix, el nombre total d’entrades rebudes l’any incorpora les entrades que són
rèpliques dels estudiants perquè la resposta inicial no ha satisfet la seva necessitat. El
percentatge de rèpliques sobre el total de respostes ha estat en aquest 2020 d’un
11,97%. En la mesura en què millora la qualitat de l’atenció es redueix el nombre de
rèpliques enviades pels estudiants. Per tant, la qualitat és una prioritat per a la UOC
perquè, a banda de millorar la satisfacció dels usuaris, és un instrument que permet
contenir el nombre d’entrades. La pròpia gestió del front office, doncs, pot contribuir a la
millora de l’eficiència dels seus propis recursos. Addicionalment, en la mesura en què
l’empresa adjudicatària assoleix els ANS indicats a l’apartat 2.11 del lot 2 d’aquest Plec,
millora la satisfacció dels usuaris creixen dels seus propis marges.
Finalment, atenent els volums citats, s’estima les hores dedicació següents en el primer
any de contracte, hores que podrien augmentar en funció del creixement dels volums a
atendre o que per contra poden disminuir per una reducció de l’entrada d’activitat.

Mes

Gener

Hores
dedicades

Hores
Compartides

2.482

445
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Febrer

900

445

Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

900

445

480

384

580

445

5.653
580
448
900
900
580
480
14.883

445
445
224
445
445
445
384
4.997

TOTAL

Cal diferenciar en aquest cas entre les hores d’agents dedicats, que dediquen la totalitat
de la seva jornada als serveis de la UOC, i les hores dels agents compartits, que
dediquen un màxim del 25% de dedicació al servei de la UOC i, per tant, compaginen
en una mateixa hora l’atenció d’altres serveis que no siguin de la UOC.
Tenint en compte la tendència de creixement en el volums dels darrers anys de servei i
l’objectiu de creixement de la UOC en volum d’estudiants, es preveu un creixement
sostingut en els diferents anys de contracte, condicionat també especialment pel volum
d’hores destinades al suport durant les proves d’avaluació virtuals, que podem
augmentar en funció del volum de proves que es realitzin en aquesta modalitat. Es
reflecteix la previsió de creixement en aquesta taula:
Hores
dedicades

Hores
Compartides

2022-2023
2023-2024

18.201
18.474

5.075
5.151

2024-2025

18.751

5.228

2025-2026

19.032

5.307

Any

2021-2022

14.911

5.000

2.4. Equip humà
Per tal de prestar el servei objecte de contractació, l’empresa adjudicatària ha de
disposar d’un equip de persones suficient que garanteixi l’assoliment dels ANS
establerts.
Aquesta suficiència passa, necessàriament, per disposar d’un equip de persones
estable al llarg de l’any i la capacitat de disposar d’un equip de reforç que ha de cobrir
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necessitats puntuals i estacionals vinculades al calendari acadèmic de la Universitat.
Així mateix, l’adjudicatària ha d’incloure un pla acció que es desencadeni a partir d’un
volum determinat de consultes pendents de gestionar o pèrdua intensiva de trucades a
atendre i que expliqui la capacitat de flexibilitat de l’empresa adjudicatària.
L’equip de treball ha de tenir el següent perfil:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alta capacitat de comunicació oral i escrita. Ha de ser capaç d’escoltar i fer
arribar la resposta de manera efectiva.
Domini de tècniques de conversa i etiqueta telefònica.
Proactivitat, és a dir, ha de tenir iniciativa i responsabilitat, i també ha de ser
capaç de preveure els problemes.
Resolubilitat. La solució dels problemes sempre s’enfoca a les causes i no als
símptomes.
Perfecte coneixement gramatical i ortogràfic dels idiomes de relació amb els
estudiants.
Alta empatia. És a dir, posar‐se a la pell de l’estudiant, i actuar sempre amb
respecte i professionalitat.
Experiència prèvia en serveis de característiques similars.
Coneixement de l’àmbit universitari.
Alta capacitat de treball en equip.
Capacitats tècniques per utilitzar les tecnologies de la informació i la
comunicació.
Capacitat per gestionar un alt volum d’informació.

2.5. Requisits mínims per a la prestació de servei
L’adjudicatari ha d’assumir els volums d’entrades i sortides actuals i ha de disposar de
capacitat suficient per poder dimensionar els seus recursos humans i tècnics per
adaptar‐se a necessitats futures.
2.5.1. Organització dels recursos i horari del front office del Servei d’atenció de consultes
tecnològiques
L’horari del servei d’atenció de consultes tecnològiques és de 7x24h. (dissabtes,
diumenges i festius inclosos). Els recursos destinats a cada franja horària s’han
d’adaptar al flux d’entrades i a l’època de l’any en què ens trobem en cada moment.
Això no obstant, és important tenir present que els recursos assignats a les franges
horàries i dies considerats com a “valls” (en què el volum d’entrades es redueix
considerablement) podran ser menors que la resta de dies i franges horàries i, en tot
cas, adaptats al ritme d’entrades dels estudiants.
D’altra banda, el servei en tot cas requereix que hi hagi un mínim d’un agent dedicat en
franja horària de matí i de tarda en dies laborables (9 del matí a 9 de la nit).
L’organització dels recursos consta de les figures següents:
●

Cap de servei: el servei ha de tenir un cap visible (responsable del servei) amb
qui la UOC es pugui relacionar per a qüestions de l'activitat diària. Aquesta
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persona assumeix la responsabilitat del servei, vetllant per la seva qualitat i
garantint els nivells de servei. Cal que aquest rol sempre estigui cobert durant
els dies laborables i, en tot moment, la UOC ha de saber quina persona l'ocupa.
●

Coordinadors: durant tots els horaris del servei hi ha d’haver la figura del
coordinador. Són les persones que gestionen el 2n nivell del front office. Cal que
coneguin en profunditat el contingut de les diferents temàtiques i en l’organització
del servei per a poder donar suport (ex. detectant necessitats de formació,
adaptant les plantilles, adequant l’arbre de classificació intern, etc.) als gestors
de 1r nivell.

●

Agents: són persones amb experiència en atenció telefònica i virtual. Atenen
consultes i trucades de 1r nivell i les classifiquen seguint sempre els
procediments establerts. Han de conèixer de manera transversal el contingut de
totes les temàtiques sobre les que pregunten els estudiants, resoldre‐les segons
els estàndards establerts, aplicar les tècniques de comunicació adquirides en
formacions per part de l’empresa i oferir la millor imatge possible de la UOC.
Diferenciem entre agents amb una dedicació exclusiva al servei i agents
compartits, amb una dedicació màxima del 25% de la seva jornada al servei de
la UOC.

Per tal de garantir que les persones que s’incorporen de nou al servei disposen dels
accessos necessaris per poder realitzar la seva tasca, l’empresa adjudicatària ha
d’informar del nom complert i NIF a la UOC amb 3 dies d’antelació a la seva incorporació.
En qualsevol cas, la UOC es reserva el dret de poder desestimar i sol∙licitar la substitució
de qualsevol persona assignada al servei per part de l’empresa, en cas que no presti el
servei de forma adequada, tot complint els requisits indicats a la Clàusula 2.5 del lot 2.

2.6. Requisits tecnològics
El punt de treball per a atendre les peticions del servei ha de disposar dels següents
requeriments:
●

Ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet per banda ampla i un
monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels.

●

És recomanable que la CPU (ja sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil)
tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

A continuació es detallen les versions de navegadors i sistemes operatius que es
recomana per a navegar pel site i el Campus Virtual de la UOC sense problemes i per
disposar d’accés a les diferents aplicacions d’atenció de les peticions.
Pel que fa al maquinari, es pot fer servir qualsevol equip informàtic que sigui capaç
d'executar els sistemes operatius requerits:
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Sistema Operatiu
Versions
possibles

Versió
preferible

Windows 10
Windows 8.1

Windows 10

Navegador
Versions
requerides
Internet Explorer (Darrera versió)
Mozilla Firefox (Darrera versió)
Chrome (Darrera versió)

L’aplicació d’atenció de les entrades, l’eina CAU, és accessible per mitjà de la xarxa
després de la validació dels gestors d’atenció.
En el cas del canal telefònic, l’accés al web de registre de les trucades sortints, es
realitza mitjançant l’aplicació de la Fitxa de l’Estudiant la mateixa eina CAU.
Així mateix, les entrades registrades telemàticament, també són ateses mitjançant l’eina
CAU des d’on es proporciona accés a la fitxa de l’estudiant de l’entrada seleccionada.
CAU és una solució d'integració de serveis d'atenció que permet tota la gestió de
peticions de diferent naturalesa. L’aplicació CAU es basa en diferents mòduls:
●

Web de registre de peticions de les trucades emeses.

●

Aplicació de resolució (CAU) basada en Forms Services d’Oracle, per la qual
caldrà accedir als servidors de la UOC mitjançant una passarel∙la de connexió
amb Citrix Metaframe o per mitjà d’una VPN habilitada a la xarxa de la UOC.

Aquest darrer mòdul permet interactuar amb diferents nivells d’atenció, aplicar
procediments i plantilles de resolució, etc.
D’altra banda, es disposa de diferents fonts d’informació per tal de poder gestionar les
peticions que arriben al servei:
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La Fitxa de l’Estudiant, consisteix en una aplicació web, que prèvia identificació de
l’usuari, proporciona dades agrupades procedents de les diferents bases de dades de
la UOC.
●

Site de procediments i comunicats, la UOC disposa d’un site específic que
serveix com a contenidor dels procediments de gestió de les diferents tipologies
d’entrada, així com per compartir informacions necessàries per a dur a terme
l’atenció.

●

Aplicació d’edició i emmagatzematge de respostes, la UOC disposa d’una
aplicació específica que permet redactar les respostes amb el corrector ortogràfic
incorporat i una base de dades vinculades per incloure propostes de resposta i
crear noves propostes.

●

Reports i explotacions CAU: la UOC disposa d’eines d’explotació i reporting per
extreure dades de l’activitat registrada a l’eina CAU, garantint un control de les
peticions pendents, la seva antiguitat, detall de la seva resolució, etc.

A més de les eines enumerades, caldrà que l’empresa adjudicatària faci ús de qualsevol
altra eina o aplicació que la UOC implementi per la gestió acadèmica durant el temps
d’execució del contracte
La plataforma Telefònica (recursos tècnics) ha d’estar dimensionada de manera que en
cap cas sigui l’element limitant en la capacitat d’absorbir i /o realitzar trucades de veu o
altres, podent absorbir perfectament els pics d’activitat que es produeixin en qualsevol
moment així com les alternatives millors per a la seva gestió/tractament. Per a validar
aquest punt l’adjudicatària proporcionarà informes detallats consensuats amb la UOC.
L’adjudicatària permetrà la personalització d’un arbre propi telefònic amb l’objectiu de
donar una atenció telefònica el més eficient i àgil possible. Aquest arbre, s’ha d’adaptar
a les necessitats expressades per la UOC. Per a validar aquest punt, l’adjudicatària
proporcionarà informes detallats amb paràmetres de servei concrets consensuats amb
la UOC. Al mateix temps, es requerirà que l’adjudicatari pugui disposar de locucions
personalitzables segons les necessitats definides per part de la UOC.
Igualment, es requereix alta disponibilitat de cara a la connexió/ sortida a Internet des
de les instal·la cions de l’adjudicatari a través de, com a mínim, dos proveïdors d’Internet
diferents. Es considerarà com a millora que es disposi com a mínim d’aquests dos
proveïdors d’Internet diferents, així com d’un gestor de banda ampla. La commutació en
cas d’avaria ha de ser automàtica de manera que sigui transparent per als gestors o
operadors.
En cap cas, l’ample de banda disponible de sortida a Internet per l’adjudicatari podrà ser
el responsable de la lentitud apreciable/manifesta pels operadors o gestors a l’hora
d’accedir a totes les aplicacions definides per la UOC com a necessàries per a la
prestació del servei o en cas de posar en producció nous serveis.
L’adjudicatària haurà d’incorporar les millores tecnològiques necessàries al seu contact
center per poder donar resposta a totes les possibles noves aplicacions que la UOC
decideixi posar en funcionament com podria ser una relació síncrona via xat o la
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capacitat de realitzar trucades sortints, com ara altres.
En cas de necessitar una connexió privada per Internet entre la UOC i les instal·lacions
de l’adjudicatària, els costos associats a l’entrada en producció d’aquesta interconnexió
així com el seu manteniment aniran a càrrec de l’adjudicatari.
També cal assegurar l’entrada i sortida de trucades a través de varis primaris associats
a diferents proveïdors per a donar alta disponibilitat a la solució. Cal sortida per 2
proveïdors diferents amb la corresponent reserva de DDIs per tots dos i la corresponent
programació dels arbres.
Més enllà dels dispositius de Sistemes Alimentació Ininterrompuda (SAI) habituals, es
considerà millora disposar de generadors autònoms que puguin donar servei en cas de
fallida elèctrica general.

2.7. Formació
L’empresa
adjudicatària
és
la
responsable
de
garantir
en
tot
moment
que
el nivell
de capacitació de l’equip és l’adequat per a la prestació
del servei. La formació orientada a conèixer el funcionament del servei és obligatòria i
es pot realitzar tant a les instal·lacions de la UOC com a les de l’empresa adjudicatària.
Els gestors i els coordinadors reben una formació inicial bàsica, centrada a conèixer la
UOC, adquirir nocions d’atenció virtual i telefònica, nocions d’estil, conèixer les eines de
treball i les seves funcionalitats (CAU, fitxa de l’estudiant, etc.), el funcionament intern
del Servei d'Atenció de consultes tecnològiques, els objectius, l’orientació, etc. Durant
la formació es fan pràctiques d’ús de les eines de treball.
La formació inicial de cada gestor anirà a càrrec de l’adjudicatària, sempre seguint el
programa acordat amb la UOC, el qual hauria de tenir una duració mínima de 10
jornades pels gestors de nova incorporació i de 5 jornades pels gestors amb experiència
prèvia.
Cal que hi hagi establert un sistema que permeti visualitzar el rendiment de cada gestor.
Hi ha d’haver una avaluació de les interaccions dels gestors amb els usuaris, destacant‐
ne els punts forts i els febles. Això ha de permetre que el cap de servei i/o els
coordinadors puguin programar formacions addicionals. El sistema d’avaluació i els
criteris que cal seguir seran els acordats entre la UOC i
l’empresa que presta el servei.
La formació és obligatòria i es pot realitzar tant a les instal·lacions de la UOC com a les
de l’empresa adjudicatària.

2.8. Activitats de planificació, control i seguiment del servei per part de la UOC
Les activitats de planificació i control han de permetre millorar el servei d’atenció objecte
de contractació.
S’ha de dur a terme un control permanent per tal de contrastar l’estat real del servei amb
els pactes establerts als ANS, analitzant les desviacions i aplicant les mesures
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correctives necessàries.
L’adjudicatària ha d’elaborar i lliurar a la UOC, amb periodicitat mensual, un informe
relatiu al seguiment del rendiment de cada gestor i l’evolució de la qualitat oferta pel
servei. L’informe s’elabora a partir de l’anàlisi d’una mostra de les respostes emeses i
trucades gestionades i comprova ítems que es relacionen amb els ANS indicats a
l’apartat 2.11 del present Plec (nivell ortogràfic i gramatical, ús de l’idioma, correcte
contingut de la resposta, correcte aplicació del procediment, correcta classificació,
etc.).
Així mateix, en determinats períodes, coincidents, per exemple, amb la incorporació de
recursos eventuals, la periodicitat del lliurament de l’informe ha de ser inferior i específic
per al seguiment dels nous gestors incorporats.
L’objectiu de l’informe és, doncs, detectar necessitats de formació dels gestors i permet
al cap de servei del front office conèixer l’evolució de la qualitat oferta globalment i
emprendre les mesures correctives necessàries.
L’empresa adjudicatària ha de realitzar un informe de Seguiment de la qualitat de
consultes reiterades. Aquest seguiment pretén personalitzar sobre els estudiants que en
un breu període de temps contacten amb el Serveis d’atenció per la mateixa tipologia
de consultes sense que encara s’hagi solucionat el seu cas.
La periodicitat del seguiment anirà en funció del nombre de casos detectats. La UOC
podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària que contacti amb els estudiants a través de
diferents canals, incloent-t’hi el telefònic, per solucionar els casos dels estudiants.
Quan al final d’una jornada laboral, no s’hagi assolit alguns dels ANS quantitatius,
l’empresa adjudicatària haurà de justificar o explicar per quin motiu no s’ha assolit l’ANS
en qüestió. Si són més d’un dels ANS no assolits, s’haurà de justificar cadascú per
separat. Aquesta justificació pot ser inclosa dins d’un informe, o a través d’un correu
electrònic o pel canal que designi la UOC.
D’altra banda, l’empresa adjudicatària ha de lliurar a la UOC, amb periodicitat mensual,
un informe corresponent a la gestió de centraleta que ha de permetre fer el seguiment
del servei pel que fa referència a l’ús del canal telefònic com a receptor i emissor de
trucades. L’informe ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre de trucades rebudes al mes per dia i hora
Gràfic del nombre de trucades del mes per dia
Gràfic del nombre de trucades del mes per distribució en hores i segmentació
entre dies laborables i caps de setmana i festius
Gràfic del nombre de trucades al mes per tècnic distribuïdes per hores en dies
laborables i hores en caps de setmana i festius
Duració mitja de les trucades del mes i la segmentació per dies laborables i caps
de setmana o festius
Relació de totes les trucades ateses x dia amb la seva duració
Duració mitja de les trucades per gestor
Nombre i % de trucades perdudes o abandonades després de 14 segons i
segmentades per 15‐20s; 21‐50s; i més de 51s.
Nombre i % de trucades perdudes i abandonades abans de 15s
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●
●
●

Nombre i % sobre el total d’ateses de trucades ateses (despenjades) abans de
25 segons.
Nombre de trucades emeses al mes
Relació de les trucades emeses amb el seu temps de conversa

Paral·lelament, els responsables de la UOC han d’elaborar mensualment uns informes
de seguiment del Servei que han de contenir, com a mínim, l’anàlisi dels ítems següents:
●
●
●
●
●

Volum d’entrades rebudes i ateses la setmana anterior per temàtica (Accés al
Campus, tipus de connexió, programari... etc.) i global del front office.
Situació de l’estat de entrades pendents (volums, % de la primera acció abans
de 24h pendents de classificar, % de reassignació, % de consultes replicades,
etc.) per temàtica i global del servei a dia de la reunió de seguiment.
Resum, amb exemples concrets, de l’anàlisi qualitatiu realitzat a una mostra del
global de les respostes efectuades pel front office durant les setmanes anteriors
per temàtica.
S’analitza el nivell ortogràfic i gramatical, el contingut de les respostes, la
classificació, l’aplicació dels procediments i les plantilles, etc .
Seguiment de l’evolució dels ANS mensual per temàtica i global del front office i
la distància dels resultats obtinguts respecte al que s’estableix a l’apartat 2.11.

Els responsables de la UOC i el cap del servei del front office, amb les persones que
assignin en cada cas, han de fer una reunió setmanal virtual (puntualment
presencialment) amb els objectius següents:
●
●

●
●
●

Compartir els informes setmanals.
Comentar els punts de millora, en ambdues direccions (UOC‐adjudicatària,
adjudicatària‐UOC) i establir les mesures correctives necessàries (formacions,
noves parametritzacions de l’eina d’atenció, creació de nous procediments o
plantilles, millora de la Fitxa de l’estudiant, etc.).
Analitzar l’impacte de les mesures aplicades la setmana o setmanes anteriors.
Revisar l’execució i el grau d’avenç del Servei
Informar de canvis d’organització o tecnològics del Servei i establir les mesures
a emprendre.

A més a més, i un cop al mes, a les reunions setmanals s’han de compartir els informes
mensual elaborats per l’empresa adjudicatària i per la UOC (informe mensual ANS amb
les penalitzacions corresponents si és el cas).

2.9. Protocols d’actuació dels gestors i documentació a mantenir i actualitzar
Entre d’altres obligacions de l’adjudicatària es troba l’elaboració i redacció, amb l’ajuda
dels responsables de la UOC, dels procediments i les plantilles actuals i futures, així
com l’adequació de l’arbre de classificació intern de les entrades, que són la base del
coneixement del front office, responsabilitzant‐se de la seva actualització dins del
sistema. Aquests elements de suport de l’atenció permeten als gestors desplegar la seva
activitat amb la màxima eficiència i assolir els objectius proposats amb la qualitat
desitjada.
Els elements de suport de l’atenció elaborats i/o actualitzats són propietat de la UOC.
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2.10. Pla de transició i devolució del servei
La recepció del servei per part de l’empresa adjudicatària ha d’incloure un període de
transició fins aconseguir la prestació completa i autònoma del servei per part de
l’empresa adjudicatària entrant, amb aplicació dels ANS.
En aquest sentit, l’adjudicatària ha d’incloure en la seva oferta tècnica una proposta de
pla de transició que incorpori els elements següents:
●
●
●

Definició del marc temporal i els recursos necessaris per a portar a terme el pla
de transició.
Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la durada prevista
i el seu grau d’implicació.
Planificació detallada de la fase de transició pròpiament dita, la durada prevista
fins a l’estabilització.

L’empresa adjudicatària resta obligada a prestar el servei d’acord amb les prescripcions
establerta en el Plec fins a l’expiració de la vigència contractual.
En el supòsit d’expiració o resolució anticipada del contracte, l’adjudicatari queda obligat
a prestar la màxima col·laboració per a efectuar el traspàs del servei a una nova
empresa adjudicatària. En aquest sentit, l’adjudicatària sortint actualitzarà tota la
documentació, procediment i registres d’informació relatiu al servei, informarà dels
sistemes utilitzats per al seu desenvolupament, donarà accés a la informació que calgui
per al traspàs i col·laboració tècnica, tant a la UOC com a la nova adjudicatària, per tal
de garantir la continuïtat dels servei sense interrupcions i amb els nivells de qualitat
necessaris.

2.11. Condicions d’execució: Acords de Nivell de Servei (ANS) i Penalitzacions
Per tal de garantir una adequada prestació del servei, es determinen els Acords de Nivell
de Servei (ANS) següents:
1. Nombre de registres CAU: És el nombre d’entrades que arriben via telèfon
enregistrades a l’aplicació d'atenció CAU.
ANS Nombre d’enregistraments CAU :
Enregistrament >= 99% de trucades entrants ateses
Aquest % de registrades es calcula sobre el total absolut d’entrades ateses o
despenjades, tenint en compte tant les enregistrades al sistema CAU en relació
a les enregistrades a la centraleta que faci servir l'empresa adjudicatària.
2. Temps de resposta:
a. Telèfon: Entrades via telèfon
i. Temps de resposta : És el temps transcorregut des de que
l’entrada via telèfon arriba a la centraleta (quedant en espera o no)
i el gestor despenja l'aparell per a atendre‐la.
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ANS Temps de resposta (via telèfon):
Trucades despenjades abans de 25 segons > = 90%
ii.Nombre de trucades abandonades: És el nombre de trucades
entrants que no s'arriben a atendre perquè l'estudiant o usuari
abans d'un temps determinat (<=14 segons) interromp la
comunicació (penja abans que li responguin).
ANS Nombre de trucades abandonades:
Trucades abandonades després de 14 segons <= 4%
iii.Temps de conversa: És el temps transcorregut des de que el
gestor de l'empresa adjudicatària que dóna l'atenció despenja el
telèfon i penja (és a dir, des de la salutació al comiat).
ANS Temps de conversa:
Trucades amb un temps de conversa superior a 180 segons <= 30%

b. Via Campus: Entrades al Servei d’atenció mitjançant l'eina CAU.
i.Temps màxim primera acció sobre les peticions: és el temps
transcorregut des del moment en què l’entrada de l’estudiant
arriba via eines d’atenció i aquesta es gestiona, ja sigui emetent
resposta o reassignant la petició a back office o servei traslladant
al segon nivell , així com si en un futur calgués derivar la consulta
a altre àmbit. En tot cas, qualsevol petició que entri o passi pel 1r
nivell, s’ha de gestionar respectant l’ANS que aquí és defineix.
ANS Temps de gestió:
95%<=24 hores
ii.Temps de resposta o gestió – entrades al 2n nivell d’atenció: És
el temps transcorregut des del moment en què l’entrada es
reassigna al 2n nivell, bé sigui des del 1r nivell o des del back
office, i fins que s'emet la resposta o es reassigna l’entrada a nivell
superior.
ANS Temps de resposta o gestió del 2n nivell:
95%<=24 hores
3. Entrades reassignades als back office: Són totes aquelles entrades que no es
poden resoldre seguint els procediments establerts en els nivells 1 i 2 i que, per
tant, es reassignen als back office.
ANS Entrades reassignades als back office:
Reassignacions als B.O<=10% del total d’entrades
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4. Nombre de rèpliques rebudes: Les respostes emeses poden ser replicades
pels estudiants perquè no satisfan la seva necessitat o com a producte d’una
nova entrada. El sistema CAU permet conèixer les respostes que són replicades
i, per tant, suposen una nova entrada al Servei d’atenció.
ANS Nombre de rèpliques rebudes:
Rèpliques <= 11% del total d’entrades
5. Nivell gramatical i ortogràfic: L'empresa adjudicatària ha de certificar que el
gestors d'atenció a l'estudiant tenen un nivell alt de coneixements gramaticals i
ortogràfics.
ANS Nivell gramatical i ortogràfic:
Correcció gramatical i ortogràfica >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
6. Valoració general de les trucades: L'empresa adjudicatària ha de garantir que
els gestors d’atenció a l'estudiant atenen correctament les trucades, tant a nivell
del contingut i el procediment aplicat com del nivell del llenguatge emprat,
l’empatia, el to agradable i la fluïdesa verbal.
ANS Utilització de la veu, to i llenguatge:
Correcció de les trucades ateses >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
trucades ateses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
7. Contingut de la resposta: L'empresa adjudicatària ha de garantir que el
contingut de la resposta és adient a la consulta plantejada per l’usuari.
ANS Contingut de la resposta:
Correcte contingut >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses i les trucades ateses durant el mes respecte del qual es
realitza l’informe.
8. Utilització de l’idioma correcte (català – castellà ‐ anglès): El Servei d’atenció
és multiidioma i cal atendre els estudiants en funció de l’idioma que s’adreça
l’estudiant.
ANS Utilització de l'idioma (català – castellà ‐ anglès):
Correcte idioma >= 99% de la mostra observada

Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses i/o trucades ateses durant el mes respecte del qual es realitza
l’informe.
9. Correcta classificació de l’entrada: La primera acció que cal fer quan
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gestionem una entrada és la seva classificació segons l’arbre de tipologies
establert:
ANS Correcta classificació de l’entrada:
Correcta classificació >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses i/o trucades ateses durant el mes respecte del qual es realitza
l’informe.
10. Aplicació correcta del procediment establert: Els gestors del front office han
de seguir correctament els procediments d’atenció establerts amb l’objectiu
d’aconseguir el grau de personalització desitjat
ANS Correcta aplicació del procediment establert:
Correcta aplicació del procediment >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de
respostes emeses i/o trucades ateses durant el mes respecte del qual es realitza
l’informe.
ANS ‐ pes de les penalitzacions

Descripció
1 Registre eina CAU
2 Temps Resposta
a Telèfon
i. Temps de resposta
>=25 seg.
ii. Trucades abandonades
>14 seg.
iii Temps de conversa
>180 segons
b Via Campus
i. Temps màxim de resposta del 1r nivell
24 h.
ii. Temps màxim de la primera acció
24 h.
iii. Temps de resposta o gestió del 2n nivell
24 h.
3 Entrades reassignades al back office
4 Rèpliques rebudes
5 Nivell gramatical i ortogràfic
6 Utilització de la veu, to i llenguatge correctes
7 Contingut de la resposta
8 Utilització de l’idioma (català – castellà – anglès)
9 Correcta classificació de l’entrada
10 Aplicació correcta del procediment i personalització
Total punts:

Valor
99%

Pes
0,23
0,34

95%
4%
30%

0,05
0,07
0,02

95%
95%
95%
<=10%
<=11%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

0,05
0,1
0,05
0,10
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
1,00

El fet que l’adjudicatari incompleixi en l’informe mensual d’ANS els nivells de servei
especificats anteriorment podrà donar lloc a l’aplicació de les penalitzacions que es
determinen, sempre que l’incompliment sigui degut a causes directament i
exclusivament imputables a l’adjudicatari.
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L’adjudicatari en cap cas serà responsable ni podrà ser penalitzat per l’incompliment
dels nivells de servei que siguin conseqüència de l’acció o omissió de tercers aliens a
l’adjudicatari, o bé l’increment no planificat per part de la UOC del volum d’activitat
convingut per ambdues parts i que superi més d’un 20% del creixement mensual
considerat com a normal, tal com s’indica a l’apartat 2.3 del present Plec tècnic.
L’import de les penalitzacions eventualment exigibles en cap cas podrà superar el 15%
de l’import mensual mitjà del preu dels serveis.
L’import de les penalitzacions es calcularà amb aquesta fórmula:
Grau incompliment ANS = total de punts /nombre de peticions*100
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LOT 3. SERVEI SÍNCRON
3.

Objecte del lot 3, relatiu al Servei síncron

3.1. Descripció del servei
L’objecte del present apartat és definir les condicions tècniques per a la prestació del
Servei síncron per atendre les consultes de tipus acadèmic ‐no docent‐ i tecnològic que
plantegin els estudiants i potencials estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). El servei és trilingüe: l’atenció s’ofereix en català, castellà i anglès, en funció del
idioma amb el qual contactin els usuaris. El canal i la pròpia plataforma de gestió del
servei serà la que posi a disposició la UOC. En aquests moments, la UOC ofereix el
servei d’atenció a través d’un compte de Twitter (@UOCRespon) i utilitza AgoraPulse
com a eina de gestió de xarxes socials.
La gestió del servei ha d’incloure l’atenció al canal i també les següents tasques:
a. Seguiment dels casos no tancats: les consultes tractades al canal poden tenir
vinculació amb peticions del mateix usuari en altres canals d’atenció de la
UOC. S’ha de fer un seguiment diari del cas.
b. Seguiment de les accions d’usuari per garantir que aquestes son gestionades
i respostes.
c. Enviament segons el protocol establert de les enquestes de satisfacció del
canal.
d. Reportar a la UOC informes de seguiment del canal.
El canal d’atenció síncron ha de tenir les característiques següents:
●
●
●
●
●
●

Cultura basada en el “servei al client”.
Immediatesa en l’atenció.
Proactivitat
Personalització
Assertivitat voluntat constructiva (contestar els comentaris negatius de forma
constructiva)
Coordinació amb altres canals d’atenció

Amb els objectius:
●
●
●
●

Donar resposta, mitjançant canals telemàtics síncrons, a les consultes dels
estudiants o futuribles estudiants de la UOC.
Generar documentació periòdica quantitativa i qualitativa de l’estat del servei a
la UOC.
Proposar projectes de millora en l’àmbit de l’atenció a l’estudiant.
Prestar el Serveis d’atenció als estudiants amb els criteris de qualitat i ANS
contractats.
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●
●

Garantir la proactivitat, és a dir, l’anticipació a les necessitats dels estudiants.
Fer seguiment del cas per tal d’informar a l’estudiant al respecte de la situació
del mateix.

3.2. Abast del servei
Les principals temàtiques que cobreix aquest canal d’atenció són les següents:
●

Accés i Admissió
Són consultes relacionades amb requisits, documentació a entregar o sol·licituds
d’accés als estudis.

●

Adaptació
S’hi inclouen les peticions i consultes generals respecte d’adaptació de plans i
sobre l’extinció dels plans antics.

●

Avaluació Estudis Previs (AEP)
En aquest grup trobem totes les entrades que fan referència a conceptes
generals sobre les convalidacions de continguts acadèmics que aporten els
estudiants quan han fet formació, principalment universitària, prèvia: com s’ha de
sol·licitar, la comunicació de la resolució, com s’ha de fer una al·legació, etc.

●

Avaluació
Aquest grup inclou les entrades sobre els sistemes d'avaluació inclosos al pla
docent de les assignatures matriculades pels estudiants.

●

Beques
Són totes aquelles consultes que fan referència als diferents ajuts disponibles.
Es facilita tant informació general sobre el tràmit com l’estat de la resolució.

●

Comunitat
En aquest grup hi ha les entrades que fan referència als espais i recursos per la
comunitat universitària, com ara el carnet, les avantatges, el meu perfil o la
graduació.

●

Contacte UOC
Són consultes que fan referència a les trucades que fan els assessors de la UOC,
o bé demanen les dades de contacte dels diferents Serveis (Borsa de treball,
Biblioteca, Seus, personal de la UOC).

●

Docència
S’hi inclouen les peticions i consultes generals respecte dels plans d'estudi, de
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la seva estructura i del seu funcionament, el calendari acadèmic, l’enquesta
institucional, els diferents rols docents, etc.
●

Entorn virtual
Dubtes en relació amb l’accés a campus, navegació pels diferents espais,
configuració, personalització, apps, funcionament aules i les seves eines, Google
Suite, o amb el punt de treball de l’estudiant (requisits de maquinari i programari,
xarxa eduroam), etc.

●

Expedient
S’hi inclouen totes les entrades relacionades amb l'expedient acadèmic
document bàsic que registra les dades personals, acadèmiques, bancàries i de
tramesa dels estudiants, així com les sol·licituds de diferents tipus de documents
com el certificat acadèmic personal, el certificat de simultaneïtat o el justificant
d'assistència o l’adaptació de plans.

●

Matrícula
Fa referència als dubtes més freqüents sobre el procés de matrícula: els passos
que s’han de seguir, els aspectes econòmics, la modificació de la matrícula, la
matriculació d'assignatures especials o l’anul·lació.

●

Oferta Formativa
Informació sobre titulacions i cursos que ofereix la UOC, i que es pot consultar
des del Portal.

●

Reconeixement acadèmic experiència professional (RAEP)
Tràmit acadèmic de reconeixement de l’experiència professional de l’estudiant.
Aquest demanarà sobre els requisits, documentació, terminis, o com fer la
sol·licitud.

●

Servei per a la comunitat universitària
En aquest grup hi ha les entrades que fan referència als espais i recursos per la
comunitat universitària, com ara el carnet, les avantatges, el meu perfil, el servei
d’esports o informació relativa a la seus territorials de la UOC (horaris, adreça,
serveis, etc.)

●

Recursos d’Aprenentatge
En aquest grup hi ha totes les entrades relacionades amb la gestió dels materials
didàctics de les assignatures matriculades pels estudiants: preus, format dels
materials, adreça d'enviament, estat de la tramesa, etc.

●

Títols
En aquest grup hi ha totes les entrades relacionades amb el Servei de titulació
de la Universitat: tipus de títols, expedició d'aquests títols, què passa després de
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la graduació a la Universitat, etc.
●

Tutoria
Fa referència al paper del tutor com ara el tipus d’assessorament, termini de
resposta, assignació, etc.

●

Oferta formativa
Informació sobre titulacions i cursos que ofereix la UOC, i que es pot consultar
des del Portal.

El model educatiu de la UOC es fonamenta en l’ús permanent de la tecnologia i, per
tant, el contingut tecnològic és present de manera directa en tota interacció dels
estudiants amb el Servei.

3.3. Volums estimats del servei
Aquest canal té un grau elevat d’estacionalitat. Coincidint amb els moments punta del
calendari acadèmic, els mesos que concentren els volums més grans d’entrades són
febrer, juliol i setembre.
Casos entrats segons tipologia de consulta al canal Twitter des de noviembre de 2019
fins a octubre de 2020:
Temàtica
Accés al
Campus

nov.- des- gen- feb.- març- abr.- maig- juny- jul.- ag19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
115

35

35

39

79

63

24

17

10

26

51

57

22

42

32

99

1

1

1

1

2

1

AEP

13

13

43

74

15

26

40

62

75

Aules

22

58

17

49

58

77

35

9

Avaluació

22

26

597

105

54

75

111

Accés i admisió
Adaptació

29

set20

oct.20

Total

19

52

75

582

154 111

227

157

988

4

1

12

46

62

52

521

7

2

109

42

485

161

64

14

15

18

1262

Beques
Comentaris
UOC

3

3

10

29

12

38

27

11

69

42

32

25

301

13

9

64

29

73

36

23

29

33

8

44

23

384

Comunitat

11

6

10

14

9

3

1

8

9

3

28

12

114

6

11

30

24

9

17

11

28

37

23

43

31

270

Contacte UOC
Docència

6

10

18

24

131

21

7

8

23

4

26

11

289

Entorn Virtual

15

29

51

31

35

50

61

65

49

19

93

67

565

Expedient

13

10

30

62

21

11

21

40

61

44

74

53
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Matriculació
Moviments de
protesta

34

60

92

522

98

79

72

197

686 343

679

208

3070

No previst
Oferta
Formativa

3

5

1

2

2

15

3

3

6

5

2

2

1

4

4

7

1

38

12

20

12

19

23

18

23

22

36

30

226

5

6

2
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Pràctiques i
mobilitat

10

24

47

64

31

12

16

45

63

20

73

61
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1

2

4

7

1

2

6

2

8

6

42

14

2

3

15

11

11

2

1

13

78

Punt de treball

3

RAEP
Recursos
d'aprenentatge
Serveis
d'atenció

5

1

4

1

2

19

10

6

3

4

4

11

36

14

114

2

2

7

4

8

3

5

6

8

4

2

2
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Títols

9

7

13

55

14

16

10

11

68

30

34

50

317

Tutoria

2

2

7

18

2

9

5

8

26

10

9

14

112

Sense temàtica

6

5

40

31

96

32

41

74

23

9

28

39

424

336 345 1.186 1.293

802

649

588

TOTAL

916 1.532 792 1.722 1.007 11.168

Quadre amb la distribució mensual de les entrades rebudes per usuaris al canal
d’atenció de Twitter durant l’any 2019 i part de 2020:
Mes Accions usuaris
890
nov.-19
1.221
des-19
3.969
gen-20
4.922
febr-20
2.075
març-20
1.917
abr.-20
1.967
maig-20
3.022
juny-20
5.392
jul.-20
3.178
ag-20
7.073
set-20
3.888
oct.-20
39.514
Total

Quadre amb la distribució diària de les entrades rebudes al canal d’atenció de Twitter
durant l’any 2020:
Hora
0
1
2
3
4
5
6

Accions usuaris
476
276
133
141
120
111
155

%
1,27
0,74
0,36
0,38
0,32
0,30
0,41
49

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total general

333
882
1.867
2.789
3.108
3.125
2.958
2.574
2.308
2.220
2.432
2.413
2.434
2.152
1.802
1.551
1.041
37.401

0,89
2,36
4,99
7,46
8,31
8,36
7,91
6,88
6,17
5,94
6,50
6,45
6,51
5,75
4,82
4,15
2,78

Quadre amb la distribució diària per hores de casos rebuts al canal d’atenció de Twittter
durant l’any 2020:
Hora
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Casos
145
72
51
49
36
27
43
116
287
641
945
979
883
835
658
631
645
679

%
1,39
0,69
0,49
0,47
0,34
0,26
0,41
1,11
2,74
6,12
9,03
9,35
8,43
7,98
6,29
6,03
6,16
6,49
50

642
18
591
19
508
20
423
21
313
22
270
23
Total general 10.469

6,13
5,65
4,85
4,04
2,99
2,58

3.4. Equip humà
Per poder prestar el servei objecte de contractació, l’empresa adjudicatària ha de
disposar d’un equip de persones suficient que garanteixi l’assoliment dels ANS
establerts i que doni cobertura a l’horari del servei descrit a l’apartat 3.5.
Aquesta suficiència passa, necessàriament, per disposar d’un equip de treball, que pot
estar compartit amb altres serveis i que pugui donar resposta a les necessitats del servei
en cada moment, tant a nivell de obertura horària del servei com de gestió dels volum
d’activitat per acomplir els ANS establerts.
L’equip de treball ha de tenir el següent perfil:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Alta capacitat de comunicació oral i escrita. Ha de ser capaç de comprendre les
demandes dels usuaris i fer arribar la resposta de manera efectiva.
Proactivitat, és a dir, ha de tenir iniciativa i responsabilitat, i també ha de ser
capaç de preveure els problemes.
Resolubilitat. La solució dels problemes sempre s’enfoca a les causes i no als
símptomes.
Perfecte coneixement gramatical i ortogràfic dels idiomes de relació amb els
estudiants.
Tot i que el canal ofereix atenció trilingüe ‐català, castellà i anglès‐, també es
valorarà el coneixement d’altres idiomes, com per exemple, el francès i el domini
del lèxic de l’espanyol llatinoamericà.
Alta empatia. És a dir, posar‐se a la pell de l’estudiant, i actuar sempre amb
respecte i professionalitat, amb voluntat tranquil·litzadora i constructiva.
Experiència prèvia en serveis d’atenció de característiques similars.
Alta capacitat de treball en equip.
Coneixement de serveis d’atenció síncrons, com xarxes socials, en especial de
Twitter i domini del llenguatge que li és propi.
Capacitats tècniques per utilitzar les tecnologies de la informació i la
comunicació, coneixements informàtics i tecnològics avançats.
Coneixement del sistema universitari i del model educatiu de la UOC.
Capacitat per gestionar un alt volum d’informació.

L’adjudicatari ha de dimensionar adequadament l’equip per al compliment dels ANS
tenint present la temporalitat de la càrrega de treball, els períodes de formació per a la
incorporació de nous gestors en puntes de treball i la corba d’aprenentatge dels gestors.
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Això suposa que el nombre de gestors i la seva distribució horària ha de ser adequada
per al compliment dels ANS quantitatius i els coneixements i capacitats dels gestors han
de ser adequats per al compliment dels ANS qualitatius.

3.5. Requisits mínims per a la prestació del servei
L’adjudicatari ha d’assumir els volums d’entrades i sortides actuals i ha de disposar de
capacitat suficient per poder dimensionar els seus recursos humans i tècnics per
adaptar‐se a necessitats futures.
3.5.1. Organització dels recursos i horari
L’horari del canal és de 7x24h. (dissabtes, diumenges i festius inclosos). Els recursos
destinats a cada franja horària s’han d’adaptar al flux d’entrades i a l’època de l’any en
què ens trobem en cada moment.
L’organització dels recursos consta de les figures següents:
●

Cap de servei: el servei ha de tenir un cap visible (responsable del servei) amb
qui la UOC es pugui relacionar per a qüestions de l'activitat diària. Aquesta
persona assumeix la responsabilitat del servei, vetllant per la seva qualitat i
garantint els nivells de servei. Cal que aquest rol sempre estigui cobert durant
els dies laborables i, en tot moment, la UOC ha de saber quina persona l'ocupa.

●

Coordinadors: durant tot l’horari del servei hi ha d’haver la figura del coordinador.
Cal que conegui àmpliament el contingut de les diferents temàtiques i
l’organització del servei per a poder donar suport (ex. detectant necessitats de
formació, adaptant les plantilles, ) als agents de 1r nivell.

●

Agents: són persones amb experiència en atenció virtual. Han de conèixer de
manera transversal el contingut de totes les temàtiques sobre les que pregunten
els estudiants, resoldre‐les segons els estàndards establerts, aplicar les
tècniques de comunicació adquirides en formacions per part de l’empresa i oferir
la millor imatge possible de la UOC.

Per tal de garantir que les persones que s’incorporen de nou al servei disposen dels
accessos necessaris per poder realitzar la seva tasca, l’empresa adjudicatària ha
d’informar del nom complert i NIF a la UOC amb 3 dies d’antelació a la seva incorporació.
En qualsevol cas, la UOC es reserva el dret de poder desestimar i sol·licitar la substitució
de qualsevol persona assignada al servei per part de l’empresa, en cas que no presti el
servei de forma adequada, tot complint els requisits indicats.

3.6. Requisits tecnològics
El punt de treball per a atendre les peticions del servei ha de disposar dels següents
requeriments:
●

Ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet per banda ampla i un
monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels.
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●

Es requereix que la CPU (ja sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil)
tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

A continuació es detallen les versions de navegadors i sistemes operatius que es
recomana per a navegar pel site i el Campus Virtual de la UOC sense problemes i per
disposar d’accés a les diferents aplicacions d’atenció de les peticions.
Pel que fa al maquinari, es pot fer servir qualsevol equip informàtic que sigui capaç
d'executar els sistemes operatius requerits:
Sistema Operatiu
Versions
possibles

Versió
preferible

Windows 10
Windows 8.1

Windows 10

Navegador
Versions
requerides
Internet Explorer (Darrera versió)
Mozilla Firefox (Darrera versió)
Chrome (Darrera versió)

La gestió del canal es farà a través de la plataforma de gestió que posi a disposició la
UOC. No obstant, es considerarà com a millora que l’empresa adjudicatària aporti eines
de gestió de canals síncrons alternatives amb una voluntat de millora constant del servei.
L’aplicació de registre és la Fitxa de l’Estudiant, que consisteix en una aplicació web,
que prèvia identificació de l’usuari, proporciona dades agrupades procedents de les
diferents bases de dades de la UOC. És accessible per mitjà de la xarxa després de la
validació dels agents.
A banda la UOC disposa d’eines d’explotació i reporting per extreure dades de l’activitat
registrada, garantint un control de les peticions pendents, la seva antiguitat, detall de la
seva resolució, etc.
A més de les eines enumerades, caldrà que l’empresa adjudicatària faci ús de qualsevol
altra eina o aplicació que la UOC implementi per la gestió acadèmica durant el temps
d’execució del contracte
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L’adjudicatària haurà d’incorporar les millores tecnològiques necessàries al seu contact
center per poder donar resposta a totes les possibles noves aplicacions que la UOC
decideixi posar en funcionament, com podria ser una relació síncrona via
xat/videoconferència o la capacitat de realitzar trucades sortints.
Igualment, es requereix alta disponibilitat de cara a la connexió/ sortida a Internet des
de les instal·lacions de l’adjudicatari a través de, com a mínim, dos proveïdors diferents.
La commutació en cas d’avaria ha de ser automàtica de manera que sigui transparent
per als agents o operadors.
En cap cas, l’ample de banda disponible de sortida a Internet per l’adjudicatari podrà ser
el responsable de la lentitud apreciable/manifesta pels operadors o agents a l’hora
d’accedir a totes les aplicacions definides per la UOC com a necessàries per a la
prestació del servei o en cas de posar en producció nous serveis.
En cas de necessitar una connexió privada per Internet entre la UOC i les instal·lacions
de l’adjudicatària, els costos associats a l’entrada en producció d’aquesta interconnexió
així com el seu manteniment aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Més enllà dels dispositius de Sistemes Alimentació Ininterrompuda (SAI) habituals, es
considerà millora disposar de generadors autònoms que puguin donar servei en cas de
fallida elèctrica general.

3.7. Formació
Els agents i els coordinadors reben una formació inicial bàsica, centrada a conèixer la
UOC, adquirir nocions d’atenció virtual, nocions d’estil, conèixer les eines de treball i les
seves funcionalitats, el funcionament intern, els objectius, l’orientació, etc. Durant la
formació es fan pràctiques d’ús de les eines de treball.
La formació inicial de cada agent anirà a càrrec de l’adjudicatària, sempre seguint el
programa acordat amb la UOC.
Cal que hi hagi establert un sistema que permeti visualitzar el rendiment de cada agent.
Hi ha d’haver una avaluació de les interaccions dels agents amb els usuaris, destacant‐
ne els punts forts i els febles.
Això ha de permetre que el cap de servei i/o els coordinadors puguin programar
formacions addicionals. El sistema d’avaluació i els criteris que cal seguir seran els
acordats entre la UOC i l’empresa que presta el servei.
La formació és obligatòria i es pot realitzar tant a les instal·lacions de la UOC com a les
de l’empresa adjudicatària.

3.8. Activitats de planificació, control i seguiment del servei per part de la UOC
Les activitats de planificació i control han de permetre millorar el servei d’atenció objecte
de contractació.
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S’ha de dur a terme un control permanent per tal de contrastar l’estat real del servei amb
els pactes establerts als ANS, analitzant les desviacions i aplicant les mesures
correctives necessàries.
L’adjudicatària ha d’elaborar i lliurar a la UOC, amb periodicitat mensual, un informe
relatiu al seguiment i a l’evolució de la qualitat oferta pel servei. L’informe s’elabora a
partir de l’anàlisi d’una mostra de les gestions realitzades i comprova ítems que es
relacionen amb els ANS indicats a l’apartat 3.10 del present lot
(nivell ortogràfic i
gramatical, ús de l’idioma, correcte contingut de la resposta, correcte aplicació del
procediment, correcta classificació, etc.). Així mateix, en determinats períodes,
coincidents, per exemple, amb moments punta d’activitat, la periodicitat del lliurament
de l’informe pot ser inferior.
L’objectiu de l’informe permet al cap de servei conèixer l’evolució de la qualitat oferta
globalment.
Paral·lelament, els responsables de la UOC han d’elaborar mensualment uns informes
de seguiment del Servei que han de contenir, com a mínim, l’anàlisi dels ítems següents:
●
●
●

Volum d’atenció.
Resum, amb exemples concrets, de l’anàlisi qualitatiu.
Seguiment de l’evolució dels ANS del mes anterior per temàtica i global.

Els responsables de la UOC i el cap del servei del canal, amb les persones que assignin
en cada cas, han de fer una reunió mensual virtual (puntualment presencial) de la UOC
amb els objectius següents:
●
●
●
●
●

Compartir els informes.
Comentar els punts de millora, en ambdues direccions (UOC‐adjudicatària,
adjudicatària‐UOC) i establir les mesures correctives necessàries (formacions,
creació de nous protocols, etc.).
Analitzar l’impacte de les mesures aplicades en els mesos anteriors.
Revisar l’execució i el grau d’avenç del Servei.
Informar de canvis d’organització o tecnològics del Servei i establir les mesures
a emprendre.

A més a més, un cop al mes a les reunions s’han de compartir els informes mensuals
elaborats per l’empresa adjudicatària i per la UOC (informe mensual ANS amb les
penalitzacions corresponents si és el cas).

3.9. Pla de transició i devolució del servei
La recepció del servei per part de l’empresa adjudicatària ha d’incloure un període de
transició fins aconseguir l’acompliment estricte dels ANS necessaris per a la correcta
prestació del servei objecte del contracte. En aquest sentit, el licitador ha de realitzar
una proposta de pla de transició que incorpori els elements següents:
●
●

Definició del marc temporal i els recursos necessaris per a portar a terme el pla
de transició.
Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la durada prevista
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●

i el seu grau d’implicació.
Planificació detallada de la fase de transició pròpiament dita, la durada prevista
fins a l’estabilització.

L’empresa adjudicatària resta obligada a prestar el servei d’acord amb les prescripcions
establertes al Plec fins a l’expiració de la vigència contractual.
En el supòsit d’expiració o resolució anticipada del contracte, l’adjudicatari queda obligat
a prestar la màxima col·laboració per a efectuar el traspàs del servei a una nova
empresa adjudicatària. En aquest sentit, l’adjudicatària sortint ha d’actualitzar tota la
documentació, procediment i registres d’informació relatiu al servei, ha d’informar dels
sistemes utilitzats per al seu desenvolupament, ha de donar accés a la informació que
calgui per al traspàs i col·laboració tècnica, tant a la UOC com a la nova adjudicatària,
per tal de garantir la continuïtat del servei sense interrupcions i amb els nivells de qualitat
necessaris.

3.10. Condicions d’execució: Acords de Nivell de Servei (ANS) i Penalitzacions
Per tal de garantir una adequada prestació del servei, es determinen els Acords de Nivell
de Servei (ANS) següents:
1. Temps de la primera acció: És el temps transcorregut entre el moment en què una
acció d’usuari arriba al canal d’atenció i el moment en que es fa la primera acció per a
gestionar‐la, ja sigui una acció de resposta o una reassignació de la consulta a la UOC.
Objectiu: que almenys el 90% de les accions de resposta o reassignació es facin en
menys d’1 hora. El temps de resposta a una acció d’usuari que ha estat reassignada a
l’espera de rebre consignes de la UOC també ha de ser inferior a una hora a partir del
moment en que la UOC emet una consigna de resposta a l’empresa adjudicatària.
ANS Temps de l’acció de resposta o de reassignació:
90% <= 1 hora
2. Accions d’entrada i de sortida d’usuari gestionades a l’eina de registre (fitxa de
l’estudiant): Cal registrar totes les accions d’usuari i gestor rebudes correctament.
ANS Registre de les accions d’usuari:
Correcte registre de les accions d’usuari >= 99% de la mostra observada
3. Consultes reassignades a la UOC: Són totes aquelles consultes que no es poden
resoldre des de primer nivell seguint els procediments establerts i que, per tant, es
deriven a la UOC.
ANS Entrades reassignades a la UOC:
Consultes reassignades <= 20%
4.1 Nivell gramatical, correcció ortogràfica i seguiment de les pautes d’estil: L'empresa
adjudicatària ha de certificar que el agents d'atenció a l'estudiant tenen un nivell alt de
coneixements gramaticals i ortogràfics i segueixen les pautes d’estil i usos establerts als
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Manuals d’atenció de la UOC.
ANS Nivell gramatical i ortogràfic estil:
Correcció gramatical i ortogràfica i correcte estil >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de respostes
emeses mensualment.
4.2 . Contingut de la resposta: L'empresa adjudicatària ha de garantir que el contingut
de la resposta és adient a la consulta plantejada per l’usuari.
ANS Contingut de la resposta:
Correcte contingut >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de respostes
emeses durant el mes en el que es realitza l’informe.
4.3 . Utilització de l’idioma correcte (català – castellà ‐ anglès): Aquest canal d’atenció
és trilingüe i cal atendre els estudiants en el mateix idioma en que ens han escrit.
ANS Utilització de l'idioma (català – castellà ‐ anglès):
Correcte idioma >= 99% de la mostra observada

Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de respostes
emeses durant el mes respecte del qual es realitza l’informe.
4.4
. Correcta classificació i tipificació de la consulta: Cal classificar i establir les
propietats del cas.
ANS Correcta classificació i tipificació de la consulta:
Correcta classificació >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de respostes
emeses durant el mes en el que es realitza l’informe.
4.5
. Aplicació correcta del procediment establert: Els agents han de seguir
correctament els procediments d’atenció establerts i consignes de la UOC.
ANS Correcta aplicació del procediment establert:
Correcta aplicació del procediment >= 95% de la mostra observada
Aquest percentatge s'obté del seguiment i estudi d'una mostra aleatòria de respostes
emeses durant el mes en el que es realitza l’informe.
4.6
. Correcte enviament de l’enquesta: Els agents han de seguir els criteris
d’enviament de l’enquesta de satisfacció establerts al manual d’atenció del canal.
ANS Correcte enviament de l’enquesta:
Correcte enviament >= 95% de la mostra observada
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ANS ‐ pes de les penalitzacions
Descripció
1
Temps de l’acció de resposta o de reassignació del primer 1h
nivell
2
Accions d’usuari gestionades a l’eina de registre (fitxa de
l’estudiant)
3
Consultes reassignades a la UOC
4
Qualitat en les respostes
4.1 Nivell gramatical, correcció ortogràfica i seguiment de les
pautes
d’estil
4.2 Contingut de la resposta
4.3 Utilització de l'idioma (català – castellà ‐ anglès)
4.4 Correcta classificació i tipificació de la consulta
4.5 Aplicació correcta del procediment establert
4.6 Correcte enviament de l’enquesta

Valor
90%

Pes
0,35

99%

0,08

20%
95%

0,15
0,42
0,07

95%
95%
95%
95%
95%

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

Total punts :

1,00

El fet que l’adjudicatari incompleixi en l’informe mensual d’ANS els nivells de servei
especificats anteriorment podrà donar lloc a l’aplicació de les penalitzacions que es
determinen, sempre que l’incompliment sigui degut a causes directament i
exclusivament imputables a l’adjudicatari.
L’adjudicatari en cap cas serà responsable ni podrà ser penalitzat per l’incompliment
dels nivells de servei que siguin conseqüència de l’acció o omissió de tercers aliens a
l’adjudicatari, o bé l’increment no planificat per part de la UOC del volum d’activitat
convingut per ambdues parts i que superi més d’un 20% el creixement mensual
considerat com a normal, tal com s’indica a l’apartat 3.3 del present Plec tècnic.
L’import de les penalitzacions eventualment exigibles en cap cas podrà superar el 15
% de l’import mensual mitjà del preu dels serveis.
L’import de les penalitzacions es calcularà amb aquesta fórmula:
Grau d’incompliment = total de peticions penalitzades * Pes ANS / Nombre de
peticions * 100
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