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1

Introducció

Aquest estudi de mercat tracta d’investigar sobre la disponibilitat dels productes,
independentment dels detalls de les adquisicions que es puguin fer, és a dir, la "descripció del
producte" o el roadmap públic per una plataforma emergent, i no pas la forma en què el
proveïdor pretén satisfer els requisits específics de la solució amb una oferta futura.
Aquesta consulta està oberta a participants que s'ajustin a qualsevol dels perfils següents:
 Desenvolupador / proveïdor original de solucions de plataformes EHR basades en
openEHR;
 Integrador de solucions: proveïdor d’una plataforma HES/EHR basada en openEHR i en
productes relacionats de múltiples proveïdors orginals, amb valor afegit identificable (per
exemple, aplicacions, integracions provades, etc);.
 Proveïdor especialitzat d'aplicacions / components: proveïdor d'aplicacions
específiques o altres components especialitzats basats en la presència d'una plataforma
HES/EHR basada en openEHR, per exemple, proveïdor de productes CDS o similar.
Es reconeix que el suport de la plataforma per a algunes característiques d’openEHR i altres
relacionades pot ser incomplet. No obstant això, la possible evolució futura dels elements de la
plataforma serà també un procés, acomodant els canvis amb el temps en a) la nostra pròpia
arquitectura prevista, b) les seves ofertes com a proveïdor i c) l'evolució dels estàndards, incloent
les especificacions d’openEHR i la base de coneixement clínic. Aquesta capacitat d'evolució i/o
futur roadmap, també forma part de l'enquesta.
Les següents sub seccions descriuen com complimentar el formulari proporcionat com Annex 3.

1.1

Categories de la consulta

L'enfocament d'alt nivell adoptat per avaluar els components del producte proposats consisteix a
considerar les ofertes dels proveïdors en les següents dimensions:
1. Detalls del proveïdor: descripció del proveidor
2. Descripció funcional: funcions del component, descrites en termes d'arquitectura de
plataforma
3. Atributs crítics: capacitat dissenyada, rendiment, disponibilitat i altres factors de
qualitat del producte o productes.
4. Plataforma tecnològica: Sistema operatiu, base de dades, SSO, etc., suportats pel
seu producte actual o futur
5. Historial d’implementació: implementacions passades / en curs dels productes
6. Futur: roadmap del proveïdor per al desenvolupament futur del producte o productes
o la construcció completa
7. Conformitat i certificació: afirmacions de conformitat dels productes actuals o futurs;
certificació, per exemple, de rendiment.
8. Llicència, preu i estat del codi font: escenaris, models de llicenciament i tipologia
del codi font.
Cal tenir en compte que els serveis del proveïdor s'avaluaran per separat si són necessaris.
Salvador Espriu, 45-51
08908 Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25

3/9

En els següents apartats es descriuen amb més detall els punts del qüestionari de l’ANNEX 3
amb els apartats corresponents.
Les respostes hauran de tenir preferentment el format del formulari del ANNEX 3.

2

Detalls del proveïdor

Aquesta secció serveix per proveir els detalls del proveïdor, incloent el seu perfil, així com a una
visió resumida de les categories principals de les funcions cobertes p.e. la lista que apareix al
seguent apartat de Descripció Funcional.

3

Descripció funcional

Aquesta secció de la consulta és per a descriure la funcionalitat de la seva oferta actual i futura
en termes d’openEHR i components de plataforma relacionats que apareixen a la Figura 1 de
l’annex 1.
 Nucli de la Plataforma / Core Platform – (caixa central blava)
 Plataforma ampliada / Extended Platform – (caixes balu clar)
 Entorn de Plataforma – Components relacionats
 Aplicacions
 Utilitats pel desenvolupament d’aplicacions
 Utilitats per la integrfació de dades
Pels elements específics d’openEHR, les taules permeten informar de l’adaptació a l’estandard.
Per altres elements, les respostes poden ser de text lliure.

3.1

Elements de la consulta

3.1.1 Maduresa de la implementació
Per tal d'obtenir una idea precisa de l'estat de maduressa, ens agradaria que indiquéssiu la
maduresa de la implementació utilitzant la classificació següent:
 (F) Totalment implementat: totalment provat, actualment al mercat;
 (D) En desenvolupament: l'empresa ja treballa en components;
 (R) Al full de ruta: l'empresa es compromet a implementar components;
 (P) Pla a implementar: l'empresa té previst implementar el component però encara no ha
determinat quan;
 (N) No hi ha plans per implementar el component.
Per a les categories D i R, indiqueu la data d'emplenament prevista en el formulari Qn-YEAR, p.
ex. Q3-2022 significa 3r trimestre 2022.
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3.1.2 Versions d’OpenEHR o altres Escepcificacions / Estandards implementats
Per als components basats en especificacions openEHR o altres estàndards o especificacions,
indiqueu la versió d'especificació o la versió suportada. Per als components que segueixen una
arquitectura pròpia, indiqueu "propietari".

3.1.3 Notes
Si us plau, utilitzi aquests camps per indicar altres detalls sobre el component, si es necesari.

4
4.1

Atributs crítics
General

4.1.1 Localització i internacionalització
Capacitat tant de la plataforma de back-end, com de les aplicacions, eines i models de
continguts per a operar, almenys, en els dos idiomes de la localitat (català i castellà) i, a nivell
d'usuari individual, com es fa el canvi d'idioma i la configuració.

4.2

Plataforma

Aquesta categoria es refereix a la capacitat dissenyada, al rendiment, a la disponibilitat i a altres
factors del producte/productes, com s’indiquen a continuació.
4.2.1 Límits de capacitat previstos
La capacitat dels serveis de la plataforma es designa en funció del següent:


Número conegut o previst d'entitats de definició, és a dir, registres de
pacients; entitats demogràfiques, etc., per a una grandària mitjana d'entitat
establert, per exemple, una HCE de 1000 Compositions;
o

En el sistema de producció

o

En forma d'arxiu



Número conegut o previst d'entitats de definició, principalment plantilles
d’OpenEHR;



Càrrega d'usuaris amb la qual no es comprometen el rendiment i la disponibilitat
acceptables; basada en una suposició raonable d'operacions, per exemple, 80%
de lectura, 10% d'escriptura, 10% de consulta/informe, com s’indica:



o

Mitjana

o

Pic, és a dir, el màxim provat

Qualsevol límit en el nombre de formularis, aplicacions, informes o altres entitats
o artefactes del costat del client.

4.2.2 Rendiment esperat
Capacitat o predicció de la reacció de la plataforma a les sol·licituds i a les transaccions
sostingudes. Es descriu en termes del següent:
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Latència de l'usuari, per a les accions estàndard de l'aplicació, per exemple,
temps per a iniciar sessió, temps per a localitzar al pacient basant-se en la
identificació o en la cerca del nom; temps per a carregar els formularis de resum
típics, per exemple, medicaments, al·lèrgies, etc.;



Ràtio de transacció, per a interfícies sistema-sistema, per exemple, importació
de dades de laboratori, definides en mitjana i en pic sostenibles per a romandre
dins d’un marc de rendiment acceptable.



Equilibri de la càrrega: capacitat del sistema per a compartimentar l'impacte de
la càrrega dels usuaris de manera que l'ús de baixa prioritat, per exemple, les
consultes complexes, l'elaboració d'informes, etc., que poden generar una alta
càrrega del sistema, no comprometi la latència del punt d'atenció, mesura pel
temps d'inici de sessió, l'accés basat en la identificació, la cerca basada en el
nom, etc.

4.2.3 Escalabilitat
Capacitat o predicció, i enfocament de la plataforma, per a preveure números significativament
grans de:


Pacients / ciutadans;



Instal·lacions / llocs / clíniques;



Usuaris clínics registrats;



Usuaris simultanis en línia;



Definicions de contingut, és a dir, plantilles d’OpenEHR;



Importar transaccions, per exemple, missatges de laboratori;



Informes i consultes.

4.2.4 Disponibilitat
Disponibilitat agregada (és a dir, estadística) del sistema per als usuaris, inclosos els sistemes
client. Normalment es defineix en termes de "% uptime" per a una característica de càrrega
determinada.
La disponibilitat del producte s'entén com una cosa diferent de la disponibilitat relacionada amb
la infraestructura núvol de destí, que proporciona un entorn d’implementació virtualitzat. Per tant,
els requisits de servei relacionats amb la infraestructura (inclosos els requisits del tipus "temps
mitjà fins a x") i els escenaris relacionats, com a talls d'energia, incendis o desastres naturals,
són abordats pel proveïdor de la infraestructura i no pels venedors de productes.
Per tant, les principals amenaces per al funcionament normal del producte del proveïdor són:
 Atacs relacionats amb la seguretat, com el DOS/DDOS;
 Càrregues d'usuaris i transaccions significativament més enllà de les condicions de
"pic normal" especificades;
 Problemes de software com a fugides de memòria, interacció defectuosa amb la
base de dades...
4.2.5 Recuperació en cas de catàstrofe
Descripció de la capacitat del sistema instal·lat o de l'enfocament futur per a recuperar-se de
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diversos tipus d'escenaris de desastre, que poden resultar d'una situació de desastre dins de la
infraestructura, com ara


Pèrdua de transaccions recents (per exemple, a causa de la corrupció de la
base de dades en la infraestructura): descrigui com s'utilitzarien les còpies de
seguretat per a tornar a aplicar les transaccions;



Reinstal·lació forçada de tot el producte de la plataforma (és a dir, suposar que
es perd l'estat del contenidor): descrigui com s'aprovisionaria la nova instal·lació a
partir de la base de dades i altres còpies de seguretat de les dades primàries, les
dades de configuració, els registres de transaccions, etc.

4.2.6 Altres factors de qualitat

4.3



Manteniment



Extensibilitat

Aplicacions i eines

En aquesta secció, el proveïdor descriu els atributs crítics de les aplicacions i eines que
proporcionaria amb la plataforma actual o futura. Aquests s'avaluaran durant la contractació en
funció dels següents criteris de qualitat:
• Correcció funcional
• Usabilitat
• Intuitivitat

5

Plataforma tecnològica

La solució ha de implementar-se en una plataforma virtualitzada basada en Openshift dins d’un
entorn de núvol privat.

5.1

Plataforma de desenvolupament

Aquesta secció descriu la/les plataformes tecnològiques en les que pot implementar-se el
producte del proveïdor.
5.1.1 Plataforma back-end
Descrigui:


Les combinacions de sistema operatiu (OS), base de dades (DB), entorn
d'execució d'aplicacions (per exemple, JVM, .Net), que són o seran compatibles;



Tecnologies middleware, p.e. service bus, infrastructura API, serveis de gestió
d’accés i identitats, etc



Servidors d'aplicacions particulars, per exemple, Tomcat, Apatxe, etc.
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Tecnologies de contenedorització compatibles, per exemple, Docker, Kubernetes.

5.1.2 Aplicacions
Descrigui:

5.2



Arquitectura de client suportada, p.e. web, mòbils, altres;



Sistemes operatius de dispositius compatibles, per exemple, Windows, Apple OSX,
Linux, Android, IOS, uns altres;



Els factors de forma dels dispositius dels usuaris són o seran compatibles, per
exemple, estació de treball portàtil/d'escriptori (inclosa la multipantalla), tablet,
telèfon intel·ligent, smartwatch, dispositius especials, etc;



Les solucions i normes d'inici de sessió únic (SSO) que són o seran compatibles;



Els navegadors web i els llenguatges de programació que són o seran compatibles.

Arquitectura de servidors i xarxes

Aquesta secció s'utilitza per a descriure l'arquitectura lògica típica del servidor que s'utilitzarà per
al producte, per exemple:


Servidors d'aplicacions;



Servidors de bases de dades;



Passarel·les de seguretat, tallafocs, etc;



Estratègies d'equilibri de càrrega;



Solució de persistència de maquinari, per exemple, RAID 10 SAN, etc.

S'ha de proporcionar alguna descripció de com s'ajusta per a efectuar les necessitats d'escalat.

5.3

Multi-tenancy

Aquesta secció s'utilitza per a descriure com s’implantarà el producte respecte a les divisions
regionals, institucionals o altres divisions lògiques que representen dominis independents a
l'entorn de dades i/o aplicacions. Ha de descriure quins components s’implantaran com a
instàncies replicades, què es comparteix (per exemple, dades de referència, accés MPI,
terminologia, etc.) i com es gestionaran els canvis, per exemple, si es fusionen dues institucions.

5.4

Distribució i Federació

Capacitat per a gestionar instàncies distribuïdes i/o federades del RDC i altres components
rellevants.

5.5

Plataforma de Desenvolupament de Software

Descrigui les tecnologies de desenvolupament de software que s’utilitzaran en la plataforma, les
aplicacions i les eines.

5.6

Dependències

Descrigui els requeriments que el producte podria tindre o tindrà sobre la infraestructura i la
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plataforma tecnològica, per exemple, requereix LDAP, un servei de terminologia específic en
l’entorn, etc.

6

Historial d’implantació

Proporcioni una indicació de les principals implantacions de clients fins avui, i una descripció del
que s'ha implantat. Això hauria d'incloure:


Marc de referència, és a dir, nacional, regional, hospital gran, hospital petit,
clínica, comunitat, virtual (per exemple, telesalud), etc;



Mètriques indicatives, per exemple, nombre de ciutadans atesos, llits, pacients
hospitalitzats, etc;



Principals funcions de la solució contractada, per exemple, HCE
regional/institucional, registre de malalties rares, aplicació de prescripció
electrònica, etc.

Aquesta recerca de la història no sols està relacionada amb els elements de la plataforma en el
seu conjunt. Cal presentar l'experiència sobre el producte que s'integrarà i els elements/funcions
previstos per desenvolupar, així com el roadmap per a la integració.

7

Roadmap de desenvolupament del producte i components

En aquesta secció, el proveïdor pot proporcionar el roadmap per al desenvolupament futur del
producte o productes que probablement són rellevants per aquesta consulta.
Idealment, es proporcionaran els temps aproximats.
També, caldrà presentar la proposta de política relacionada amb:
 Aliances
 Canals de participació per clients en noves característiques planificades.

8

Conformitat i certificació

Aquesta secció s'utilitza per a documentar les afirmacions formals de conformitat que el
proveïdor fa o farà per al producte; la certificació, per exemple, per al rendiment, i com
s'estableixen o s'establiran.

9

Llicències, validesa, preus i estat del Codi Font

Defineixi el tipus de llicència per als diferents mòduls presentats (és a dir, oberta, GPL,...) i el
preu actual o previst.
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