Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Francesc
Francesc CPISR-1
Pena Carbó
Fecha: 2019.05.09
Pena Carbó 15:54:23 +02'00'

Firmado digitalmente

Joan
por Joan Ramon Petit
2019.05.10
Ramon Petit Fecha:
13:54:14 +02'00'

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
D’IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER PROJECTES
DE L'ERP JD EDWARDS ENTERPRISE 9.2 I EL SEU MANTENIMENT PER A LA
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
EXP. 4-2019

1. Objecte del contracte .......................................................................................1
2. Requisits de la implantació. ..............................................................................3
2.1 ENS ...................................................................................................... 5
2.2 RGPD ................................................................................................... 5
3. Implantació i manteniment ................................................................................5
3.a SLA (Acords de Nivell de Servei) .......................................................... 5
3.a.1. Implantació. ...................................................................................... 5
3.a.2 Manteniment ...................................................................................... 6
3.a.3 Incidències ......................................................................................... 8
4. Manteniment correctiu i adaptatiu .....................................................................9
5. Calendari d’entrega ........................................................................................10
6. Documentació técnica ....................................................................................10
7. Seguretat i prevenció de riscos laborals .........................................................10

1. Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte el servei d’ implantació de la gestió pressupostària per
projectes a l’ERP JD Edwards EnterpriseOne 9.2., la qual li ha de permetre a la XAL
l’obtenció de la informació necessària per a una anàlisi dels costos per producte
audiovisual i efectuar un control més eficient de la despesa, així com subministrar la
informació econòmica i financera necessària per a la presa de decisions.
Actualment La Xarxa utilitza l’ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2 per la gestió
econòmica financera cobrint, amb els mòduls corresponents de l’ERP, les següents àrees
funcionals:

1








Comptabilitat General i Pressupostària
Comptes a Cobrar
Comptes a Pagar
Actius fixos
Compres
Vendes.

Pel que fa a llicències, la situació és la següent:
40- JD Edwards EnterpriseOne Requisition Self-Service.
50- JD Edwards EnterpriseOne System Foundation.
50- Oracle Technology Foundation for JD Edwards EnterpriseOne.
10- JD Edwards EnterpriseOne Procurement and Subcontract Management.
La XAL té en l’actualitat un sistema d’informació comptable basat en l’execució
pressupostària per departaments. A data d’avui la gestió pressupostària es realitza per
departament (Unitat de Negoci) i partida (Compte Comptable). El nombre de departaments
per a l’exercici 2019 és de 15 unitats.
A més a més durant el registre de qualsevol sol·licitud de compra es valida si existeix
pressupost suficient per cadascuna de les partides implicats amb la compra. Si hi ha
pressupost disponible es genera un compromès que, posteriorment, es converteix amb
realitzat un cop s’ha confirmat el servei i/o s’ha registrat la factura de compra.
La gestió de les sol·licituds de compra es realitza a través del Requisition Self Service
(RSS), un cop aprovades, aquestes passen a ser comandes i es gestionen a través del
mòdul de compres.

La informació que dona, encara que correcta, és insuficient per poder assignar amb
precisió els costos a les diferents produccions en les que participa la XAL,. Per aquest
motiu es creu necessària afegir una altra “dimensió”, la gestió pressupostària per projectes,
que complementi al seguiment pressupostari per departaments i gestionar així l’entitat amb
més eficàcia i eficiència l’entitat.
Entenem per “projecte” qualsevol producte, servei o producció, especialment en l’àmbit
audiovisual, el qual requereix de recursos pressupostaris d’un o més departaments, ja sigui
de forma directa o indirecta. La validació pressupostària s’haurà de realitzar per projecte i
s’haurà de mantenir el tractament del compromès, realitzat i disponible. Degut a que la
implantació acabarà amb l’exercici ja començat, caldrà una migració de les dades
comptables existents al nou format.
Es voldrà també que determinats usuaris (10) disposin d’un sistema d’alertes que els
permeti efectuar un seguiment acurat de l’execució del projecte. Per la qual cosa serà
necessària l’adquisició de 10 llicències Oracle One View Reporting Foundation.
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Així mateix es vol que la gestió de compres deixi de realitzar-se a través de la solució RSS
i es gestionin totes a través del mòdul de Compres, per la qual cosa caldria adquirir 10
llicències JD Edwards EnterpriseOne Procurement and Subcontract Management.
Les ofertes presentades en resposta a aquest plec hauran d’oferir un projecte d’implantació
que doni solucions als requeriments que es descriuen en el plec de clàusules tècniques,
els quals comprenen els següents treballs:










Redacció del projecte bàsic.
Creació, integració i parametrització en l’ERP JD Edwards EnterpriseOne 9.2.
Adquisició de 10 llicències Oracle One View Reporting Foundation.
Adquisició de 10 llicències Oracle JD Edwards EnterpriseOne Procurement and
Subcontract Management
Migració de dades ja existents.
Sistema d’alertes per als usuaris.
Incorporació d’un taulell de comandament i elaboració d’informes i gràfics.
Formació usuaris.
Suport post-arrancada i manteniment correctiu i preventiu, manteniment evolutiu de
l’ ERP comptable.

2. Requisits de la implantació.














Control d’execució pressupostària per departament i projecte (compromès,
disponible,executat).
Haurà de permetre la realització d’imputacions de costos de manera
automàtica.
Haurà de permetre la realització d’ajustos manuals en els imports imputats,
així com la modificació dels percentatges d’imputació.
Haurà de tenir un sistema d’alarmes en el procés d’execució del projecte.
Haurà de dissenyar una fitxa d’entrada de dades econòmiques del projecte.
Haurà de possibilitar la integració de documents associats als projectes.
Haurà d’incorporar una eina Business Intelligence per a facilitar l’explotació
de les dades. Amb aquesta eina s’elaboraran els informes de seguiment
d’execució pressupostària del departament i del projecte. Permetrà també la
presentació de les dades en gràfics i en un quadre de comandament, que
faciliti la presa de decisions i l’obtenció d’indicadors.
Haurà de redefinir l’estructura pressupostària departamental actual.
Haurà de poder operar en diferents exercicis simultàniament (multiexercici.)
Haurà de permetre la planificació i control de les fites econòmiques dels
projectes.
Haurà d’anar associat al workflow d’aprovació de despeses.
Haurà de ser capaç de relacionar el projecte amb una sol·licitud, comanda, i
amb la facturació posterior que es realitzi.
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Haurà de permetre l’accés via web, en diferents suports: pc, mac, tablet,
smartphone.
Haurà de permetre que la càrrega de la fitxa econòmica pressupostària del
projecte a través de plantilles excel, permetent també l’entrada directa de
dades contra la fitxa. Es pot donar el cas que les dades hagin de ser totes
entrades manualment.
La informació haurà de poder ser visible en funció del rol i permisos que
tingui l’usuari.
Haurà de permetre la modificació del pressupost del pojecte, fins i tot quan
aquest s’hagi iniciat.
Haurà de permetre una analítica comptable a nivell de departaments i de
projectes.
Haurà de permetre la seva implantació amb l’exercici ja iniciat i poder
recuperar i migrar la informació .
Haurà d’incloure consultes de les operacions dels departaments i els
projectes , en les quals es pugui filtrar els resultats com a mínim per:
- Departament.
- Projecte.
- Indicador de cost.
- Compte de despesa.
- Partida pressupostària.
- Data d’operació (des de –fins a).
Haurà de garantir la traçabilitat de les operacions, i poder donar informació al
respecte tant en auditories internes com externes.
Haurà de garantir la integritat entre les dades de la comptabilitat analítica i les
dades d’execució de pressupost per departaments i per projecte.
Haurà de permetre exportar les dades del projecte en formats tractables (xlsx,
.csv) i exportar gràfiques en format .pdf.
Haurà de poder tenir la capacitat d’admetre interfaces, en especial amb
XarxaMèdia, la plataforma d’intercanvi de continguts desenvolupada per la
XAL.
Haurà de tornar a definir la taula d’articles existents, simplificant-la.
Haurà d’incloure una pantalla de consulta que permeti validar que un
proveïdor no supera els límits anuals per a la contractació menor.
Haurà de possibilitar treure i explotar indicadors de costos.

2.1 ENS
Tant l’ERP JD Edwards com les modificacions que se l’han d’aplicar objecte d’aquest
contracte, han de complir amb l’ENS (Esquema Nacional de Seguridad) nivell mig, en els
àmbits que li siguin aplicables. I en especial en el que els sigui aplicable dels següents
punts de l’Annex II del Real Decreto 3/2010, de 8 de gener:
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punt 4.2, referent al control d’accés



punt 4.3, referent a l’explotació



punt 4.4, referent al serveis externs



punt 5.6, protecció de les aplicacions informàtiques



punt 5.7, referent a la protecció de la informació



punt 5.8.2, referent a la protecció de serveis i aplicacions web

2.2 RGPD
L’empresa adjudicatària haurà d'acreditar el compliment de la normativa legal vigent a la
Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), serveis de
la societat de la Informació (avisos legals, política de cookies), protecció del consumidor i
comerç electrònic i de seguretat. En cas de transferència internacional de dades aquesta
acreditació s'haurà de fer mitjançant el sistema "Privacy Shield" o similar.

3. Implantació i manteniment
3.a SLA (Acords de Nivell de Servei)

3.a.1. Implantació.
El personal tècnic necessari per a la implantació del projecte que ha de posar-se a
disposició de la XAL, ha d’estar format pels següents perfils:
-Director de projecte
-Sèniors Funcionals
-Sèniors Tècnics
Requeriments mínims segons perfil tècnic assignat al projecte:
Director de projecte: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha
d’haver participat en un mínim de 5 implantacions en els darrers 5 anys.
Sènior Funcional: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha
d’haver participat en un mínim de 5 implantacions en els darrers 5 anys.
Sènior Tècnic: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha d’haver
participat en un mínim de 5 implantacions en els darrers 5 anys.
El personal proposat per a la implantació haurà de tenir la titulació universitària.
L’equip de treball, segons l’oferta presentada per l’adjudicatari, no podrà ser modificat en el
transcurs dels treballs sense el consentiment previ i per escrit del responsable del
contracte.
S’hauran d’aportar els currículums vitae de tot l'equip tècnic proposat.
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El director de projecte serà l’interlocutor permanent amb l'entitat, assistint a les reunions
periòdiques establertes. Serà la persona responsable de la realització dels treballs
d’implantació.
A més a més, supervisarà la planificació i execució dels treballs, realitzant els controls de
qualitat i intervenint en aquells aspectes tècnics de major complexitat que requereixin més
especialització.
Els mitjans personals adscrits a l’execució de la fase d’implantació s’hauran de mantenir
pel contractista durant tot el temps de realització del contracte. Qualsevol variació al
respecte haurà de ser comunicada a la XAL. En el cas que fos necessari substituir a
qualsevol de les persones adscrites a l’execució del contracte, se n’haurà d’adscriure una
altra amb la mateixa o superior qualificació i experiència. L’incompliment d’aquest punt pot
ser causa de resolució.
Caldrà que com a mínim el 50% de la totalitat del temps dedicat a la realització del projecte
d’implantació el realitzi l’equip tècnic de la contractista de manera presencial a les
instal·lacions de la XAL.
3.a.2 Manteniment
 Manteniment post-arrancada que garanteixi la correcta implantació objecte del
contracte. El cost d’aquest manteniment s’inclourà en la valoració del projecte
tècnic i no anirà contra la bossa d’hores licitada en el ple, si.
 L’adjudicatari haurà procurar un bossa d’hores de manteniment durant 24 mesos a
partir de la data de la signatura del contracte destinada a proveir assistència
tècnica, presencial o remota, per al manteniment de tot el sistema informàtic l’ERP
JD Edwards EnterpriseOne 9.2. El format del manteniment serà de 8x5 NBD, vol dir
que el contractista atendrà les incidències els dies laborables, en horari de 9:00 a
18:00 hores. En cas de produir-se una avaria en festiu, l’adjudicatari l’haurà
d’atendre en el següent dia laborable.
L’àmbit de la prestació de serveis d’aquest manteniment serà:
 L’ERP JDEdwards EnterpriseOne, Versió 9.2.0.5 i WebLogic 12.1.3.0.
 La base de dades es 10g Release 2 (10.2) i 12.1.0.2.0.
 Inclou modificacions dels programes estàndar.
 Abastirà el manteniment dels apartats tècnic i funcional del sistema.
S’aplicaran sobre el sistema, sense cost addicional, totes les actualitzacions i noves
versions del programari i firmware que en cada moment siguin alliberades.
El personal tècnic necessari per a la prestació dels servei de manteniment que ha de
posar-se a disposició de la XAL, ha d’estar format pels següents perfils:
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- Coordinador
- Sènior Funcional
- Sènior Tècnic
Requeriments mínims segons perfil tècnic assignat al projecte:
Coordinador: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha d’haver
participat en un mínim de 5 serveis de manteniment en els darrers 5 anys
Sènior Funcional: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha
d’haver participat en un mínim de 5 serveis de manteniment en els darrers 5 anys
Sènior Tècnic: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha d’haver
participat en un mínim de 5 serveis de manteniment en els darrers 5 anys
El personal proposat per a la implantació haurà de tenir la titulació universitària.
L’equip de treball, segons l’oferta presentada per l’adjudicatari, no podrà ser modificat en el
transcurs dels treballs sense el consentiment previ i per escrit del responsable del
contracte.
S’hauran d’aportar els currículums vitae de tot l'equip tècnic proposat.
El coordinador serà l’encarregat de la recepció i categorització de les incidències.
La XAL designarà un interlocutor encarregat de canalitzar i validar la resolució efectiva de
les incidències.
A més a més, supervisarà la planificació i execució dels treballs, realitzant els controls de
qualitat i intervenint en aquells aspectes tècnics de major complexitat que requereixin més
especialització.
Els mitjans personals adscrits al servei de manteniment s’hauran de mantenir pel
contractista durant tot el temps de realització del contracte. Qualsevol variació al respecte
haurà de ser comunicada a la XAL. En el cas que fos necessari substituir a qualsevol de
les persones adscrites a l’execució del contracte, se n’haurà d’adscriure una altra amb la
mateixa o superior qualificació i experiència. L’incompliment d’aquest punt pot ser causa de
resolució.

3.a.3 Incidències
S'entén per incidència qualsevol esdeveniment, no controlat, que causi una interrupció,
reducció de rendiment evident o reducció de funcionalitats de la matriu.
 Les incidències crítiques son aquelles que afecten a un procediment crític per a
l’entitat (caiguda del sistema, impossibilitat de tancament d’un procés diari o
periòdic, fiabilitat en les dades..)
.
 Les incidències greus son aquelles que impedeixen el funcionament d'alguna part
del sistema que no impedeix el funcionament global del servei.
 Les incidències lleus són les que no impedeixen el funcionament de cap dels
processos diaris o periòdics de l’entitat.
Entenent-se per:
 Temps de resposta: temps transcorregut des de que la XAL comunica al
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contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa comença a
treballar en la seva resolució.
 Temps de resolució: temps transcorregut des de que la XAL comunica al
contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa aplica una
solució temporal que resolgui provisionalment el problema o bé una solució
definitiva al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment es converteix en
una incidència lleu a efectes de l'SLA.
S'estableixen els següents SLA mínims:
 Temps de resposta: màxim 3 hores.
 Temps de resolució per incidències crítiques i/o greus: màxim NBD (en el proper dia
laborable).En el cas que degut a la complexitat de la resolució de la incidència,
aquesta no pugui ser resolta en aquest termini, caldrà aportar la justificació tècnica
d’aquest endarreriment.
 Temps de resolució per incidències lleus, màxim 5 dies laborables.
Si s'haguessin d'efectuar tasques de manteniment programades que impliquin aturada total
o parcial del servei, el contractista contactarà amb la XAL per a demanar autorització i
consensuar la finestra de manteniment més idònia.
Així mateix, garantirà la seva presència en les instal·lacions de l’entitat contractant quan el
requeriment per part de la mateixa tingui per objecte la resolució de tasques programades.
L'adjudicatari haurà d'establir un procediment per a la comunicació d'incidències al seu
Centre de Servei a l'Usuari (CAU), que podrà ser per via telefònica, correu electrònic o a
través d'un portal web. L'horari d'atenció d'aquest CAU serà de 8x5.
El CAU haurà de registrar les incidències amb aquestes dades com a mínim: usuari que ha
notificat la incidència, descripció de la incidència i criticitat. La XAL podrà reclamar en
qualsevol moment la llista de les incidències registrades al CAU.

4. Manteniment correctiu i adaptatiu
El contractista aportarà els mitjans necessaris per al manteniment correctiu i adaptatiu de
la implantació i de l’ERP. S'entén com:
 Correctiu: els canvis precisos per a corregir errors del sistema (falles de seguretat,
errors de programari)
 Adaptatiu: sol·licituds de millora de procediments, consultes, informes o
modificacions per tal d’adaptar-se a canvis legislatius en matèria comptable, fiscal,
administrativa o d’organització, els quals poden ser planificats.
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5. Calendari d’entrega
La data límit d’implantació i posada en producció serà de 23 setmanes a partir de la
formalització del contracte. En aquest sentit el licitador ha de tenir en compte que la
dedicació del personal de la XAL quan aquesta sigui requerida en determinades fases de la
implantació, haurà de ser de com a màxim de dues jornades en una setmana laboral.
L’assistència tècnica de manteniment tindrà una durada de 24 mesos a partir de la data de
formalització del contracte. L’entrega anirà acompanyada per una formació presencial del
personal de la XAL.

6. Documentació técnica
El contractista haurà de presentar amb l’oferta tècnica un document amb la descripció
tècnica detallada de les característiques dels serveis ofertats i la planificació de la seva
implementació.
La implementació del servei es completarà com a màxim en 23 setmanes a comptar des de
la data de signatura del contracte i fins a la posada en producció dels canvis aplicats.
Aquest termini màxim inclou les següents fases (com a mínim), algunes de les quals es
podran desenvolupar en paral·lel:








Redacció del projecte bàsic.
Creació, integració i parametrització en l’ERP JD Edwards EnterpriseOne 9.2.
Adquisició de 10 llicències Oracle One View Reporting Foundation.
Adquisició de 10 llicències Oracle JD Edwards EnterpriseOne Procurement and
Subcontract Management
Migració de dades ja existents.
Sistema d’alertes per als usuaris.
Incorporació d’un taulell de comandament i elaboració d’informes i gràfics.





Formació del personal XAL en els seus diferents perfils o rols.
Test d’experiència d’usuari
Suport post-arrancada.

7. Seguretat i prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria de seguretat i de
prevenció de riscos laborals.
Barcelona, 5 de febrer de 2019
Xavier Escribà i Vivó
Gerent
Xarxa Audiovisual Local, SL
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