PREGUNTA 1:
En relación a la convocatoria de consulta preliminar referente al desarrollo de una nueva
intranet corporativa solicitamos, siempre que sea posible, información adicional de las
aplicaciones que deberán "integrarse" con la nueva intranet.
En concreto para cada aplicación nos gustaría tener:








Una breve descripción de la funcionalidad
Tipo de interconexión conocida (API, BBDD,...)
Tipo de interconexión deseada (API, BBDD,...)
Si los usuarios tienen login propio o está integrada en el LDAP corporativo
Si es posible el acceso vía CAS
Número de usuario que la utilizan
Tráfico o volumen generado

RESPOSTA 1:

De totes les aplicacions utilitzades a l’Ajuntament, tal i com s’exposa a la pàgina 2 de l’anunci i
al mateix esquema de la pàgina 5, únicament es demana mostrar els avisos de notificacions
dels mòduls de: correu electrònic [Outlook], administració electrònica [AUPAC], recursos
humans [WCronos], gestió de facturació [Firmadoc].

Totes les aplicacions estan integrades dins l’entorn Citrix i es publiquen en l’escriptori d’usuari.
Per tant, entenem que únicament per aquestes aplicacions concretes cal un tractament
específic.
Adjunt hi ha els contactes de les empreses de les 3 aplicacions no estàndards per tal que si els
licitadors ho consideren oportú, hi contactin per aclarir els dubtes concrets:
Proveïdor

Abaco
Aytos Soluciones
Informáticas, SLU
Grupo Meana

Adreça
c/ Gardoqui, 3 Ent. Pta. C (Junto
Plaza San Miguel), 47003
Valladolid
Plaza Europa, 17-19 Planta 4,
L'Hospitalet de Llobregat
c/ Palacio de Lieres, s/n 33580
Asturias

Telèfon

Correu electrònic 1

983360312 abaco-cei@abaco-cei.com

Contacte

Aplicatius

Felix Arranz

955134524 oscar.ruiz@aytos.es

Wcronos
Sicalwin, Firmadoc,
Gestió Patrimonial,
Oscar Ruiz Mangela factur@

985724949 ignacio.vega@gmeana.com

Ignasio Vega

Renovació seu electrònica

S’adjunta en annex un extracte del Catàleg de Serveis amb la descripció de cada aplicatiu.
En quant a les necessitats de connexió desitjada, sempre que sigui possible, s’haurà de fer via
API. Estan integrades a LDAP corporatiu i desconeixem si és possible l’accés via CAS

