PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El present document té per objecte determinar els serveis que es requereixen i les condicions
mínimes necessàries per el contracte de “SERVEIS D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA
INTRANET I DE LA PÁGINA WEB DE ICREA”.

L’any 2014 ICREA va adjudicar la programació de la pàgina web pública i de la intranet de
ICREA www.icrea.cat. Un cop finalitzat el període d’adjudicació, es plantegen noves necessitats
d’actualització i millora tant de la pàgina pública com de la intranet.
El contracte es planteja com una borsa d’hores per preus unitaris a consumir i facturar a mida
que es vagin executant les actualitzacions i les millores, amb un pressupost màxim de
25.000,00 €/anuals i una durada de dos anys.
Les característiques tècniques de la pàgina web son:
- Gestor de continguts Drupal versió 7.59
- Llenguatges de programació: PHP, Javascript, HTML i CSS
- Servidor Web Ubuntu 14.04 amb Apache 2.4, PHP 5.5, MySQL 5.5, Memache 2.2
- Servidor Mails: Enviament de mails via SMTP al sevidor Amazon AWS.
Donat que la web ha estat feta ad-hoc, les funcionalitats que es necessiten són, per una banda
millorar i/o arreglar tot allò que es trobi durant l’execució dels processos i consultes i per altra
banda implementar les propostes de millora dels diferents perfils que accedeixen a la web
(avaluadors, candidats, direcció, staff).
Algunes de les necessitats d’actualització i millora son les descrites en el següent llistat. Aquest
llistat s’ha d’entendre com informatiu, no representa la totalitat de les actualitzacions i
millores que es poden requerir.
Poden incloure:
-

Canviar les funcionalitats i característiques dels diferents camps,
Crear reports amb dades de diferents taules (fórmules incloses),
Modificar els reports existents, pot implicar canvis d’estructura (afegint/treient camps)
i canvis en el layout),
Modificar els processos d’avaluació de les diferents convocatòries,

-

-

Resoldre incidències sobre funcionalitats que deixen de funcionar o funcionen erròniament tenint en compte totes les afectacions que aquestes modificacions poden ocasionar,
Tenir disponibilitat immediata en moments clau segons el calendari de les convocatòries a avaluar i de la elaboració de la Memòria anual.
Optimització de les pàgines d’entrada informació (creació i/o eliminació de camp
d’informació, canvis en el layout),
Millora de la visualització de la informació de les distintes seccions (part pública i intranet) i per tots els perfils d’usuari (administrador, investigador, etc)
Optimització del format dels resultats exportats (download/PDFs).
Assistència/ajuda en tasques a desenvolupar per personal d’administració.
Tasques de manteniment de la web a nivell general.
Tasques de manteniment de la web a nivell puntual (durant el període d’elaboració la
Memòria Anual).

