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1. Introducció
UPCnet disposa d'un servei de monitoratge de xarxes per a la correcta gestió de tots els elements de
xarxa gestionats. L'objecte d'aquesta licitació és dur a terme una migració de l'actual servei, basat en
HP Openview NNM, a una nova plataforma capaç de suportar i ampliar les funcionalitats actuals.

L’adreça de contacte per consultes sobre aquesta licitació és: licitacions@upcnet.es

2. Situació actual
El servei de monitorització de xarxa es duu a terme en l'actualitat mitjançant un servidor linux amb el
programari HP Openview NNM version 7.53. Tant el servidor com el programari relacionat es troben en
la fase d'obsolescència i l'operació actual del servei es veu seriosament afectada per les limitacions
existents. Actualment es disposa d'una llicència per a la monitorització SNMP de 800 nodes de
comunicacions (elements de monitorització).

D'altra banda recentment, i dins del projecte de renovació de la xarxa local del CPD d'UPC, s'ha instal·lat
una plataforma de monitorització i gestió per als elements de xarxa instal·lats dins l’abast d’aquest
projecte, i basada en el producte comercial HPE Intelligent Manager Center, llicenciada per 50 nodes.
la versió actual en producció és la 7.3 (I0605), incloent addicionalment els mòduls de NTA (iMC NTA
7.3 (I0505P02)) i VXLAN Management (iMC VXLAN 7.3 (I0605))

Al quadre següent es detallen els productes i dimensionaments llicenciats actualment de la plataforma
HPE iMC.

Component

Version

Quantity

Used

Expiry Date

Intelligent Management Platform

iMC PLAT 7.3 (E0605)

Max. License Quantity:

42

Permanent

(JG747AAE)

50

Network Traffic Analyzer

iMC NTA 7.3 (E0505P02)

Max. NTA Devices: 5

5

Permanent

VAN Connection Manager

iMC VCM 7.3 (E0501)

--

--

Permanent

iMC VXLAN 7.3 (E0605)

--

--

Permanent

(JG494AAE)
VXLAN Management
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3. Característiques del Servei
L'objecte de la present licitació és dur a terme la migració de l'actual servei de monitorització, donant
de baixa l’actual HP Openview Network Node Manager.

La proposta adjudicatària ha de contemplar tant el subministrament de la solució com el cost associat
de tot el programari i les llicències necessàries per donar cobertura a les especificacions tècniques que
es detallen en aquest document. També haurà de contemplar els serveis professionals d'instal·lació,
configuració, i formació, així com el cost de manteniment per a tota la plataforma, tal com s’especifica
en aquest document.

4. Requeriments tècnics
Els requeriments expressats en aquest document són vinculants i d’obligat compliment per part dels
licitadors. Un incompliment d’algun dels requeriments sol·licitats en el plec serà motiu d’exclusió.
En aquest apartat es descriuen els requeriments tècnics de la nova solució així com aquells enfocats a
aspectes de la administració de la solució, de la seva gestió i dels manteniments associats.

1. La solució proposada haurà de suportar un mínim de 700 nodes. Es considera un node
qualsevol element compacte de monitoratge: switch, router, servidor, etc. No haurà de
computar-se com a node els ports específics de cada equip de comunicacions, així com tampoc
elements virtuals o de programari (VLANs, etc).

2. La solució proposada haurà de constituir una plataforma de gestió i monitorització integral i
independent - és a dir, multifabricant - i multitenant: diferents usuaris podran tenir accés a
diferents zones d'administració i configuració. En altres paraules, la solució ha de poder-se
oferir en manera servei i independent als diferents clients de UPCnet.

3. Suport per a monitorització i gestió basada en els estàndards de xarxa SNMP, SNMPv2 i
SNMPv3. Així mateix ha de permetre la gestió d'alarmes basades en l'enviament de TRAPS
per part dels diferents elements monitoritzats.

4. La interfície gràfica per als agents de monitorització es basarà en la supervisió gràfica de
diferents mapes o esquemes enllaçats entre ells que permetin d'una manera ràpida i intuïtiva
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conèixer l'estat de la xarxa i en quina part de la mateixa existeixen problemes. Ha de mantenir
una correlació d'alarmes per evitar la inundació de missatges d'error.

5. La solució proposta ha de disposar d'una interfície o biblioteca basada en REST API que
permeti la integració amb altres plataformes de tercers per ampliar o personalitzar les seves
funcionalitats. La solució haurà de ser compatible i integrable amb sistemes de monitoratge
basats en Nagios.

6. Integració amb diferents proveïdors d'identitat per a la gestió d'usuaris de la plataforma: LDAP,
AD, etc.

7. Anàlisis de xarxa en temps real. L’eina ha de permetre, per dur a terme les tasques de resolució
de problemes, l'execució d'eines que permeten supervisar en temps real les principals
estadístiques monitoritzables: trànsit, errors, CPU, etc.

8. Haurà d'incorporar les eines de gestió de l'inventari de tots els nodes de xarxa, mitjançant
processos d'auditoria i consolidació de configuracions com a mínim per a tots els equips de
comunicacions del fabricant de xarxes HPE, CISCO, Aruba, DELL i ARISTA. Així mateix, el
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sistema ha de ser capaç de detectar canvis en les configuracions dels nodes monitoritzats per
incompliment de les plantilles i paràmetres definits prèviament.

9. La plataforma ha de suportar la telemetria en temps real amb l'equipament del CPD recentment
implantat i basat en commutadors HPE FlexFabric 5940 i 5950

10. La solució ha de disposar d'un avançat sistema d'informes, que permet personalitzar i
programar temporalment tot tipus d'informes d'estat i activitat.

11. Suport per a dispositius y sistemes de nova generació (integració de xarxes virtuales i SDN):
EVPN y VXLAN.

12. Gestió global de ACLs per a tots els dispositius de la xarxa que ho permetin.

13. L’eina incorporarà així mateix aplicacions i solucions per a la gestió global de VLANs dins la
xarxa corporativa.

14. La capacitat per visualitzar i presentar l'estat de la xarxa ha de contemplar també la presentació
de gràfiques històriques així com la possibilitat de personalitzar el nivell de llindars per a les
alarmes, les vistes de rendiment o els monitors que es defineixen.

5. Requeriments relatius al servei d’instal·lació i
manteniment
1. La proposta tècnica ha d’incloure la posada en producció de la plataforma proposada i
incorporar la planificació per a la migració total dels serveis oferts des de la plataforma actual,
en base d'una proposta objectiva. En aquesta proposta s’han de detallar tots els elements – tan
maquinari coma programari, presents i futurs – que hi formen part.

2. La posada en producció ha de dur-se a terme de manera transparent a l'actual. Per tant, la
nova solució haurà de conviure amb l'existent durant tot o part del cicle de vida del projecte
global d’implantació. La interrupció dels serveis actuals per tal de fer la migració haurà de ser
el mínim possible i ha de quedar detallat a la proposta.

3. La proposta adjudicatària - tret d'estar basada en una de les solucions ja implantades - haurà
de contemplar la formació corresponent a l'equip tècnic encarregat de dur a terme l'operació
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d'aquesta.

4. La proposta ha d’incloure tant el manteniment com el suport com a mínim per a 3 anys.

6. Llistat d’opcions de millora a valorar
En aquest apartat es descriuen aspectes tècnics de millora de la nova solució així com aquells
enfocats a aspectes administratius, de gestió i manteniment que es valoraran.

6.1.

Millores referents a aspectes tècnics.

1. Es valorarà que la capacitat de la solució estigui per sobre dels requeriments anteriorment
indicats, sobretot en el referent a nombre de nodes llicenciats.
2. Es valorarà que la solució permeti delegar i/o automatitzar el desplegament de nous serveis.
3. Es valorarà que la solució permeti disposar d’un entorn de preproducció, independent
completament del entorn de producció i sobre el qual es podran fer proves de concepte.

6.2.

Millores

referents

a

aspectes

d’instal·lació

i

manteniment.

1. Es valorarà la qualitat del pla de projecte, posada en marxa i migració.
2. Es valoraran el detall i les condicions del servei d’instal·lació, formació i manteniment.
3. Es valorarà la definició detallada de un temps màxim per a la resolució d’avaries o d'incidències.

6.3.

Altres millores

Qualsevol altre component que pugui redundar en una millora dels sistemes i dels serveis demandats
en l'objecte de la contractació, sense que ocasioni un cost addicional en els anys de la duració del
contracte, ni en els anys posteriors del futur manteniment de la infraestructura.
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7.

Oferta tècnica del licitador

La oferta del licitador haurà de incloure la següent documentació tècnica:
1. Document de disseny general i resum executiu. Aquest document haurà de tenir en compte el
projecte global de migració. Si durant l'execució del projecte s'ha de dur a terme alguna
actualització de programari o actualització major, s'ha de contemplar en el document de disseny
general, indicant en quin moment s'ha de dur a terme aquesta actuació així com els costos i
implicacions tècniques o de servei que pogués tenir associades.
2. Document detallat de la proposta, que ha d'incloure amb el màxim de detall possible el conjunt
de materials objecte de la licitació – maquinari, programari, llicències, adaptadors òptics,
cablatge, conversors, etc – així com la proposta d'implantació en termes de tasques, calendari
i equip de projecte proposat.

Tota la documentació s'haurà d'entregar en format electrònic no escanejat i ha de permetre cerques
de text. Es podran entregar tants documents annexes com es consideri convenient.

8. Gestió del projecte d’implantació
En tota la implantació del projecte es seguiran les bones pràctiques d’una metodologia per a la gestió
de projectes la qual queda oberta al licitador.
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