ANNEX 1

[Document 1.2. Descripció de la proposta tecnològica i funcional]
Clau per al grau d'acompliment:
[Sí] la proposta l’incorpora d’entrada
[ad] a desenvolupar: la proposta no l’incorpora d’entrada o ho fa només parcialment i l’haurà de desenvolupar en el decurs de
[No] la proposta no l’incorpora d’entrada, ni totalment ni parcial, i no el podrà desenvolupar;
veg. selector a la celda
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Modalitat de la plataforma
Prestacions de caràcter general
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Disseny i imatge corporativa
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REQUERIMENT

Atès que en el mercat hi ha operatives plataformes similars a la desitjada, es considerarà un valor afegit que la plataforma objecte d’aquest plec pugui ser la
personalització d’alguna d’aquestes plataformes existents, ajustada als objectius i requeriments d’aquest plec. Això facilitaria un termini d’execució més curt i,
segons quin fos el cas, la interacció de la comunitat d’usuaris que es constituirà en el marc de la nostra plataforma amb comunitats d’usuaris preexistents i actives
en aquestes altres
En cas que l’opció seleccionada fos la de Software as a Service (SaaS), el sistema de llicenciament no ha de comportar restricció en el nombre ni en la tipologia
d’usuaris més enllà dels que determini la pròpia Universitat
Si fos el cas, el sistema de llicenciament ha de preveure l’adquisició inicial del dret sobre el programari preexistent i la seva adequació als requeriment d’aquest
plec, a més de la renovació anual de la llicència, amb la qual l’empresa adjudicatària es compromet a garantir en tot moment l’actualització de la plataforma als
canvis legals i tecnològics que es puguin produir durant la vigència del contracte, així com la millora de les seves prestacions. Durant els 5 anys posteriors a
l’adquisició de la plataforma el cost anual d’aquesta renovació no hauria de ser superior al 7,5% del preu total d’adjudicació del lot
En cap cas, la proposta guanyadora no hauria de suposar per a la Universitat tasques d’instal·lació, manteniment, gestió, millora i actualització de la plataforma ni
tampoc no hauria de comportar l’adquisició de maquinari o programari addicional per part de la UdG.
La plataforma ha de satisfer les funcionalitats descrites en aquest plec així com d’altres que les empreses licitadores puguin afegir per al millor assoliment dels
objectius descrits i que seran valorades de manera particular.
La plataforma ha de ser accessible des dels principals navegadors web, com ara Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i Safari en les seves versions
suportades i des d’equips basats en sistemes operatius Windows, MAC i Linux
La plataforma hauria de poder ser usada sense necessitat de realitzar un desplegament de programari client previ a l’establiment de la comunicació
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Interacció amb altres websites o plataformes existents, aprofitant-ne, si escau, la dinàmica pròpia
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Interacció amb xarxes socials (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc.) per tal de poder compartir sistemes d’identificació d’usuaris i continguts entre elles

I

Accessibilitat: desenvolupament de la plataforma optimitzada i “responsive” (Web Responsive Design-WRD) als dispositius mòbils

Incorporació d’un visualitzador de documents dins de la plataforma (fitxers, imatges, vídeos, etc.) perquè els usuaris els puguin adjuntar, veure, descarregar i/o
copiar sense dificultat afegida
Possibilitat que l’administrador de la plataforma hi pugui vincular d’una manera àgil usuaris o interaccions d’altres plataformes
La plataforma ha de permetre l’ús d’almenys el català, castellà i anglès, ja sigui en la seva totalitat o en algun dels mòduls de què es compongui
La plataforma podria facilitar una eina en línia que permeti incorporar fàcilment nous idiomes a partir de la traducció dels textos de la plataforma a aquests altres
idiomes
La plataforma hauria de garantir criteris d’accessibilitat universal de manera que sigui apta per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i
igualtat i, en particular, oferir la possibilitat de fer-la compatible amb aplicacions del mercat d’ajuda per a persones amb discapacitat visual.
Proposta de personalització de la plataforma i adequació a la imatge corporativa de la UdG, tenint present que la UdG exerceix el lideratge de la plataforma però
que aquesta ha de ser percebuda com un entorn amable i plural per part dels agents territorials
Proposta de disseny i imatge gràfica de la plataforma, en la qual han de tenir un pes molt rellevant les imatges i els aspectes gràfics, de manera que la facin
atractiva als usuaris
La plataforma ha de tenir una interfície fàcil i intuïtiva que permeti als usuaris interaccionar-hi fàcilment
La pàgina d’accés ha de ser especialment atractiva i senzilla, des del punt de vista que l’usuari s’hi ha de saber orientar de manera immediata i ha de poder
accedir tant a les diferents seccions en què s’organitzi els continguts com a les prestacions de caràcter general que la plataforma ofereix
En la pàgina d’accés a la plataforma es visibilitzarà el paper de lideratge i coordinació de la UdG. Ultra això, l’empresa adjudicatària i la Universitat podran
determinar el nom i el logotip amb què s’identificarà públicament la plataforma, que seran coherents amb la voluntat que la plataforma sigui identificada com
una “plataforma de demarcació
La pàgina d’accés al mateix temps hauria de poder visibilitzar l’existència dels campus sectorials i contenir un enllaç als diferents campus sectorials així com el
formulari d’inscripció al mateix
En ser un projecte finançat amb fons europeus i amb cofinançament de la Diputació de Girona i de la pròpia UdG, caldrà tenir presents les regles de comunicació
exigides en el marc de la convocatòria del projecte PECT. Això vol dir, entre d’altres, una referència explícita al projecte finançat i la constància dels logos de les
entitats finançadores (fons FEDER, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i UdG )
Els continguts específics de la pàgina d’accés i l’organització dels mateixos es dissenyaran conjuntament entre la UdG i l’empresa adjudicatària en coherència amb
els objectius descrits

d'acompliment segons

I
D
I
D
D
I
I
I
I
I
I
I
I

Definició de
categories
i
conceptes
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Proposta de seccions o mòduls d’organització dels continguts
Definició i categorització dels conceptes clau: demanda/oferta de tecnologia o coneixement, repte d’innovació, etc.
Proposta de plantilles i models de gestió suficients i adequats per a cada una de les seccions proposades
Marcar determinades interaccions com a preferides i de desar-ne d’altres segons el seu interès
Proposta de model de governança funcional de la plataforma
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Rols i perfils d'usuaris

La plataforma ha de permetre la creació d’usuaris individuals associats als diferents rols que es defineixi i la gestió de diferents perfils d’usuaris
En la identificació dels diferents rols de la plataforma hi haurà els d’administrador, gestors, usuaris.... Caldrà incloure la descripció dels rols i de les capacitats
funcionals i, quan escaigui, marges legals de la seva actuació
Proposta de drets i deures de cada rol i, si escau, establiment de condicions d’ús singulars en funció dels diferents perfils d’usuari o la naturalesa de la interacció
d’aquests amb la plataforma
El rol d’administrador ha de contemplar entre d’altres l’accés a qualsevol contingut editat en la plataforma i la possibilitat de donar d’alta usuaris i gestionar
permisos, continguts o interaccions en funció del codi ètic o les regles d’ús que es determini
De manera complementària al rol d’administrador de la plataforma, aquesta ha de permetre la possibilitat que hi hagi gestors dels continguts per a cadascun dels
àmbits de focalització descrits més amunt o dels diferents blocs de continguts
Proposta del disseny del formulari de registre d’usuaris, personalitzat a les diferents tipologies dels mateixos
La plataforma ha de preveure la validació dels usuaris per part de la persona o persones que desenvolupin el rol d’administrador
Establiment de diferents perfils d’usuari, amb la possibilitat de crear perfils professionals d’usuaris singulars (persones físiques) i perfils d’organització
Requisits d’accés dels usuaris
Els usuaris podran editar i modificar el seu perfil directament des de la plataforma
Possibilitat que l’usuari es registri a la plataforma d’una manera senzilla a partir del seu registre en d’altres xarxes socials com LinkedIn, Facebook o altres, sense
que això li impedeixi poder complementar el seu perfil aportant informació addicional en els diferents camps previstos en el formulari de registre
Atès que la major part dels usuaris interns de la UdG són fàcilment identificables (grups de recerca, càtedres, fundacions, etc.), l’empresa licitadora proposarà una
solució per a la càrrega automàtica d’una part o de la totalitat del perfil que aquests usuaris tinguin definit per tal que aquests només hagin de completar-lo si ho
desitgen
La plataforma inclourà un indicador que suggereixi a l’usuari el nivell de completesa del perfil definit a fi que, si escau, el pugui millorar
La plataforma podria suggerir de manera automàtica a l’usuari altres usuaris que, en funció del seu perfil i de la seva activitat a la plataforma, puguin ser del seu
interès
Es farà un registre automàtic de les interaccions dels usuaris amb la plataforma per tal que se’n pugui fer una classificació o puguin ser visibles pels usuaris
autoritzats sempre que ho desitgin
La plataforma preveurà la comunicació de l’usuari amb els altres usuaris de manera oberta o confidencial segons determini el propi usuari
La plataforma incorporarà un sistema d’alertes automàtiques per avisar de nous continguts
Podria ser d’interès que la informació de la plataforma s’adaptés automàticament al perfil d’usuari
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Registres i monitorització Comunicació i
Sistemes
Regles legals i funcio.
d'ús
publicitat
de cerca

Capacitat de determinar usuaris o contactes preferits, notícies d’interès, posts singulars, etc.
L’usuari ha de poder gestionar els continguts de la plataforma en funció del seu perfil
Proposta de taxonomia d’etiquetatge i cerca de la informació de la plataforma
Marcar determinades interaccions com a preferides i de desar-ne d’altres segons el seu interès
Redacció del codi ètic per a un ús correcte plataforma
Protocols per garantir la confiança dels usuaris en la plataforma i, quan escaigui, la confidencialitat de les seves aportacions
Garantia de compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, havent d’indicar en l’oferta les mesures de seguretat adoptades a aquest
efecte
Garantia de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, havent d’indicar en l’oferta les mesures de seguretat
adoptades a aquest efecte
Marges legals i funcionals per a l’exportació de dades a d’altres entorns
Sistema àgil i eficient per a la generació de notícies, edició de butlletins de notícies o publicació d’informació d’esdeveniments, reunions sectorials, workshops,
etc. de manera coherent amb el marc d’actuació de la plataforma i respectuosa amb el codi ètic que s’estableixi
Normes de funcionament per a la generació de notícies o publicació d’informació
Possibilitat que els usuaris de la plataforma rebin via correu electrònic o a través d’altres mitjans en xarxa informació sobre novetats del seu interès editades a la
plataforma
Accés a la informació i els continguts de manera que se’n pugui descarregar informes d’activitat per tal monitoritzar i avaluar nombre i tipologia d’usuaris,
relacions entre ells i activitat realitzada
Descarrega d’un fitxer amb les dades dels usuaris.
Definició i monitorització d’un quadre d’indicadors per mesurar quantitativament i qualitativa el nombre i tipologia d’usuaris de la plataforma i el nombre i
tipologia d’interaccions amb la mateixa
Disseny de formularis de satisfacció dels usuaris.
Model funcional de coordinació entre el rol d’administrador de la plataforma i els dinamitzadors tècnics de campus sectorials en tant que gestors dels continguts
pels àmbits de focalització
La plataforma estarà ubicada a la seu de l’adjudicatari o en la d’un altre centre aliè a la UdG
La Plataforma estarà operativa en modalitat 24x7 els 365 dies de l’any
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Josep Calbó Angrill
Vicerector de Projectes Estratègics
Girona, 19 de juny de 2020

Manteniment tècnic
Seguretat de les dades i migració de continguts

1

Qualitat

2

Els serveis de manteniment seran prestats per personal qualificat i podrà realitzar-se de forma remota utilitzant mitjans telefònics i electrònics
Suport i manteniment de la plataforma
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Actualització de la plataforma, amb la incorporació de millores, quan escaigui
Quan escaigui, mecanismes de coordinació amb el Servei Informàtic de la Universitat, que designarà un cap de projectes per vetllar per la coordinació tècnica en
relació amb el correcte funcionament de la plataforma
L’empresa adjudicatària habilitarà un sistema permanent de suport d’incidències
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Es farà una classificació del tipus d’incidència en funció del seu abast i, segons aquest, es proposarà el temps màxim de resposta i el temps màxim de resolució
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Si és el cas, l’empresa adjudicatària avisarà en cas de fallada del servei
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L’empresa adjudicatària garantirà la seguretat en relació amb l’emmagatzematge de la informació a la plataforma i la identitat dels usuaris
La UdG hauria de tenir la possibilitat de realitzar una còpia dels continguts en un format estàndard (preferiblement XML, Excel CSV o similar)
Les dades i continguts de la plataforma seran propietat de la UdG
L’empresa adjudicatària garanteix la migració en qualsevol moment de les dades existents en el sistema per tal de ser recuperades i posteriorment incorporades
en futurs sistemes alternatius, si fos el cas
L'empresa adjudicatària queda expressament obligada a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer en ocasió de
l'acompliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb fins diferents als que figuren en aquest plec, ni tampoc
cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació sense el previ consentiment per escrit de la Universitat Es considera informació confidencial qualsevol informació
a la qual l'adjudicatari accedeixi en virtut d’aquest contracte, especialment la informació i dades pròpies del contractant o dels usuaris de la plataforma a les quals
hagi accedit durant l’execució del mateix
L'adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes de les obligacions relatives a confidencialitat establertes en el contracte, així com de les
obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter personal. L'adjudicatari posarà tots els mitjans al seu abast perquè el seu personal i
col·laboradors compleixin aquestes obligacions
La durada de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte serà indefinida mentre la mateixa tingui aquest caràcter, mantenint-se en vigor
amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre el contractista i el contractant
L’empresa adjudicatària aportarà un pla de suport i manteniment que, entre d’altres aspectes, inclourà un pla d’avaluació sobre el funcionament de la plataforma
amb detall dels indicadors, terminis, objectius de qualitat, etc.
Periòdicament, o quan la UdG ho sol·liciti, el proveïdor informarà de les mesures realitzades en matèria de qualitat. En qualsevol cas, el servei prestat tindrà una
continuïtat superior al 98%

I

D
I

I
I
D
D

