VALORACIÓ TÈCNICA EXPEDIENT SCS-2022-58
SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT I USABILITAT DE LES
APLICACIONS MÒBILS DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Antecedents
No es disposa en aquests moments d’un servei d’aquestes característiques, però si que s’han fet
proves de concepte per poder establir les necessitats

Empreses presentades
UTE SQS-ENEO-CBT ( en endavant, SQS)
OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES, SL (en endavant,Open3S)
Per haver incorporat en el sobre B informació que havia d’anar al sobre C (l’equip de treball amb
certificacions i projectes). Es proposa l’exclusió de la UTE SQS

1. Proposta de servei (total punts 17)
Davant la demanda de contractació d’un servei que ens permeti el control de qualitat i usabilitat de
les aplicacions mòbils s’analitzen els apartats següents

Proposta funcional (total punts 6)
Open3s aborda una proposta d’implantació d’un servei, que ja el tenen en marxa en altres
empreses, de recollida de dades que permet visibilitat total de les aplicacions mòbils de manera
transparent i que ens donaria indicadors clau.
Disposa d’una plataforma Big Data que permet la visibilitat total sobre l’experiència que estan
tenint la totalitat dels usuaris de les aplicacions.
La disponibilitat del servei amb la intenció d’implantació immediata és la base de l’anàlisi que
fem en la seva avaluació.

Proposta tecnològica (total punts 6)
La proposta tècnica que presenta Open3s esta basada en els elements necessaris per a la
implantació del servei, unes SDK ja disponibles per inserir en el codi de les aplicacions mobils,
un API per a obtenció de les dades i un Big data per emmagatzemar i explotar les dades
recollides, a disposició immediata. Tenint en compte tots els elements aportats, es considera
que la proposta compleix totalment les nostres necessitats.

Procediments actuació (total punts 5)
La proposta presentada per Open3S recull correctament i amb detall la proposta d’actuació
davant les incidències del servei marcant el temps de resposta i de resolució acotats als
marges que la proposta marcava.

2. Metodologia (total punts 5)
La metodologia establerta per Open3s s’ajusta plenament a la demanda d’execució i obtenció de
resultats d’un servei, executant reunions de seguiment dels resultats i reunions de planificació de
propostes d’explotació.

3. Planificació (total punts 5)
Open3s planifica la implantació i posada en marxa del servei. S’inicia amb una reunió de kickoff
on s’estableixen les bases de inici de projecte, una segona fase de preparació de la plataforma
per inici de servei, una tercera fase d’implementació de les llibreries, una fase quatre per a la
implementació del servei i una fase d’acompanyament ja sobre resultats. A partir de la segona
fase i tercera fase que poden anar juntes s’inicia l’inici de recollida de dades, Es considera que
les fases proposades s’adeqüen a un inici del servei immediat.

4. Mitjans professionals i tècnics (total punts 6)
Els recursos professionals i tècnics de Open3s són suficients i adequats per la implantació i la
posta en marxa del servei a més de per a garantir la continuïtat del servei una vegada activat.

5. Valor afegit (total punts 6)
Com propostes de valor afegit Open3s recull la possibilitat d’alertes proactives sobre models de
conductes estàndards basades en les dades recollides, fet que aporta funcionalitats que facilitaran
l’autonomia de treball dels professionals que han de fer accions sobre la informació.

Valoració
La valoració dels criteris susceptibles de judici de valor és la següent:
Puntuació
màxima

OPEN3S

1. Proposta de servei

17

17

1.1 Proposta funcional

6

6

1.2 Proposta tecnològica

6

6

1.3 Procediments actuació

5

5
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2. Metodologia

5

5

3. Planificació

5

5

4. Mitjans professionals i tècnics

6

4

5. Valor afegit

6

4

Total valoració tècnica

39

35
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