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1. Introducció
Aquest document s’inclou en el marc de la contractació dels serveis tècnics
d’especialistes en la plataforma de mobilitat Movilizer for SAP.
1.1.

Objectiu del document

L’objectiu d’aquest document és constituir un plec de condicions per poder iniciar la
contractació en la que empreses proveïdores de serveis informàtics puguin presentar
una oferta per la realització dels treballs sol·licitats.
Les empreses que vulguin optar a l’adjudicació del projecte hauran de presentar les
corresponents ofertes basant-se principalment en el descrit en aquest document.
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2. Marc dels serveis
2.1.

Antecedents i situació actual

TMB disposa de la plataforma de Mobilitat Movilizer for SAP per donar servei a
diferents àmbits d’aplicacions mobilitzades a l’entorn de manteniment.


Gestió del Manteniment Correctiu (APP offline i APP online).



Gestió de Manteniment Preventiu (APP online)
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Gestió de Preventius en Tablet
Gestió de magatzems (APP online)
Control de stock (APP online)

Es disposa del addon Movilizer for SAP 2.5 i un entorn SAP EHP7 FOR SAP ECC
6.0 (BBDD HANA)..
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2.2.

Abast dels serveis

Es pretén la contractació dels serveis per poder implementar les aplicacions
prioritzades.
Es pretén la contractació d’una bossa d’hores per disposar de tècnics especialistes en
la plataforma de Mobilitat Movilizer for SAP per l’evolució del sistema per oferir noves
funcionalitats de manteniment.
Les tasques es centren en desenvolupar nous components de l’arquitectura a
mobilitzar en tecnologia Movilizer (capa mobilitzada) i en tecnologia ABAP (capa de
lògica de negoci relacionada amb la capa mòbil).
Dins de las tasques a dur a terme s’han identificat de forma inicial les següents
necessitats:
Gestió Equips:


Implementar transacció per a informar dades d´us: kilòmetres, fluids, hores, .
En base a punts de mesura.

Gestió de magatzems:






Habilitar moviments de recepció mercaderies i posterior enviament de
grups controlats i intercanvi per a la seva reparació.
Petició i consum de material ( Materials reparats o nous procedents dels
tallers i magatzems centrals).
Recepció de materials reparats per part del T01 ( moviment 101).
Realització de material no codificat.( Material amb referència de fabricant).
Impressions de sol·licituds.

Gestió del correctiu:




Poder visualitzar els annexos de backend en el tancament d'avisos que és
offline.
Implementar transacció d'assignació d'avisos a operaris (això lògica ABAP
però alineat amb les aplicacions mobilitzades)
Ampliació funcionalitats APP Avisos Tractats.
o Substitució d'equips
o Creació d'avisos interns de manteniment.

Gestió del preventiu:


Substitució d'equips
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Poder annexar a l'ordre / poder visualitzar annexos de *backend.
Notificació de *eines *calibrades
Creació avisos de manteniment intern
Internalització i mobilització de la gestió del manteniment dels elements
PCI (compromís amb la part social).
Millores transacció d'assignació d'avisos a operaris (backend SAP)
Implementar transacció per inspecció entrada equips nous

Tauleta de Smart Motors:


Incloure funcionalitats
documents de mesura.

addicionals:

notificació

d'eines

calibrades

i

Cross de la plataforma:





Es requereix millores de la gestió i control de les tasques de mobilitat des
d’eines de comandaments (llistats de control i seguiment a backend de
control de la mobilitat).
Millores en la gestió de la CPAM (per a gestionar un volum important de
participants assignats).
Gestió de conflictes de l'APP offline

Addicional al detallat, possibles peticions puntuals per analitzar la viabilitat i
assessorar en noves línies per aprofundir en la gestió del manteniment mobilitzat.
Per tal de garantir l’èxit es requereix:


Disseny tècnic i desenvolupament de les noves funcionalitats (entorn
mobilitzat amb Movilizer i entorn backend SAP via RFCs).



Disseny funcional, tècnic i desenvolupament de les noves funcionalitats
(entorn mobilitzat amb Movilizer i suport a l’entorn backend SAP).



Instal·lació / Actualització connector de Movilizer (si apliqués)



Pla de proves exhaustiu



Manuals d’usuari i gestió del canvi.



Desplegament en producció i suport post-posada en marxa



Llicències Movilizer necessàries.
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Es vol disposar d’un perfil tècnic de consultor sènior (Experiència mínima de 3 anys)
per fer tasques especialitzades i complexes en la plataforma Movilizer for SAP.

3. Característiques del servei
3.1.

Lloc de realització dels treballs i horari

Les tasques corresponents es realitzaran o bé a les dependències de TMB o bé en
remot mitjançant una connexió VPN que TMB habilitarà pels tècnics assignats.
Tant la planificació, en durada i data d’inici, com la priorització de les tasques es
realitzarà conjuntament entre TMB i l’adjudicatari. L’horari de realització dels treballs
es pactarà entre TMB i l’adjudicatari.
3.2.

Metodologia

L’adjudicatari dels serveis es compromet a seguir el marc metodològic de gestió de
serveis de TMB, actualment ITIL.
S’utilitzarà l’eina “Forja TMB” basada en el software Redmine per portar a terme el
seguiment i control de les tasques i activitats del servei. Des de TMB es
proporcionaran els usuaris i passwords personals adients pels tècnics que
l’adjudicatari indiqui així com les instruccions per accedir.
L’adjudicatari entregarà informes mensuals en format digital on es descriurà les
jornades consumides el mes anterior segons els perfils i les principals tasques
realitzades. Es disposa d’un fitxer Excel amb un format d’informe estàndard que
s’entregarà al proveïdor que sigui escollit per a que faci aquests informes.
3.3.

Personal de contacte de TMB

Les persones de contacte a TMB per la canalització de consultes relacionades amb
qualsevol dels temes que impliquin a aquest servei són:


Alberto López López: alopezlop@tmb.cat



Mari Cruz Briongos mcbriongos@tmb.cat
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4. Condicions de l’oferta
L'oferta es dimensionarà en 1.080 hores de Consultor Sènior Movilizer for SAP.
Equip de Treball:
Experiència mínima de 3 anys a l’entorn.

Certificacions:
L’empresa és Movilizer Certified Partner
L’empresa és Platinum Partner Honeywell
L’empresa té desenvolupadors certificats en Movilizer (mínim 2 tècnics)

Es facturarà en funció a les jornades reals consumides.
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