INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT EN LA TECNOLOGÍA DE PHP PER LA
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
IL3-UB
Introducció
El present informe detalla una sèrie de característiques tècniques que justifiquen
objectivament la necessitat d’una contractació exclusiva.
Arguments técnics
La Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona en endavant
IL3-UB disposa d'un sistema d'autenticació centralitzada SSO (Single sign On) que
permet que un alumne accedeixi a diferents sistemes d'informació a través d'una sola
instància d'identificació. En el nostre cas, el SSO dóna accés a el Portal de Matrícula i a
la Comunitat Virtual que és on es disposa de tota la informació necessària per a la
formació en línia, l'accés a les aules virtuals i altres serveis.

La plataforma SSO utilitzada és OpenSource (codi obert) i es va implantar amb l'objectiu
de disposar d'un servidor d'autenticació avançat que permeti realitzar funcions de
proveïdor d'Identitat entre els diferents sistemes d'informació de IL3-UB.
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Aquesta eina es va implantar el 2012 després de realitzar un estudi de la millor solució
per a les característiques de l'institut.

Els sistemes d'informació que utilitza el SSO per autenticar-se són els següents:
- Comunitat Virtual
- Gestió contrasenya
- Plataforma LMS (Moodle)
- Aules virtuals
- Borsa de treball
- Portal de matrícula
En segon lloc, IL3-UB disposa d'un Portal de Matrícula, que permet als nostres clients
matricular a un curs del seu interès i gestionar la documentació i els pagaments de la
seva matrícula.
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Després de realitzar un estudi de la millor solució per a les característiques del procés
de matrícula de l’IL3-UB, es va decidir construir una aplicació web a mida que cobrís
totes les necessitats i que va ser implementada amb Zend Framework.

Finalment, IL3-UB disposa d'un sistema d'informació anomenat GesCampus que permet
realitzar la gestió del Campus Virtual per part de l'departament de programes formatius.
Aquesta eina s'integra amb els diferents LMS (Moodle Oberta / Moodle Empresa /
OpenLMS) a través de les pròpies APIs de Moodle / OpenLMS, podent realitzar les
següents gestions:
- Gestionar les aules virtuals
• Curs nou (primera edició), basant-se en un curs plantilla (template base)
amb el mínim contingut.
• Curs nou (edició contínua), basant-se en el curs de l'edició anterior.
- Gestionar els participants (alta i baixa dels coordinadors, alumnes i professors)
que accediran a l'aula virtual.
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Després de realitzar un estudi de la millor solució per a les característiques de la gestió
de l'aula virtual de l'institut, es va decidir construir una aplicació web a mida que cobrís
totes les necessitats de l'institut en 2012.
Conclusions
Tots els casos exposats en l’apartat d’argumentació tècnica formen part del conjunt de
aplicacions de software crítiques de l’IL3-UB i s'ha realitzat una important inversió anual
en el desenvolupament de programari delegant el treball d’anàlisi, investigació i
implementació a l'actual actual raó social LAP Survey, per tal de fer les adaptacions de
forma contínua a les necessitats i processos definits per l’IL3-UB.
A causa de l'anteriorment exposat, IL3-UB considera que LAP Survey es troba sota un
escenari d'exclusivitat tècnica per donar suport en el desenvolupament i posta en marxa
de correctius, evolutius i noves funcionalitats d'aquests sistemes d'informació de IL3UB.
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