ANNEX 6: ACORDS DE NIVELL DE SERVEI
Lot 1
I.1.

Definicions

Per a cada acord de nivell de servei (ANS) es defineixen les següents dades:


Codi



Nom



Descripció



Categoria



Formula de càlcul / Eines



Periodicitat



Llindars grau 1 a 4



Penalització màxima (PPmax)

En relació a l’horari en què es calculen els acords de nivell de servei es defineix el següent:


Horari natural: horari 24x7, totes les hores tots els dies de l’any.



Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 20h excepte els festius a tot Catalunya.

A cada ANS s’indica quina eina o quin sistema es farà servir per obtenir les dades. Sempre que sigui possible, el càlcul dels indicadors es realitzarà
mitjançant les eines de gestió dels tiquets del CTTI excepte que s’especifiqui una eina diferent a la definició. Per exemple: “Càlcul mitjançant l’eina de
monitoratge de CTTI”, “Càlcul mitjançant les auditories”, “Càlcul realitzat dins el seguiment del projecte”, etc.
Pel que fa a l’import màxim de la penalització es defineixen diferents tipus de topalls:


% de la facturació global: percentatge de la facturació global de tot el contracte. S’aplica habitualment en ANS generals.



% facturació global mensual d’un servei de catàleg: percentatge de la facturació del tot el servei de catàleg que s’ha vist afectat. S’aplica
habitualment en ANS de disponibilitat de plataformes de veu, videoconferència, etc.



% quota mensual del servei afectat: percentatge de la quota facturada per el servei concret afectat. S’aplica habitualment en ANS de provisió,
modificació i incidències de serveis individuals instal·lats en una seu (servei de telefonia d’una seu, equip de videoconferència, etc.). En cas de
telefonia corporativa s’entén per servei afectat l’agrupació d’extensions ubicades en una seu i que funcionen de forma equivalent a una centraleta
telefònica tradicional.

En relació a les incidències es defineixen el següents conceptes:


Indisponiblitat global d’un servei: el servei no està operatiu per cap del seus usuaris ni seus on està instal·lat. També es considera indisponiblitat
global si està afectada una o més funcionalitats imprescindibles per prestar el servei.
o

Exemples: caiguda complerta d’una plataforma de veu o videoconferència, no poder fer trucades des d’una plataforma de telefonia però
si rebre’n (o a l’inrevés), caiguda de la xarxa d’operador afectant al tràfic de veu de forma massiva, caiguda dels arbres d’encaminament
de la xarxa intel·ligent, etc.



Incomunicacions: es considera incomunicació d’una seu o un servei la no disponibilitat del servei o alguna funcionalitats imprescindible del servei.
La incomunicació pot afectar a tota la seu, una gran part d’aquesta o a usuaris significatius com capçaleres/operadores i serveis de Call Center.
o

Exemples: afectació greu i generalitzada a les trucades entrants o sortints, no funciona la telefonia de tota la seu, no funcioni l’equip de
videoconferència, no funciona el sistema de gravació, no funcionen tots els terminals de la seu, talls de trucades o afonies generalitzats
a tota la seu, no recepció de trucades al capçalera de la seu, no recepció de trucades en un call center, no funciona l’operadora
automàtica de la seu, etc.



Avaries: altres incidències o degradacions de servei que no corresponen als casos anteriors.
o

Exemples: incidència amb un terminal o extensió de veu, problemes lleus d’imatge o so de videoconferències, no recepció de trucades
a una extensió, accessori espatllat (auricular, mòdul de tecles, etc.), problemes lleus de sorolls , talls de trucades o afonies, funcionament
incorrecte de l'administració delegada o tarificador, etc.

Altres aspectes a tenir en compte en relació als ANS són:


En termes generals no es calcularan ANS de tiquets cancel·lats pel peticionari, tiquets oberts per duplicat, tiquets de serveis no responsabilitat
de l’adjudicatari (tiquets mal assignats), etc. També es podran pactar amb el CTTI casos especials com projectes, peticions massives, causes
de força major, etc.



Es podran aplicar aturades de rellotge en casos que el peticionari no aporti la informació necessària per continuar amb la gestió del servei o
resolució de la incidència. En tot cas, l’adjudicatari haurà de demostrar clarament els intents de comunicació suficients segons es determini al el
CTTI (intents de trucada a diferents hores, enviaments de correus, etc.).



Si el proveïdor aplica solucions de contingència (activa sistemes backup, desviaments, equips de substitució, etc.) que permetin resoldre una
incomunicació es podrà aplicar l’ANS d’incomunicació durant una part de la incidència i l’ANS d’avaria per la resta del temps en què el servei ha
estat parcialment restablert.



Una incidència o petició pot penalitzar en més d’un indicador.



Independentment que la incidència o problema de provisió sigui o no causa de l’adjudicatari s’han d’acomplir els temps pactats en els ANS per
restablir o aprovisionar el servei. És a dir, s’ha de gestionar la incidència o petició segons s’estableix en el servei (temps de resposta, resolució,
provisió, modificació, etc.). Un cop restablert o aprovisionat el servei i amb les justificacions que pertoquin es pot escalar l’aplicació o no de la
penalització associada al comitè corresponent.

I.2.

Indicadors de mesura generals

Codi

Nom

Descripció

Penalització
màxima
PPMAX

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Nombre tiquets auditats
correctes / Nombre tiquets
auditats
Càlcul mitjançant les
auditories realitzades sobre
les eines de gestió de
tiquets
Nombre tiquets auditats
correctes / Nombre tiquets
auditats
Càlcul mitjançant les
auditories realitzades sobre
les eines de gestió de
tiquets
[nº de tiquets resolts sense
reclamació posterior per
part del client] / [nº de
tiquets]

Mensual

85%

90%

95%

100%

0,5%
facturació
mensual
global

Mensual

94%

96%

98%

100%

0,5%
facturació
mensual
global

Mensual

94%

96%

98%

100%

0,5%
facturació
mensual
global

TEL. VEU.GEN.IM.01

Informació de
actualització de
tiquet correcta

Percentatge de tiquets
actualitzats correctament
per fer el seguiment i
informar al peticionari

Qualitat

TEL. VEU.GEN.IM.02

Informació de
tancament de tiquet
correcta

Percentatge de tiquets
informats correctament
d’acord amb la informació
registrada pels equips
tècnics

Qualitat

TEL. VEU.GEN.IM.03

Tiquets resolts sense
reclamació posterior
per part del client

Percentatge de tiquets
resolts sense reclamació
posterior per part del client
respecte al total de tiquets

Qualitat

TEL. VEU.GEN.IM.04

Avaries repetides el
darrer mes

Percentatge màxim d'avaries
que es reprodueixen en un
mes

Qualitat

[nº d'avaries repetides en
un mes] / [nº d'avaries en
un mes]

Mensual

15%

10%

5%

0%

0,5%
facturació
mensual
global

TEL. VEU.GEN.IM.05

Errors detectats a la
CMDB responsabilitat
adjudicatari

Percentatge màxim d’errors,
responsabilitat de
l’adjudicatari, detectats a la
CMDB del CTTI

Qualitat

Nombre elements CMDB
responsabilitat adjudicatari
erronis / Nombre elements
CMDB responsabilitat
adjudicatari
Càlcul mitjançant les
auditories realitzades sobre
les eines de gestió de
tiquets

Mensual

5%

4%

2%

0%

0,5%
facturació
mensual
global

Penalització
màxima
PPMAX

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Mensual

30 dies
naturals

22,5 dies
naturals

15 dies
naturals

5 dies
naturals

1%
facturació
mensual
global

Mensual

85%

90%

95%

100%

1%
facturació
mensual
global

Mensual

25%

10%

5%

0%

1%
facturació
mensual
global

Mensual

65%

75%

85%

100%

0,5%
facturació
mensual
global

Mensual

40%

25%

10%

0%

0,5%
facturació
mensual
global

Codi

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

TEL. VEU.GEN.IM.06

Termini de lliurament
informes de gestió
del servei

Dia del mes que es lliuren els
informes del mes anterior

Reporting

TEL. VEU.GEN.IM.07

Informes associats a
incidències lliurats en
termini

Percentatge informes
associats a incidències
lliurats en el següent dia
laborable posteriors a la seva
petició o a la resolució de la
incidència

Reporting

TEL. VEU.GEN.IM.08

Desviament
transformacions i
migracions de serveis

Percentatge màxim de
desviament entre la
planificació presentada per
l’adjudicatari i la durada de
la transformació/migració
del servei consensuada

Gestió de
projectes

TEL.VEU.GEN.IM.09

Fites i peticions en
termini

Mesurar quantes fites i
peticions relatives als
projectes han estat
finalitzades en termini

Gestió de
projectes

Dia del mes que es lliuren
els informes del mes
anterior
Càlcul realitzat dins el
seguiment del servei
Nombre informes lliurats
en termini / Nombre
informes lliurats
Càlcul mitjançant les
auditories realitzades sobre
les eines de gestió de
tiquets
(Durada real transformació
o migració servei – Durada
planificada transformació
servei) / Durada planificada
transformació servei
Càlcul realitzat dins el
seguiment del projecte
Nombre total de fites o
peticions finalitzades a
temps / Nombre total de
fites o peticions finalitzades
Càlcul realitzat dins el
seguiment del projecte

TEL.VEU.GEN.IM.10

Desviament mitjà en
terminis

Mesura de la desviació mitja
respecte la durada estimada

Gestió de
projectes

(Temps real en termini –
Temps previst en termini) /
Temps previst en termini
Si Temps real en termini <
Temps previst en termini =
0%
Càlcul realitzat dins el
seguiment del projecte

Penalització
màxima
PPMAX

Codi

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

TEL. VEU.GEN.IM.11

Percentatge
d’incidents de
seguretat pels quals
s’ha lliurat la
informació en termini

Incidents de seguretat pels
quals s’ha lliurat la
informació en un termini
inferior a l’establert des de la
seva sol·licitud:
- 4 hores pels incidents greus
- 24 hores per la resta
d’incidents

Seguretat

(incidents on s’ha
subministrat la informació
sol·licitada en menys
termini que
l’establert)/Total incidents
de seguretat gestionats
Càlcul mitjançant les eines
de gestió de tiquets

Mensual

50%

70%

90%

100%

1%
facturació
mensual
global

TEL. VEU.GEN.IM.12

Termini d’implantació
de monitoratge de
serveis crítics

Temps màxim per implantar
la monitorització d’un servei
crític i enviar les primeres
alertes al CTTI en el format
demanat.

Gestió
esdeveniments

Temps entre que es
demana i es posa en
funcionament el
monitoratge per cada
servei on se sol·liciti.
Càlcul realitzat dins el
seguiment del projecte

Sota
demanda

60 dies
naturals

45 dies
naturals

30 dies
naturals

15 dies
naturals

1%
facturació
mensual
global

I.3.

Indicadors de mesura comuns a tots els serveis

Per cadascun dels serveis es mesuraran els següents indicadors:
Codi

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima
PPMAX

TEL.VEU.COM.IM.01

Temps màxim de
resposta a incidències

Temps màxim de resposta
des de que l'adjudicatari rep
la incidència, valida que té
les dades necessàries i
actualitza la informació del
tiquet (inici de la tramitació)

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
notificació de la incidència
fins que s’actualitza la
informació del tiquet

Mensual

2 hores
naturals

1,5 hora
natural

1 hora
natural

10 minuts
naturals

10% quota
mensual del
servei
afectat

TEL.VEU.COM.IM.02

Temps màxim de
resposta a peticions

Temps màxim de resposta
des de que l'adjudicatari rep
la petició, valida que les
dades són correctes i
actualitza la informació del
tiquet (inici de la tramitació)

Gestió de la
provisió

Comptat des de la recepció
de la petició fins que
s’actualitza la informació del
tiquet

Mensual

4 hores
laborables

3 hores
laborables

2 hores
laborables

10 minuts
laborables

10% quota
mensual del
servei
afectat

TEL.VEU.COM.IM.03

Temps màxim
d’execució de les baixes
de serveis

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins
que es dóna de baixa el
servei (inventari, facturació*,
recollida equipament, etc.)
* La baixa en facturació es
farà amb la data de la petició

Gestió de la
provisió

Comptat des de la sol·licitud
de baixa fins que es
completa la baixa del servei

Mensual

7 dies
laborables

5 dies
laborables

3 dies
laborables

1 dia
laborable

10% quota
mensual del
servei
afectat

TEL.VEU.COM.IM.04

Temps màxim de
resolució de consultes
tècniques de serveis
individuals

Temps que transcorre des de
que es realitza una consulta
tècnica fins que es dóna
resposta

Consultes

Comptat des de la
realització de la consulta
fins que es dóna resposta

Mensual

7 dies
laborables

5 dies
laborables

3 dies
laborables

1 dia
laborable

10% quota
mensual del
servei
afectat

TEL.VEU.COM.IM.05

Temps màxim de
resposta a consultes
comercials o
d’enginyeria

Temps que transcorre des de
que es realitza una consulta
comercial o d'enginyeria fins
que es dóna resposta

Consultes

Comptat des de la
realització de la consulta
fins que es dóna resposta
Càlcul mitjançant les eines
de gestió de tiquets o
realitzat dins el seguiment
del consultes

Mensual

20 dies
laborables

15 dies
laborables

10 dies
laborables

1 dia
laborable

0,5%
facturació
mensual
global

Codi

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

TEL.VEU.COM.IM.06

Percentatge d’absència
de documentació a la
CMDB de peticions on és
requerida aquesta
documentació

Percentatge de peticions que
requereixen actualització de
la CMDB i no s'ha actualitzat
respecte el nombre total de
peticions de cada servei

Qualitat

Nombre peticions on no
s’ha fet l’actualització de la
CMDB / Nombre de
peticions total on calia
actualització de CMDB
Càlcul mitjançant les
auditories realitzades sobre
les eines de gestió de
tiquets

Mensual

5%

4%

2%

0%

Penalització
màxima
PPMAX
10% quota
mensual del
servei
afectat

I.4.

Indicadors de mesura específics del servei de telefonia corporativa

Codi

Nom

Descripció

Categoria

TEL.VEU.CORP.IM.01

Disponibilitat de la
plataforma de veu

Percentatge de temps del
darrer període en què el
servei global (plataforma de
veu) ha estat operatiu

Disponibilitat
de servei

TEL.VEU.CORP.IM.02

Temps màxim de
provisió de serveis –
Servei full IP

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
s'activa el servei
A les seus full IP l’únic
equipament a instal·lar a la
seu són els terminals

Gestió de la
provisió

TEL.VEU.CORP.IM.03

Temps màxim de
provisió de serveis –
Servei no full IP

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
s'activa el servei
En aquestes seus cal
aprovisionar, a més dels
terminals, equipament de
supervivència o altres similars

TEL.VEU.CORP.IM.04

Temps màxim de
modificació del
servei – Canvis de
configuració del
servei

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
es realitza la modificació del
servei.
Modificació de configuració
del servei sense provisió
d’equipament ni numeració
nova

Formula de càlcul /
Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima
PPMAX

[Temps en que la
plataforma ha estat
operativa en el darrer
mes]/1 mes
Aplica a cada una de les
plataformes per separat.
Càlcul mitjançant l’eina
de monitoratge de CTTI
o, mentre aquest no
estigui implantat, dades
de proveïdor
Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei

Mensual

99,94%
mensual

99,965%
mensual

99,99%
mensual

100%
mensual

10%
facturació
global
mensual
del servei
de la
plataforma
afectada

Mensual

40 dies
naturals

30 dies
naturals

20 dies
naturals

10 dies
naturals

100% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei

Mensual

80 dies
naturals

60 dies
naturals

40 dies
naturals

10 dies
naturals

100% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta

Mensual

3 dies
laborables

2,5 dies
laborables

2 dies
laborables

4 hores
laborables

10% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada

TEL.VEU.CORP.IM.05

Temps màxim de
modificació del
servei – Altres
modificacions

TEL.VEU.CORP.IM.06

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables – Servei
estàndard
Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables – Servei
crític o molt crític
Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables – Servei
estàndard

TEL.VEU.CORP.IM.07

TEL.VEU.CORP.IM.08

TEL.VEU.CORP.IM.09

Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables – Servei
crític o molt crític

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
es realitza la modificació del
servei.
Modificació amb provisió
d’equipament: provisió de
noves extensions, nova
numeració directa, accessoris,
etc.
Temps que transcorre des de
que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta

Mensual

10 dies
naturals

7,5 dies
naturals

5 dies
naturals

2 dies
naturals

10% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei

Mensual

18 hores
naturals

12 hores
naturals

6 hores
naturals

2 hores
naturals

Temps que transcorre des de
que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei

Mensual

8 hores
naturals

6 hores
naturals

4 hores
naturals

1 hora
natural

Temps que transcorre des de
que es comunica l'avaria fins
que es restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de l'avaria
fins que es restableix el
servei

Mensual

2 dies
laborables

1,5 dies
laborables

1 dia
laborable

2 hores
laborables

Temps que transcorre des de
que es comunica l'avaria fins
que es restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de l'avaria
fins que es restableix el
servei

Mensual

24 hores
naturals

18 hores
naturals

12 hores
naturals

2 hores
naturals

100% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada
100% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada
50% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada
50% quota
mensual del
servei a la
seu
afectada

I.5.

Indicadors de mesura específics del servei de connectivitat de veu

Codi

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul /
Eines

TEL.VEU.CON.IM.01

Temps màxim de
provisió de serveis
de connectivitat de
veu – Modalitats de
servei línia
analògica, bàsics
XDSI i canals IP
Temps màxim de
provisió de serveis
de connectivitat de
veu – Modalitat de
servei primari XDSI
Temps màxim de
provisió de serveis
de connectivitat de
veu – Modalitat de
servei ocasional
Temps màxim de
modificació del
servei de
connectivitat de veu

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
s'activa el servei

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
s'activa el servei

Gestió de la
provisió

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
s'activa el servei

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins que
es realitza la modificació del
servei
Inclou modificacions de
configuració, aprovisionament
d’accessoris, actuacions de
cablatge, etc.)
Temps que transcorre des de
que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

TEL.VEU.CON.IM.02

TEL.VEU.CON.IM.03

TEL.VEU.CON.IM.04

TEL.VEU.CON.IM.05

TEL.VEU.CON.IM.06

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables del
servei de
connectivitat de veu
Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables del
servei de
connectivitat de veu

Temps que transcorre des de
que es comunica l'avaria fins
que es restableix el servei

Penalització
màxima
PPMAX

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Mensual

40 dies
naturals

30 dies
naturals

20 dies
naturals

10 dies
naturals

100% quota
mensual del
servei
afectat

Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei

Mensual

80 dies
naturals

60 dies
naturals

40 dies
naturals

20 dies
naturals

100% quota
mensual del
servei
afectat

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei

Mensual

6 dies
laborables

4,5 dies
laborables

3 dies
laborables

1 dia
laborable

100% quota
mensual del
servei
afectat

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta

Mensual

20 dies
laborables

15 dies
laborables

10 dies
laborables

1 dia
laborables

10% quota
mensual del
servei
afectat

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei

Mensual

16 hores
naturals

12 hores
naturals

8 hores
naturals

2 hores
naturals

100% quota
mensual del
servei
afectat

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de l'avaria
fins que es restableix el
servei

Mensual

2 dies
laborables

1,5 dies
laborables

1 dia
laborable

2 hores
laborables

50% quota
mensual del
servei
afectat

Periodicitat

I.6.

Indicadors de mesura específics del servei de videoconferència

Codi

Nom

Descripció

Categoria

TEL.VEU.VIDEO.IM.01

Disponibilitat de la
plataforma de
videoconferència

Percentatge de temps del
darrer període en què el
servei global (plataforma
de videoconferència) ha
estat operatiu

Disponibilitat
de servei

TEL.VEU.VIDEO.IM.02

Temps màxim de
provisió de serveis

Temps que transcorre des
de que es fa la sol·licitud
fins que s'activa el servei

Gestió de la
provisió

TEL.VEU.VIDEO.IM.03

Temps màxim de
provisió d’accessoris

Temps que transcorre des
de que es fa la sol·licitud
fins que es proveeix
l'accessori

TEL.VEU.VIDEO.IM.04

Temps màxim de
modificació del
servei – Modificació
de configuració

TEL.VEU.VIDEO.IM.05

Retard de temps
màxim per atendre
videoconferències
concertades

TEL.VEU.VIDEO.IM.06

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables sense
substitució
d'equipament

Temps que transcorre des
de que es fa la sol·licitud
fins que es realitza la
modificació del servei.
Modificació sense provisió
d’equipament
Temps transcorregut des de
que s'havia de començar
una videoconferència
concertada i el
començament d'aquesta
Temps que transcorre des
de que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

Formula de càlcul /
Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima
PPMAX

[Temps en que la
plataforma ha estat
operativa en el darrer
mes]/1 mes
Càlcul mitjançant l’eina
de monitoratge de CTTI
o, mentre aquest no
estigui implantat, dades
de proveïdor
Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei

Mensual

99,94%
mensual

99,965%
mensual

99,99%
mensual

100%
mensual

10%
facturació
global
mensual del
servei de
videoconferè
ncia

Mensual

40 dies
naturals

30 dies
naturals

20 dies
naturals

5 dies
naturals

100% quota
mensual del
servei afectat

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
es proveeix l'accessori.
Llistat per accessori

Mensual

10 dies
naturals

7,5 dies
naturals

5 dies
naturals

1 dia
natural

100% quota
mensual del
servei afectat

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta

Mensual

16 hores
laborables

12 hores
laborables

8 hores
laborables

2 hores
laborables

10% quota
mensual del
servei afectat

Gestió de la
provisió

Comptat des de l'hora
concerta fins el
començament de la
videoconferència

Mensual

30 minuts

22,5 minuts

15 minuts

0 minuts

50% quota
mensual del
servei afectat

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei

Mensual

12 hores
naturals

8 hores
naturals

4 hores
naturals

30 minuts
naturals

100% quota
mensual del
servei afectat

TEL.VEU.VIDEO.IM.07

TEL.VEU.VIDEO.IM.08

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables amb
substitució
d'equipament
Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables

Temps que transcorre des
de que es comunica l'avaria
fins que es restableix el
servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de l'avaria
fins que es restableix el
servei

Mensual

2 dies
laborables

1,5 dies
laborables

1 dia
laborable

2 hores
laborables

100% quota
mensual del
servei afectat

Temps que transcorre des
de que es comunica l'avaria
fins que es restableix el
servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de l'avaria
fins que es restableix el
servei

Mensual

2 dies
laborables

1,5 dies
laborables

1 dia
laborable

2 hores
laborables

50% quota
mensual del
servei afectat

I.7.

Indicadors de mesura específics del servei de xarxa Intel·ligent

Codi

Nom

Descripció

Categoria

TEL.VEU.SXI.IM.01

Disponibilitat de la
plataforma de xarxa
intel·ligent

Percentatge de temps del
darrer període en què el
servei global (plataforma de
xarxa intel·ligent) ha estat
operatiu

Disponibilitat
de servei

TEL.VEU.SXI.IM.02

Temps màxim de
provisió del servei
de xarxa intel·ligent

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins
que s'activa el servei

Gestió de la
provisió

TEL.VEU.SXI.IM.03

Temps màxim de
modificació del
servei de xarxa
intel·ligent

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins
que es realitza la modificació
del servei

TEL.VEU.SXI.IM.04

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables del
servei de xarxa
intel·ligent

TEL.VEU.SXI.IM.05

Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables del
servei de xarxa
intel·ligent

Formula de càlcul /
Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima
PPMAX

[Temps en que el servei
global ha estat operatiu
en el darrer mes]/1 mes
Càlcul mitjançant l’eina
de monitoratge de CTTI
o, mentre aquest no
estigui implantat, dades
de proveïdor
Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei.

Mensual

99,94%
mensual

99,965%
mensual

99,99%
mensual

100%
mensual

10%
facturació
global
mensual del
servei de
xarxa
Intel·ligent

Mensual

10dies
laborables

7,5 dies
laborables

5 dies
laborables

1 dia
laborable

100% quota
mensual del
servei
afectat

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta.

Mensual

5 dies
laborables

4 dies
laborables

3 dies
laborables

4 hores
laborables

10% quota
mensual del
servei
afectat

Temps que transcorre des de
que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

16 hores
naturals

12 hores
naturals

8 hores
naturals

2 hores
naturals

100% quota
mensual del
servei
afectat

Temps que transcorre des de
que es comunica l'avaria fins
que es restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d’incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

4 dies
laborables

3 dies
laborables

2 dies
laborables

2 hores
laborables

50% quota
mensual del
servei
afectat

I.9.

Indicadors de mesura específics del servei de manteniment de centraletes

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Mensual

10 dies
laborables

7,5 dies
laborables

5 dies
laborables

2 dies
laborables

10% quota
mensual del
servei
afectat

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

2 dies
laborables

1,5 dies
laborables

1 dia
laborable

2 hores
laborables

100% quota
mensual del
servei
afectat

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

8 hores
naturals

6 hores
naturals

4 hores
naturals

1 hora
natural

100% quota
mensual del
servei
afectat

Temps que transcorre
des de que es comunica
l'avaria fins que es
restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de
d'incidència fins que es
restableix el servei.

Mensual

4 dies
laborables

3 dies
laborables

2 dies
laborables

4 hores
laborables

50% quota
mensual del
servei
afectat

Temps que transcorre
des de que es comunica
l'avaria fins que es
restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació de
d'incidència fins que es
restableix el servei.

Mensual

24 hores
naturals

18 hores
naturals

12 hores
naturals

2 hores
naturals

50% quota
mensual del
servei
afectat

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

TEL.VEU.CENTR.IM.02

Temps màxim de
modificació del servei
de manteniment de
centraleta

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta.

TEL.VEU.CENTR.IM.03

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables del servei
de manteniment de
centraleta - Estàndard
Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables del servei
de manteniment de
centraleta - modalitat
24x7
Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables del servei
de manteniment de
centraleta - Estàndard
Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables del servei
de manteniment de
centraleta - modalitat
24x7

Temps que transcorre
des de que es fa la
sol·licitud fins que es
realitza la modificació del
servei
Temps que transcorre
des de que es comunica
la incomunicació fins que
es restableix el servei

Gestió
d'incidències

Temps que transcorre
des de que es comunica
la incomunicació fins que
es restableix el servei

TEL.VEU.CENTR.IM.04

TEL.VEU.CENTR.IM.05

TEL.VEU.CENTR.IM.06

Penalització
màxima
PPMAX

Llindar
Grau 1

Codi

I.10.

Indicadors de mesura específics del servei de manteniment de telèfons d’ús públic

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Mensual

10 dies
laborables

7,5 dies
laborables

5 dies
laborables

2 dies
laborables

10% quota
mensual del
servei
afectat

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

2 dies
laborables

1,5 dies
laborables

1 dia
laborable

2 hores
laborables

100% quota
mensual del
servei
afectat

Comptat des de la
comunicació de
d'incidència fins que es
restableix el servei.

Mensual

4 dies
laborables

3 dies
laborables

2 dies
laborables

4 hores
laborables

50% quota
mensual del
servei
afectat

Nom

Descripció

Categoria

Formula de càlcul / Eines

Periodicitat

TEL.VEU.STP.IM.02

Temps màxim de
modificació del servei
de telèfons d’ús públic

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta.

TEL.VEU.STP.IM.03

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables del servei
de telèfons d’ús públic

Temps que transcorre
des de que es fa la
sol·licitud fins que es
realitza la modificació del
servei
Temps que transcorre
des de que es comunica
la incomunicació fins que
es restableix el servei

Gestió
d'incidències

TEL.VEU.STP.IM.04

Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables del servei
de telèfons d’ús públic

Gestió
d'incidències

Temps que transcorre
des de que es comunica
l'avaria fins que es
restableix el servei

Penalització
màxima
PPMAX

Llindar
Grau 1

Codi

I.12.

Indicadors de mesura específics del servei de multiconferència de veu i vídeo

Codi

Nom

Descripció

Categoria

TEL.VEU.MUL.IM.01

Disponibilitat de la
plataforma de
multiconferència de
veu i vídeo

Percentatge de temps del
darrer període en què el
servei global (plataforma de
multiconferència) ha estat
operatiu

Disponibilitat
de servei

TEL.VEU.MUL.IM.02

Temps màxim de
provisió del servei
de multiconferència
de veu i vídeo

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins
que s'activa el servei

Gestió de la
provisió

TEL.VEU.MUL.IM.03

Temps màxim de
modificació del
servei de
multiconferència de
veu i vídeo
Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables del
servei de
multiconferència de
veu i vídeo

Temps que transcorre des de
que es fa la sol·licitud fins
que es realitza la modificació
del servei

Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables del
servei de
multiconferència de
veu i vídeo

TEL.VEU.MUL.IM.04

TEL.VEU.MUL.IM.05

Formula de càlcul /
Eines

Periodicitat

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima
PPMAX

[Temps en que el servei
global ha estat operatiu
en el darrer mes]/1 mes
Càlcul mitjançant l’eina
de monitoratge de CTTI
o, mentre aquest no
estigui implantat, dades
de proveïdor
Comptat des de la
sol·licitud d'alta fins que
s'activa el servei.

Mensual

99,94%
mensual

99,965%
mensual

99,99%
mensual

100%
mensual

10%
facturació
global
mensual del
servei de
multiconfer
ència de veu
i vídeo
100% quota
mensual del
servei
afectat

Mensual

6 dies
laborables

4,5 dies
laborables

3 dies
laborables

1 dia
laborable

Gestió de la
provisió

Comptat des de la
sol·licitud de modificació
fins que es realitza
aquesta.

Mensual

3 dies
laborables

2,5 dies
laborables

2 dies
laborables

4 hores
laborables

10% quota
mensual del
servei
afectat

Temps que transcorre des de
que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

16 hores
naturals

12 hores
naturals

8 hores
naturals

2 hores
naturals

100% quota
mensual del
servei
afectat

Temps que transcorre des de
que es comunica l'avaria fins
que es restableix el servei

Gestió
d'incidències

Comptat des de la
comunicació d’incidència
fins que es restableix el
servei.

Mensual

4 dies
laborables

3 dies
laborables

2 dies
laborables

2 hores
laborables

50% quota
mensual del
servei
afectat

I.13.

Indicadors de mesura específics del servei de terminació de tràfic de veu

Formula de càlcul /
Eines

Penalització
màxima
PPMAX

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Mensual

99,94%
mensual

99,965%
mensual

99,99%
mensual

100%
mensual

10%
facturació
global
mensual del
servei de
terminació
de tràfic de
veu

Comptat des de la
comunicació d'incidència
fins que es restableix el
servei

Mensual

4 hores
naturals

3 hores
naturals

2 hores
naturals

0,2 hores
naturals

20%
facturació
global
mensual

Comptat des de la
comunicació de l'avaria
fins que es restableix el
servei

Mensual

8 hores
naturals

6 hores
naturals

4 hores
naturals

1 hora
natural

10%
facturació
global
mensual

Codi

Nom

Descripció

Categoria

TEL.VEU.TRAFIC.IM.01

Disponibilitat global
del servei

Percentatge de temps del
darrer període en què el
servei global ha estat
operatiu

Disponibilitat
de servei

[Temps en que el servei
ha estat operatiu en el
darrer mes]/1 mes
Càlcul mitjançant l’eina
de monitoratge de CTTI
o, mentre aquest no
estigui implantat, dades
de proveïdor

TEL.VEU.TRAFIC.IM.02

Temps màxim de
resolució
d’incomunicacions
imputables

Temps que transcorre des de
que es comunica la
incomunicació fins que es
restableix el servei

Gestió
d'incidències

TEL.VEU.TRAFIC.IM.03

Temps màxim de
resolució d’avaries
imputables

Temps que transcorre des de
que es comunica l'avaria fins
que es restableix el servei

Gestió
d'incidències

Periodicitat
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