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1

Introducció

Aquest formulari ha de ser utilitzat pels participants en aquest procés de consulta preliminar de
mercat. L'objectiu d’aquest annex 2 és obtenir una imatge precisa i tabulada de les capacitats
funcionals que ofereix la solució de videoatenció en els següents escenaris explicats en els altres
documents de finalitat i context.
- Solució integral: escenari de solució complerta d’extrem a extrem.
- Solució de component de vídeo: escenari d’integració d’aquest component dins d’una solució
de backoffice, un tramitador o d’altres solucions.
L’objectiu és recollir la informació de les solucions de manera que desprès es pugui realitzar un
anàlisi comparatiu de la forma mes objectiva i homogènia possible.
Es demana omplir un formulari excel i un vídeo demostratiu

2

Instruccions del formulari i del vídeo

Per obtenir informació de la cobertura funcional de la solució s’ha establert el següent mètode:
1) S’ha dissenyat un formulari excel que s’ha d’omplir per cadascun dels 14 mòduls funcionals
(entenent per mòdul una agrupació conceptual de funcionalitats i que no tenen perquè tenir una
correspondència directa amb un component tecnològic) que s’han identificat i que s’han exposat
en el document Annex 1: Context de Servei, i que són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mòdul d’arquitectura empresarial
Mòdul de configuracions prèvies de tràmits
Cita prèvia, notificacions i gestió d’agendes
Sala d'espera
Mòdul consentiments
Identificació ciutadà (o identificació "en general")
Signatura
Mòdul de Vídeo (nucli de la videoatenció)
Intercanvi/enviament documents
Gravació sessió
Xat
Traçabilitat i Acta de què s'ha realitzat a la sessió
Mòdul d'emmagatzemament
Explotació de les dades

El formulari conté una pestanya inicial “resum” i a continuació una fitxa per a cada mòdul
(pestanya per mòdul). Cada pestanya de mòdul descriu el perímetre o abast estimat de les
funcionalitats, i té diferents apartats que s’han d’omplir. S’ha de donar resposta per a cada
mòdul sempre respectant el format establert.
Informació sobre el mòdul de vídeo (nucli de videoatenció) : atès que l’objectiu del formulari és
cobrir també l’escenari del component de vídeo per a integració en backoffices o d’altres
sistemes, es recomana omplir la pestanya del “mòdul de vídeo” amb el màxim nivell de detall
possible, explicant també les possibilitats d’integració en el cas de que només interessi disposar
d’aquest component i no de la resta.
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2) Un vídeo demostratiu de la solució d’entre 40-60 minuts que ha de seguir els següents criteris:
a) Contingut: el vídeo ha d’estar estructurat i editat de manera que es vegin tots els mòduls
disponibles en l’ordre establert en l’apartat anterior.
b) Format: Interessa que el vídeo estigui editat de tal manera que hi hagi un títol o subtítol del
mòdul i minutatge i/o etiquetes que permetin anar directament a visualitzar les funcionalitats
que es desitgin per facilitar la visualització específica d’apartats d’interès.
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