1.- INFORME DE NECESSITAT DE LA TRAMITACIÓ D’UNA CONSULTA
PRELIMINAR DE MERCAT EN L’ÀMBIT DE L’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT
DE LA PLATAFORMA DE TELEFONIA I GRAVACIO DEL SEM, I EL
SUBMINITRAMENT I MANTENIMENT D’UNA NOVA PLATAFORMA DE TELEFONIA
I GRAVACIÓ PER UNA SEGONA SEU DEL SEM

1. NECESSITAT DE LA UNITAT PROMOTORA
1.1. Descripció de l’estat actual dels entorns
La plataforma de telefonia i gravació del SEM, és el sistema tecnològic encarregat
d’assegurar el flux entrant i sortint de trucades, element bàsic en l’activitat del SEM, així
com el seu enregistrament (gravacions) en els dispositius corresponents.
La funció principal de l’entorn la trobem en l’atenció al ciutadà, que es fa des del telèfon
061 Catsalut Respon, i que es presta des de les següents CECOS (sales operatives):







140 llocs CECOS de l’Hospitalet de Llobregat.
210 llocs CEOCS de Espai Bital.
72 llocs CECOS de c/ Ciències.
20 llocs CECOS de c/ Lleida.
80 llocs CECOS Diagonal.
30 llocs CECOS de Reus (pengen d’una centraleta externa al SEM).

Actualment totes les seus, excepte la de Reus, pengen de la centraleta telefònica de
L’Hospitalet de llobregat, però l’escenari futur variarà amb la creació d’un segon CPD, i
la variació de les sales operatives. Aquest escenari haurà de contemplar 2 CPD, l’actual
de L’Hospitalet de Llobregat, i un segon CPD. A nivell de sales operatives, haurà de
preveure que les sales de Espai Bital, c/ Ciències i Diagonal, es converteixin en un
mateix edifici d’uns 400-450 llocs de treball, i on és possible que s’ubiqui el segon CPD
del SEM. Aquest detall és molt important de cara als plantejaments a fer en les
ampliacions que es sol·liciten.
Addicionalment, el sistema telefònic també suporta total l’activitat telefònica dels
diferents departaments d’administració del SEM.
Garantir-ne la seva disponibilitat, fiabilitat i el seu rendiment, és una de les
responsabilitat principals del departament TIC de SEM. Per això, cal garantir sempre,
que l’entorn es troba en el millor estat possible, tant a nivell de maquinari, programari,
llicenciament, rendiment, redundància, etc... i un bon grup de paràmetres addicionals.
L’actual sistema es troba configurat en alta disponibilitat i en manteniment, però en
acabar el període de manteniment, caldrà realitzar les adaptacions necessàries per tal
de garantir que el sistema s’actualitza amb les últimes versions estables dels diferents
elements de programari, s’actualitza aquells elements de maquinari que siguin
necessaris actualitzar, i es doten de noves funcionalitats, per tal de continuar garantint
el servei que presten els diferents elements de l’entorn.
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El detall de les arquitectures actuals dels sistemes de telefonia i gravació es mostren a
continuació:
1.1.1

Arquitectura actual entorn telefònic

L’arquitectura de l’entorn telefònic, és la típica d’un sistema en configuració de fiabilitat
crítica (Critical Reliability).
Els elements principals de l’entorn telefònic es troben a la seu principal de l’Hospitalet
de Llobregat, on existeixen dos servidors virtuals principals configurats en estat actiu –
passiu, i amb les funcions de Communication Manager (CM). Per un altre costat, hi ha
dos servidors virtuals amb la funció de Communication Manager de contingència del
tipus ESS (Enterprise Survivable Server), i configurats en estat actiu-passiu. La versió
de Communication Manager a tots els servidors mencionats és la 8.1.2.
A la seu del c/Lleida existeix un servidor virtual, amb funció de processadora de CM, de
contingència del tipus ESS (Enterprise Survivable Server), el qual, en cas de produirse un tall en les comunicacions pren el control de l’entorn telefònic de la seu del c/Lleida,
treballant de manera independent a la centraleta de l’Hospitalet. Els elements del
c/Lleida es comuniquen amb els de la seu d’Hospitalet a través d’una connexió WAN
articulada mitjançant un enllaç Macrolan dins d’un àmbit MPLS.
Addicionalment, l’entorn de telefonia disposa d’altres servidors que es descriuen en
aquest apartat.
1.1.1.1 Relació Servidors físics de l’entorn
Existeixen 6 servidors físics destinats exclusivament a la plataforma de telefonia del
SEM. 5 es troben ubicats a la seu de L’Hospitalet de Llobregat i 1 a la seu del carrer
Lleida a Barcelona:

Nom

Equip

Model

Nº. Sèrie

SEMAVPCM1

Servidor
Plataforma
Virtualització

DELL R630

18AN25500148

SEMAVPCM2

Servidor
Plataforma
Virtualització

DELL R630

SEMSYSMGR
01AVP

Servidor
Plataforma
Virtualització

SEMAVPAES
8

SEMCMSR17

Discos

RAM

UBICACIÓ

2 x 300 GB 1 CPU / 6 CORES
Raid1
@2.40GHz

32GB

Seu
Hospitalet

18AN25500147

2 x 300 GB 1 CPU / 6 CORES
Raid1
@2.40GHz

32GB

Seu
Hospitalet

DELL R620

1J1F132

2 x 300 GB 2 CPU / 6 CORES
Raid1
@2.30GHz

32GB

Seu
Hospitalet

Servidor
Plataforma
Virtualització

DELL R630

18AN40400060

4 x 300 GB 1 CPU / 6 CORES
Raid10
@2.40GHz

32GB

Seu
Hospitalet

Servidor Avaya CMS

Dell R620

14AN49500047

4 x 300 GB
SAS
Raid10

16GB

Seu
Hospitalet
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SEMAVPESS
CL1

Servidor
Plataforma
Virtualització

DELL R630
18AN44300017

4 x 300 GB 1 CPU / 6 CORES
Raid10
@2.40GHz

12GB

Seu
C/Lleida

Addicionalment, en la plataforma de virtualització del SEM (SEMVIR), existeixen varis
servidors virtuals que també donen servei a l’entorn telefònic del SEM, i que es detallen
a continuació.
1.1.1.2 Esquema de l’arquitectura de la solució
Cadascun dels servidors físics de l’apartat anterior, allotgen una sèrie de servidors
virtuals. Al següent esquema es mostra l’arquitectura de la plataforma de telefonia,
relacionant els servidors físics amb els virtuals:

1.1.1.3 Descripció funcions servidors virtuals
A continuació es detallen els servidors virtuals, indicant les seves funcions, incloses en
cadascuna de les màquines físiques de l’entorn:

SEMAVPCM1 (Dell R630): conté 3 servidors virtuals.


SEMCM1: Servidor amb funció de Communication Manager (CM) en estat
actiu/passiu.



SEMUTILCM1: Servidor Utility que dóna la funcionalitat de port de servei per
connexions.



SEMWEBLMCM1: Servidor gestor de les llicències de Communication Manager.
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SEMAVPCM2 (Dell R630): conté 3 servidors virtuals.


SEMCM2: Servidor amb funció de Processadora de Communication Manager
(CM) en estat actiu/passiu.



SEMUTILCM2: Servidor Utility que dóna la funcionalitat de port de servei per
connexions.



SEMWEBLMCM2: Servidor gestor de les llicències de Communication Manager.

SEMSYSMGR01AVP (Dell R620): conté 3 servidors virtuals.


SEMAES8: Servidor AES (Application Enablement Services).



SEMUTILSMGR1: Servidor Utility que dóna la funcionalitat de port de servei per
connexions.



SEMSMGR01: Servidor de gestió que entre d’altres funcions permet configurar
els servidors Session Manager i Communication Manager. També gestiona les
llicències dels servidors AES.

SEMAVPAES8 (Dell R630): conté 3 servidors virtuals


SEMAES8B: Servidor AES (Application Enablement Services).



SEMSMZF01: Servidor Session Manager per configurar SIP-Trunks.



UTILITYAES8: Servidor Utility que dóna la funcionalitat de port de servei per
connexions.

SEMCMSR17 (Dell R620): Servidor amb funció de CMS (Call Managment System).

Com s’ha indicat, existeixen 4 servidors virtuals ubicats a la plataforma de virtualització
del SEM SEMVIR i que donem les següents funcionalitats a la plataforma de telefonia:


SEMSESMG03: Servidor Session Manager per configurar SIP-Trunks.



SEMESSZF1: servidors amb funció de Processadora de CM de contingència del
tipus ESS (Enterprise Survivable Server) en estat actiu/passiu.



SEMESSZF2: servidors amb funció de Processadora de CM de contingència del
tipus ESS (Enterprise Survivable Server) en estat actiu/passiu.



SEMIVR01: Servidor amb funció de IVR (Interactive Voice Response) basat en
AAEP (Avaya Aura Experience Portal).
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A la seu del c/Lleida existeix un servidor físic Dell R630 anomenat SEMAVPESSCL1.
Aquest conté els següents servidors virtuals:


SEMESSCL: servidor amb funció de processadora de CM de contingència del
tipus ESS (Enterprise Survivable Server).



SEMUTILCL: Servidor Utility que dona la funcionalitat de port de servei per
connexions.



SEMSMGRCL: Servidor Session Manager per configurar SIP-Trunks.

1.1.1.4 Entorn telefònic Communication Manager
A nivell de Communication Manager, el SEM té configurats els servidors SEMCM1 i
SEMCM2, en estat actiu-passiu, com a processadores principals de l’entorn telefònic.
Els servidors SEMESSZF1 i SEMESSZF2, també a la seu de l’Hospitalet, estan
configurats com a processadores de supervivència (ESS). A la seu de Cr Lleida, el SEM
també disposa, d’un servidor en mode supervivència ESS, anomenat SEMESSCL, per
poder funcionar de manera autònoma com a Servidor actiu de Communication Manager
en cas de caiguda de les comunicacions. La versió actual de Communication Manager
a tots els servidors és la 8.1.2.
La resta de servidors que donen servei a l’entorn Comunication Manager són
SEMUTILCM1, SEMUTILCM2, SEMWEBLMCM1, SEMWEBLMCM2, SEMUTILCL i
SEMSMGRCL.
A continuació, es relacionen la resta d’elements de l’entorn telefònic del SEM:
a) 5 Port Networks interconnectats a nivell d’àudio segons configuració
IPConnect, basat en MEDPROs en alta disponibilitat (mínim 2 per Port
Network). 1 d’aquests Port Network es troba a la ubicació del c/Lleida, i cada
port Network està compost per dos cabinets G650. Els 10 cabinets G650
Media Gateway donen servei a:
o

24 primaris de veu (amb 30 canals de veu cadascú). 22 a la seu de
l’Hospitalet de Llobregat i 2 a la seu de c/Lleida a Barcelona.

o

210 canals SIP actius sobre 2 enllaços Macrolan redundats.

o

Més de 1000 extensions (entre analògiques i digitals).

b) Cablejat: queda inclòs tot el cablejat propi de les màquines per poder donar
servei, com són els cables de corrent, teclats, fuetons i tot el cablejat
d’interconnexió d’elements de la PABX, incloent-hi el cables coaxials que
connecten les targetes DS1 amb les connexions corresponents dels primaris
ubicats als 2 Racks ADM de Telefònica. També queda dins de manteniment
tot el cablejat de sortida de la PABX i fins al patch panel, reflex d’extensions
digitals i analògiques.
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c) Es disposa de la següent targeteria:
a. Seu de L’Hospitalet de Llobregat:
i. 4 targetes VAL-ANNOUNCEMENT TN2501
ii. 4 targetes MAINTENANCE/TEST TN771
iii. 16 targetes IP SERVER INTFC TN2312
iv. 7 targetes IP Media Processor TN2302
v. 8 targetes IP Media Processor TN2602
vi. 21 targetes DS1 Interface TN2464
vii. 16 targetes Digital Line TN2214
viii. 17 targetes Control-Lan Interface Port TN799
ix. 9 targetes Central Office Trunk Port TN2147
x. 3 targetes Central Office Trunk Port TN465
xi. 16 targetes Power Supply 655A
xii. 5 targetes Call Classifier – Detector Service TN744
xiii. 2 targetes Analog Line Port TN2183
xiv. 2 targetes Analog Line Port TN2215
xv. 3 targetes Analog Line Port TN793
b. Seu C/ Lleida a Barcelona:
i. 4 targetes Power Supply 655A
ii. 1 targetes MAINTENANCE/TEST TN771
iii. 1 targeta VAL-ANNOUNCEMENT TN2501
iv. 2 targetes Control-Lan Interface Port TN799
v. 2 targetes Digital Line TN2224
vi. 2 targetes DS1 Interface TN2464
vii. 6 targetes IP Media Processor TN2302
viii. 4 targetes IP SERVER INTFC TN2312
1.1.1.5 Entorn SIP
Per la gestió de la telefonia SIP, el SEM disposa d’un servidor System Manager
(SEMSMGR01) en versió 8.1.2. Dins de l’arquitectura SIP, el SEM disposa de tres
servidors Session Manager (SEMSMZF01, SEMSESMG03 i SEMSMGRCL), també en
versió 8.1.2. Actualment el SEM disposa de 210 canals SIP actius, que s’utilitzen com a
suport dels enllaços principals, tant d’entrada com de sortida.
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A nivell físic, el servei el donen 2 enllaços Macrolan redundats, securitzats amb 2 SBC’s
virtuals a nivell d’operador, que interconnecten amb 4 targetes CLANs per la
senyalització i 4 targetes MEDPRO per la veu, en un rang privat del SEM.
En breu s’espera incloure 2 SBC’s en el rang intern, i que seran gestionats directament
des del servei del SEM que gestiona l’entorn telefònic.
1.1.1.6 Entorns Avaya AES
Actualment l’entorn Avaya AES del SEM el composen els servidors SEMAES8 i
SEMAES8b, configurats en actiu-passiu. En el moment de la redacció d’aquest plec no
està configurat en alta disponibilitat (HA), però s’està treballant en muntar-los alta
disponibilitat. La versió dels 2 servidors es 8.1.3
1.1.1.7 Entorns Avaya CMS
L’entorn Avaya CMS del SEM està format pel servidor SEMCMSR17, el qual es troba
en versió 17.
1.1.1.8 Entorns Avaya IVR
El servidor SEMIVR01 s’encarrega de la gestió del sistema IVR (Interactive Voice
Response) del SEM. El programari utilitzat és AVAYA AURA Experience portal en versió
7.2. Actualment el sistema IVR disposa de 60 ports per donar servei.
1.1.1.9 Entorn de telefonia Wifi (Servidor AWPP)
L’entorn Avaya Voice Priority Processor 10 està format pel següent servidor :
Nom

Equip

Model

Nº. Sèrie

Discos

CPU

RAM

UBICACIÓ

SEMAWPP

Servidors Wifi

SVP100A

---

----

---

---

Seu
Hospitalet

Actualment el sem està estudiant altres opcions per la substitució d’aquest entorn i que,
en qualsevol cas, serà considerat com a part de l’entorn telefònic.
1.1.1.10

Entorn històric de trucades ECHI Converter

El SEM disposa d’un entorn per la consolidació de les dades provinents de les
centraletes telefòniques que el SEM té a L’Hospitalet de Llobregat i la que utilitza a la
seu de Reus. Per aquest entorn cal prestar el manteniment del programari que s’utilitza
per obtenir l’històric de trucades dels fitxers generats pels servidors Avaya CMS de
L’Hospitalet i de Reus (actualment en versió 7), i el seu traspàs a un entorn de
consolidació basat en una base de dades Oracle. La relació del programari és la
següent:
a) ECHI Converter 0.4.4.
b) BBDD amb SGBD Oracle 11g Release 2.
En cas que el licitador no pogués donar el manteniment d’aquest entorn, serà obligació
del licitador proporcionar, en un termini no superior al mes a comptar des de l’inici del
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servei de manteniment, d’un entorn que realitzi exactament la mateixa funció de
consolidació de la informació del tràfic telefònic, sobre l’entorn de base de dades actual.
1.1.1.11

Informació addicional

A l’annex I, trobarem la informació referent a les capacitats i llicències de l’entorn.
1.1.2

Arquitectura entorn de gravació Verint

L’entorn de gravació del SEM està basat en la solució propietària de Verint Impact 360
Versió 15.2.
A la seu principal ubicada l’Hospitalet de Llobregat, el SEM disposa d’un entorn de
gravació de línies digitals per les extensions telefòniques, i gravació de ports analògics
per la gravació de les emissores de ràdio. L’entorn està configurat en màxima
disponibilitat, on els elements de gravació es troben redundats.
A la seu de Reus, el SEM disposa d’una arquitectura configurada en màxima
disponibilitat per la gravació de telefonia IP i emissores de ràdio, on els diferents
elements de gravació estan redundats.
A la seu del c/Lleida, el SEM té la mateixa arquitectura que a la seu principal de
l’Hospitalet de Llobregat, però sense redundar.
Addicionalment, a la seu de l’Hospitalet, existeix un gravador DMCC que s’utilitza per la
gravació de les extensions softphone de les seus de Bital i c/Ciències (situades a l’àrea
de Zona Franca) i les de la seu de Diagonal a Barcelona.
Tots els àudios de les converses, i els registres de BBDD (amb la informació vinculada
als àudios), es consoliden en l’emmagatzematge de dos servidors ubicats a la seu
principal. Aquests 2 servidors, conjuntament amb el servidor del portal de cerques
conformen el Datacenter de l’entorn de gravació. En el cas de l’entorn de gravació ubicat
a la seu del carrer Lleida, i l’ubicat a Reus, consoliden les gravacions a través d’una
connexió WAN articulada mitjançant un enllaç Macrolan dins d’un àmbit MPLS.

Data: 28 de juny de 2021
Codi: CME21T044AV2
Versió: v2

Pàgina 8 de 28

L’esquema de l’arquitectura de l’entorn de gravació és el següent:

1.1.2.1 Relació servidors de l’entorn
A continuació es detallen els servidors i els xassís d’expansió que conformen l’actual
entorn de gravació del SEM.

Nom

Equip

Model

Nr. Sèrie

Discos

CPU

RAM

Sistema
Operatiu

UBICACIÓ

SEMRECZF01

Gravador
DMCC

Servidor
Virtual

-----

-----

-----

-----

Windows
2012 R2 St.

Seu
Hospitalet

Gravador
bessó 1

Intel

4 x Intel Xeon 4112
2,60 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

Seu
Hospitalet

4 x Intel Xeon 4112
2,60 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

Seu
Hospitalet

-----

-----

Windows
2012 R2 St.

Seu
Hospitalet

SEMRECZF02

STI-16343
+ xassís
digital/ràdio
Gravador
bessó 2

S2600WFT

3x240 GB SSD
Raid 5
2x240 GB SSD
Raid1

Intel

SEMRECZF03

SEMRECBBDD01

2x240 GB SSD
Raid1

STI-16344
+ xassís
digital/ràdio

S2600WFT

Servidor
BBDD

Servidor
Virtual

3x240 GB SSD
Raid 5
-----

-----
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SEMGRAPOR01

Servidor
Portal
Aplicacions

Servidor
Virtual

-----

-----

-----

-----

Windows
2012 R2 St.

Seu
Hospitalet

SEMGRAAUD01

Servidor
Àudios

Servidor
Virtual

-----

-----

-----

-----

Windows
2012 R2 St.

Seu
Hospitalet

SEMRECCL01

Gravador +
xassís
digital/ràdio

SEMRECREU01

SEMRECREU02

SEMRECREIP01

SEMRECREIP01

Intel
STI-16345
S2600WFT

Gravador
Intel
bessó 1 +
xassís ràdio S2600WFT

Gravador
Intel
bessó 2 +
xassís ràdio S2600WFT

Gravador
IP bessó 1

Gravador
IP bessó 2

2x240 GB SSD
Raid1
3x240 GB SSD
Raid 5
2x240 GB SSD
Raid1
STI-16339
3x240 GB SSD
Raid 5
2x240 GB SSD
Raid1
STI-16340
3x240 GB SSD
Raid 5
2x240 GB SSD
Raid1

Intel
STI-16341
S2600WFT

3x240 GB SSD
Raid 5
2x240 GB SSD
Raid1

Intel
STI-16342
S2600WFT

3x240 GB SSD
Raid 5

Seu
2 X Intel Xeon E5504
2,00 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

C/ Lleida
(Barcelona)

4 x Intel Xeon 4112
2,60 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

Seu Reus

4 x Intel Xeon 4112
2,60 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

Seu Reus

4 x Intel Xeon 4112
2,60 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

Seu Reus

4 x Intel Xeon 4112
2,60 GHz

16GB

Windows
2012 R2 St.

Seu Reus

1.1.2.2 Especificacions dels tipus de servidors de l’entorn
1.1.2.2.1 Característiques servidors model Intel S2600WFT
Les característiques d’aquest tipus de Servidor les podeu trobar al següent enllaç:
https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/89010/intel-server-systemr2208wftzs.html
1.1.2.2.2 Xassís d’expansió dels gravadors
El xassís està connectat als gravador digitals/analògics mitjançant una connexió a un
slot PCI express Low Profile. Cadascun d’ells conté les següents targetes per la
intercepció de veu:
a) 7 targetes NGX2400 d’Audiocodes (per cada xassís connectat a cada servidor)
per gravació d’extensions digitals (SEMRECZF02 i SEMRECZF03)
b) 2 targetes NGX2400 d’Audiocodes (per cada xassís connectat a cada servidor)
per gravació d’extensions digitals (SEMRECCL01)
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c) 2 targetes LD2409 d’Audiocodes (per cada xassís connectat a cada servidor)
per gravació d’extensions analògiques per ràdio (SEMRECZF02,
SEMRECZF03, SEMRECREU01 i SEMRECREU02)
d) 1 targetes LD2409 d’Audiocodes (per cada xassís connectat a cada servidor)
per gravació d’extensions analògiques per ràdio (SEMRECCL01)
1.1.2.3 Descripció funcionalitats dels Servidors actuals
1.1.2.3.1 SEMRECAUD01
Servidor on s’emmagatzemen els arxius de les gravacions consolidades. Entenent per
gravacions consolidades, les gravacions realitzades als mòduls d’adquisició dels
servidors Digitals/Ràdio/IPs bessons actius, més les gravacions del servidor DMCC.
Aquestes gravacions es consoliden al emmagatzematge físic connectat a aquest equip
virtual.
1.1.2.3.2 SEMRECBBDD01
Aquest Servidor allotja la BBDD amb SGBD MS SQL Server 2014 (64-bit), on es desa
tota la informació associada a les gravacions.
1.1.2.3.3 SEMRECPOR01
Aquest equip té la funció de servir el portal web a través del qual s’accedeix a fer les
consultes de les gravacions i tota la informació ACD relacionada. Aquest portal també
publica les aplicacions de gestió per administrar tot l’entorn.
1.1.2.3.4 SEMRECZFM01 (DMCC)
Servidor que s’encarrega de realitzar les gravacions amb tecnologia “VoIP delivery”
mitjançant “Single step conference” de les extensions softphone habilitades a la
centraleta i configurades per ser gravades. Aquest servidor obté la informació ACD de
la trucada amb una connexió al servidor AES, informació que després s’adjunta a la
gravació.
1.1.2.3.5 SEMRECZF02/03, SEMRECCL01 i SEMRECREU01/02 (gravadors
Digitals/Ràdio)
Servidors que s’encarreguen de realitzar les gravacions amb tecnologia de
“interceptació station-side”, mitjançant una connexió física entre el servidor i les
extensions digitals i de ràdio definides per ser gravades. En el cas concret dels Servidors
SEMRECREU01 i SEMRECREU02 únicament graven extensions de ràdio. Per la
gravacions d’extensions digitals obtenen la informació ACD de la trucada amb una
connexió al servidor AES, informació que després s’adjunta a la gravació.
1.1.2.3.6 SEMRECREIP01/02(Gravadors IP)
Servidors que s’encarreguen de gravar els telèfons IPs de Reus, mitjançant VoIP
Interception. La intercepció es passiva. Els gravadors reben una còpia del tràfic a través
de port mirroring (SPAN). Per la gravacions d’extensions IPs obtenen la informació ACD
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de la trucada amb una connexió al servidor AES, informació que després s’adjunta a la
gravació.
1.1.2.4 Altres components de l’entorn
Com ja s’ha comentat anteriorment, es contempla tot el cablejat específic utilitzat per
realitzar les gravacions.
En les diferents seus, existeixen una sèrie de particularitats en la forma d’interconnectar
els elements físics:
Seu d’Hospitalet de Llobregat:
Per les gravadores digitals, cal destacar que s’utilitza un duplicador d’extensió “Y” que
permet la duplicació del cablejat a la sortida de la targeta digital de la centraleta, de
manera que la senyal arriba fins el telèfon físic, i d’altre banda, fins el canal de gravació.
Per relacionar el port digital de les extensions amb el canal de gravació, existeix un
panell intermedi. Aquest panell i el correcte grimpat dels cables que relacionen canal
digital i canal de gravació també s’inclou dins el manteniment.
Pel que fa al cablejat de ràdio, es contempla des del panell Krone on arriba el cablejat
provinent de les caixes mescladores fins a un distribuïdor intermig on s'estableixen els
ponts entre el cablejat de les caixes i els canals de gravació dels servidors bessons. És
responsabilitat de l’adjudicatari el manteniment des de el distribuïdor fins al gravador.
Seu de Barcelona al cr Lleida:
A l’entorn de gravació d’aquesta seu els ponts entre la senyal dels telèfons i de les ràdios
amb el canal de gravació es fa mitjançant reflexes de RJ45.
Seu de Reus:
El cablejat que transporta les senyals de ràdio es duplica amb un duplicador d’extensió
“Y”, posteriorment els 2 cables es connecten directament als 2 servidors amb connectors
Telco.
1.1.2.5 Informació addicional
A l’annex II, trobarem la informació referent a les capacitats i llicències de l’entorn.

1.2. Descripció de la necessitat
En base a la descripció feta de l’estat actual dels sistemes telefònic i de gravació del
SEM (apartat anterior), a continuació, es detallen les necessitats que la unitat promotora
ha de cobrir mitjançant la present consulta de marcat. Aquestes necessitats, es centren
bàsicament en coneixement tècnic i ordres de magnitud a nivell econòmic, en els
següents àmbits:


Actualitzacions a realitzar en els sistemes actuals per tal de garantir la continuïtat
dels sistemes actuals, i la prestació de serveis en els propers anys.
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Ampliacions a realitzar en les plataformes de telefonia i gravació, per tal de donar
resposta als requeriments que s’indiquen en l’apartat corresponent.

Per ambdós casos, amb els serveis de manteniment de les plataformes.

Referent al primer punt, el SEM necessita conèixer quines accions haurà de fer
(subministraments i serveis), i els seus imports associats, per tal de garantir que el seu
entorn telefònic, s’actualitzi adequadament (manteniment les capacitats actuals),
garantint que durant els següents anys l’entorn continuarà donant (sota suport de
fabricant i estès) els mateixos nivells de servei, disponibilitat, fiabilitat, redundància i
rendiment, i que són inherents a un servei d’emergències com el del SEM.
A nivell de gravació, la necessitat és la mateixa, i per tant, al SEM li cal conèixer quines
accions haurà de fer (subministraments i serveis), i els seus imports associats, per tal
que l’entorn s’actualitzi adequadament (manteniment les capacitats actuals), garantint
que durant els següents anys l’entorn continuarà donant (sota suport de fabricant i estès)
els mateixos nivells de servei, disponibilitat, fiabilitat, redundància i rendiment, i que són
inherents a un servei d’emergències com el del SEM.

Referent al segon punt, el SEM vol dotar en un segon CPD, dels elements necessaris
per garantir la continuïtat de negoci tant a nivell telefònic com de gravació. Aquest segon
CPD, haurà de disposar dels elements necessaris per garantir el servei de les diferents
seus del SEM, i per tant assegurar que disposa de les mateixes capacitats de la
centraleta principal del SEM. A nivell telefònic, aquest segon entorn, en estat normal,
haurà d’actuar com una extensió de la pròpia centraleta principal del SEM (la que
actualment està situada a Pablo Iglesias 101-115 de l’Hospitalet de Llobregat). En cas
de contingència, aquesta segona centraleta, haurà de treballar de manera autònoma,
garantint que disposa dels mateixos recursos i capacitats que l’entorn principal. Per
aquest segon entorn, i motivat per la obsolescència prevista per la telefonia TDM, es
considera que les propostes que es facin, han d’estar orientades a solucions
dissenyades segons arquitectures IP. Com s’ha indicat en el primer apartat d’aquest
informe, és molt important tenir present que el SEM disposa actualment de diverses
seus, però que segurament l’escenari futur siguin:





La seu de l’Hospitalet amb 140 llocs de CECOS, més tota administració.
Nova seu amb 400-450 llocs de CECOS.
Seu de c/Lleida amb 20 llocs de CECOS.
Seu de Reus, amb 30 llocs de CECOS, que poden continuar treballant amb una
centraleta independent com fins ara, o penjada de la actual.

Pel que fa als gravadors, el SEM també considera que la millor proposta de disseny és
la de orientar-los a gravadors IP redundats, dependents de la infraestructura principal
de l’Hospitalet de Llobregat per a la consolidació, però que disposin d’una autonomia
garantida per poder guardar com a mínim 1 mes de gravacions.
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Addicionalment, també es contemplen una sèrie d’ampliacions, no vinculades al segon
CPD que s’ha indicat, sinó que poden ser realitzades de manera indepentent.

2. DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT I FUNCIONS DEL SEM EN EL CONTEXT
DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ FUTURA
Atès que el departament tècnic no disposa d’un coneixement profund, ni de la informació
necessària per plantejar la licitació indicada, proposa aquesta consulta, com l’element
per aconseguir resposta a les qüestions que es presenten en l’apartat quart d’aquest
document, i que han de permetre publicar l’expedient per l’actualització, ampliació i
manteniment de la plataforma de telefonia i gravació del SEM.

3. OBJECTE DE LA CPM
És objecte de la present consulta, conèixer quines possibilitats té el SEM per tal de donar
resposta a les necessitats expressades en el primer apartat d’aquest document, i que
s’enumeren a continuació:







Actualització de l’actual entorn telefònic del SEM.
Actualització de l’actual entorn de gravació del SEM.
Ampliació entorn telefònic principal (IVR i SBC’s).
Ampliació entorn telefònic del SEM per a segon CPD.
Ampliació de l’entorn de gravació del SEM per a nova seu.
Manteniments dels entorns

A continuació, es detalla l’objecte de cadascuna de les necessitats:
Actualització de l’actual entorn telefònic del SEM.
En primer lloc, és objecte de la present consulta, conèixer quins elements de l’entorn
actual de telefonia, el SEM ha d’actualitzar per tal de garantir disposar d’una plataforma
(manteniment les capacitats actuals), totalment actualitzada a nivell de maquinari,
programari i llicències, i que permeti assegurar que es continuen donant durant els
propers anys (sota suport de fabricant i estès) els mateixos nivells de servei,
disponibilitat, fiabilitat, redundància i rendiment, i que són inherents a un servei
d’emergències com el del SEM (ANS 24x4 i 4 hores de resolució).
Per aquest apartat, caldrà que les propostes presentades, identifiquin clarament quins
elements es proposen actualitzar, indicant els elements nous de maquinari necessari,
així com les noves versions de programari. Si és el cas, i per la adequació de l’entorn
calen elements addicionals, ja siguin de maquinari, programari o llicències, caldrà
recollir-ho adequadament.
També caldrà identificar els serveis professionals necessaris per a dur a terme tot el
projecte, identificant els perfils necessaris que hauran d’intervenir, així com la estimació
de dedicació de cadascun d’ells (en hores).
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Per últim, caldrà identificar els costos associats, tant als subministraments com els
serveis relacionats amb aquesta partida.
Actualització de l’actual entorn de gravació del SEM.
En segon lloc, és objecte de la present consulta, conèixer quins elements de l’entorn
actual de gravació, el SEM ha d’actualitzar per tal de garantir disposar d’una plataforma
(manteniment les capacitats actuals), totalment actualitzada a nivell de maquinari,
programari i llicències, i que permeti assegurar que es continuen donant durant els
propers anys (sota suport de fabricant i estès) els mateixos nivells de servei,
disponibilitat, fiabilitat, redundància i rendiment, i que són inherents a un servei
d’emergències com el del SEM (ANS 24x4 i 4 hores de resolució)..
Per aquest apartat, caldrà que les propostes presentades, identifiquin clarament quins
elements es proposen actualitzar, indicant els elements nous de maquinari necessari,
així com les noves versions de programari. Si és el cas, i per la adequació de l’entorn
calen elements addicionals, ja siguin de maquinari, programari o llicències, caldrà
recollir-ho adequadament.
També caldrà identificar els serveis professional necessaris per a dur a terme tot el
projecte, identificant els perfils necessaris que hauran d’intervenir, així com la estimació
de dedicació de cadascun d’ells (en hores).
Per últim, caldrà identificar els costos associats, tant als subministraments com els
serveis relacionats amb aquesta partida.
Ampliació entorn telefònic principal (IVR i SBC’s).
IVR:
En tercer lloc, és objecte d’aquesta consulta, conèixer les possibilitats de creixement i
evolució que té l’actual IVR del SEM (es tracta com element independent tot i que es
considera un dels elements de l’entorn telefònic del SEM). Concretament es voldria
saber quins mòduls addicionals es poden afegir a l’actual IVR per tal de proporcionar
funcionalitats avançades a nivell de reconeixement de veu, speech analitycs, integració
amb eines de tercers o integracions a mida. També caldrà identificar-ne els imports.
Atès que per la part de les integracions, gran part de les necessitats seran de serveis,
el SEM necessitarà conèixer import hora d’especialistes en sistemes IVR, i que puguin
desenvolupar noves funcionalitats. El SEM estima que el primer any pugui necessitar
unes 500 hores, 300 hores el segon any i 150 el tercer.
En aquest apartat, també caldrà identificar els costos associats (desglossant entre
llicencies, maquinari i serveis si aplica), pel les possibles ampliacions de llicències del
sistema IVR, per tal d’augmentar els 60 canals actuals, fins un màxim estimat de 300.
Caldrà que aquesta estimació es doni de manera unitària.
SBC’S:
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Com a segona ampliació de l’entorn telefònic, el SEM està gestionant la incorporació
d’un parell de SBC’s d’Oracle model 3900 (per compatibilitat amb la base instal·lada i
necessitats de rendiment) per a la securització de les comunicacions de veu IP.
En previsió que no els pugui incorporar per la via per on ho està gestionant, el SEM vol
disposar de coneixement referent a costos de subministrament, configuració i
manteniment dels equipaments indicats, per si és necessari proposar-los en una propera
contractació.
Ampliació entorn telefònic del SEM per a segon CPD.
En quart lloc, és objecte de la consulta, conèixer quins elements de maquinari,
programari, llicenciament i serveis, són necessaris adquirir, per tal que el SEM disposi
en un segon CPD, dels elements necessaris a nivell telefònic, per tal de garantir la
continuïtat del servei amb el 100% de les seves capacitats i funcionalitats. Com s’ha
indicat en un apartat anterior, en funcionament normal l’equipament proposat per aquest
segon CPD, haurà de treballar com un element més de la centraleta principal (Hospitalet
de Llobregat), però que en cas de contingència, cal que aquesta pugui prendre el control
del sistema telefònic principal, i comportar-se com un entorn independent, tant si el
sistema telefònic principal (Hospitalet de Llobregat) està caigut o continua operant.
Depenent d’aquest escenari, la nova centraleta s’haurà de comportar com un segon
entorn telefònic, la qual gestionarà tots els serveis que es presten des de les diferents
seus, excepte l’Hospitalet de Llobregat, que es seguirà gestionant des de la centraleta
principal, també situada a l’Hospitalet de Llobregat. En cas de caiguda total de la
centraleta principal (segon escenari), la centraleta del nou CPD, haurà d’assumir el
100% dels serveis i funcionalitats de totes les seus del SEM relacionades.
En qualsevol cas, i per a qualsevol de les dos escenaris, la proposta presentada haurà
de tenir present la continuïtat del 100% dels llocs de treball de les diferents CECOS.
Per aquest segon entorn, i motivat per la obsolescència prevista per la telefonia TDM,
es considera que les propostes que es facin, han d’estar orientades a solucions
dissenyades segons arquitectures IP.
Per a poder dissenyar la millor proposta tècnica, caldrà tenir present els següents punts:







Proporcionar màxima disponibilitat i redundància, a nivell dels diferents elements
(AES, CMS, ESS, Session Manager, SBC’s...).
Que els circuits de veu es faran sobre canals IP, muntats sobre enllaços
Macrolan redundats, i que haurà de permetre la gestió d’entre 500 i 1.000 canals
IP, o inclús quantitats superiors.
Que cal securitzar de manera redundada l’accés dels canals IP, mitjançant
servidors SBC’s.
Que caldrà proposar terminals telefònics IP físics i virtuals.
Contemplar que aquest segon CPD, estigui ubicat en la mateixa seu on es trobi
una nova seu amb 400-450 posicions de CECOS (unificació de les diferents
CECOS excepte Hospitalet de Llobregat, Reus i c/Lleida).
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Addicionalment el SEM voldria conèixer altres funcionalitats o opcions, que els
participants en la present CPM puguin considerar interessant pel SEM.
Ampliació de l’entorn de gravació del SEM per a nova seu.
Actualment els SEM disposa d’un sistema de gravació que utilitza diferents tecnologies,
i que es consolida de manera centralitzada en els equips situats en el CPD de
l’Hospitalet de Llobregat. Bàsicament parlem de 3 tipus de gravacions:




Per gravació d’intercepció física a la CECOS d’Hospitalet i c/ Lleida.
Gravació per intercepció CMAPI no redundat a les CECOS de Bital, Diagonal i
c/ Ciències.
Gravació IP i d’intercepció física a la CECOS de Reus.

És objecte de la present consulta, conèixer quines opcions de gravació hi ha per
consolidar de manera redundada la gravació d’una nova seu amb una capacitat de llocs
operatius que pot variar entre els 400-450 llocs de treball, i que unificaria les CECOS de
Diagonal, BITAL i c/ Ciències. L’objectiu seria obtenir una proposta on s’aprofitessin els
màxim d’elements dels entorns actuals (tant a nivell de maquinari, com programari i
llicenciament) però que a la vegada proposes una solució totalment redundada, i que
utilitzes la infraestructura central de l’Hospitalet de Llobregat per a la consolidació dels
àudios i les metadates.
Per a poder dissenyar la millor proposta tècnica, caldrà tenir present els següents punts:





Gravació redundada amb consolidació única de les gravacions
Retenció mínima garantida d’un mes en sistemes locals, en cas de problemes
de consolidació
Compatibilitat 100% amb l’entorn global de gravació del SEM.
Capacitat d’ampliació a futur.

Per tant, la solució ha de ser imaginativa en el sentint en que ha de conjugar una nova
proposta, l’aprofitament (en la mesura que sigui possible) d’elements ja disponibles al
SEM, i per tant, intentar reduir tant com sigui possible la despesa econòmica d’aquesta
ampliació.
Atès que el sistema telefònic a proposar (el sol·licitat en l’apartat anterior), es considera
que s’ha d’enfocar cap a una arquitectura totalment IP, és considera, que el més idoni a
nivell de gravació, també serà fer una proposta amb arquitectura IP.
En qualsevol cas, el SEM valorarà qualsevol proposta que es presenti, encara que no
segueixi les recomanacions indicades.
Manteniments.
Tant per l’entorn telefònic com el de gravació, cal un servei de manteniment que
garanteixin la disponibilitat de l’entorn en tot moment. Per això el SEM demana sempre
serveis de manteniment (amb suport de fabricant inclòs) tant de maquinari com de
programari amb uns ANS 24x4 i 4 hores de resolució.
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En aquest sentit, és objecte de la present consulta conèixer els imports de manteniment
anual d’ambdues plataformes, tant de l’actual, com de l’actual una vegada actualitzada.
En concret caldrà presentar i desglossar, en la mesura que sigui possible, els següents
conceptes:









Import de manteniment anual de l’entorn telefònic actual.
Import de manteniment anual de l’entorn de gravació actual.
Import de manteniment anual de l’entorn telefònic una vegada actualitzat.
Import de manteniment anual de l’entorn de gravació una vegada actualitzat.
Import de manteniment anual dels diferents mòduls de la IVR proposats (global
i desglossat per elements).
Import de manteniment anual de cadascun dels SBC’s proposats.
Import de manteniment anual de les ampliacions proposades per l’entorn
telefònic (global i desglossat per elements).
Import de manteniment anual de les ampliacions proposades per l’entorn de
gravació (global i desglossat per elements).

4.-FINALITAT DE LA CPM i OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
En base als requeriments expressats en l’apartat anterior com objecte de la present
consulta de mercat, caldrà respondre a les següents qüestions:
Actualització de l’actual entorn telefònic del SEM








Solució tècnica proposada per l’actualització de l’entorn telefònic actual, que
garanteixi el compliment dels requeriments expressats. Caldrà detallar la llista
d’elements que cal actualitzar, indicant quin es el motiu pel que es proposa la
substitució, així com l’element proposat.
Detall de tots els elements que es proposin substituir/actualitzar (maquinari,
programari, llicències), indicant el seu preu unitari.
Cost unitari de manteniment dels elements proposats.
Detall dels perfils tècnics que intervindran en el projecte, identificant per
cadascun d’ells:
o Hores de dedicació estimada.
o Preu hora perfil.
Altres despeses a tenir en compte en el projecte d’actualització de l’entorn
telefònic del SEM.

Actualització de l’actual entorn de gravació del SEM




Solució tècnica proposada per l’actualització de l’entorn de gravació actual, que
garanteixi el compliment dels requeriments expressats. Caldrà detallar la llista
d’elements que cal actualitzar, indicant quin es el motiu pel que es proposa la
substitució, així com l’element proposat.
Detall de tots els elements que es proposin substituir/actualitzar (maquinari,
programari, llicències), indicant el seu preu unitari.
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Cost unitari de manteniment dels elements proposats.
Detall dels perfils tècnics que intervindran en el projecte, identificant per
cadascun d’ells:
o Hores de dedicació estimada.
o Preu hora perfil.
Altres despeses a tenir en compte en el projecte d’actualització de l’entorn de
gravació del SEM.

Ampliació entorn telefònic principal (IVR i SBC’s)
















Solució tècnica proposada per l’ampliació de l’entorn IVR del SEM, que
garanteixi el compliment dels requeriments expressats. Caldrà detallar la llista
d’elements que es proposen, detallant abastament les funcionalitats individuals
de cadascun dels elements proposats, i possibles exemples d’aplicació (per a
millor comprensió de l’equip tècnic del SEM).
Cost unitari dels diferents elements (noves funcionalitats).
Cost unitari de manteniment anual de les noves funcionalitats proposades.
Si és el cas, detall de tots els elements que es proposin substituir/actualitzar
(maquinari, programari, llicències), indicant el seu preu unitari.
Cost unitari de manteniment anual dels elements proposats.
Detall dels perfils tècnics que intervindran en el projecte, identificant per
cadascun d’ells (si és d’aplicació, fer diferenciació per mòduls proposats):
o Hores de dedicació estimada.
o Preu hora perfil.
Import hora del tècnic especialista en sistemes IVR, per la bossa d’hores.
Import unitari per canal addicional a afegir a la IVR, tenint en compte un possible
creixement fins a 300 canals.
Altres despeses a tenir en compte en el projecte d’ampliació de l’entorn IVR del
SEM.
Import unitari de subministraments de cadascun dels SBC’s requerits.
Per a la seva posada en producció, detall dels perfils tècnics que intervindran en
el projecte, identificant per cadascun d’ells:
o Hores de dedicació estimada.
o Preu hora perfil.
Import de manteniment anual de cada unitat de SBC.

Ampliació entorn telefònic del SEM per a segon CPD


Solució tècnica proposada per l’ampliació de l’entorn telefònic del SEM pel segon
CPD, que garanteixi el compliment dels requeriments expressats. Caldrà
presentar detall gràfic i descripció complerta de la solució proposada, per tal de
mostrar amb la màxima claredat, que es dóna resposta a tots els requeriments
expressats, sobretot pel que fa als diferents escenaris en els que haurà de
treballar el nou equipament, extensió de la centraleta actual o centraleta aïllada
en mode supervivència.
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En cas de treballar en mode supervivència, descripció de com quedaran repartits
els diferents components (maquinari, programari, llicencies).
Caldrà detallar la llista d’elements que es proposen, detallant abastament les
funcionalitats individuals de cadascun dels elements proposats, i possibles
exemples d’aplicació (per a millor comprensió de l’equip tècnic del SEM).
Relació de tots els elements que es proposin ampliar (maquinari, programari,
llicències), indicant el seu preu unitari.
Cost unitari de manteniment dels elements proposats.
Detall dels perfils tècnics que intervindran en el projecte, identificant per
cadascun d’ells:
o Hores de dedicació estimada.
o Preu hora perfil.
Import unitari dels diferents elements llicenciables de l’entorn de centraleta, per
exemple cost unitari de llicència d’agent, d’extensió...
Altres consideracions que els participants de la CPM considerin d’aplicació al
SEM.

Ampliació de l’entorn de gravació del SEM per a nova seu












Solució tècnica proposada per l’ampliació de l’entorn de gravació del SEM per a
la nova seu, que garanteixi el compliment dels requeriments expressats. Caldrà
presentar detall gràfic i descripció complerta de la solució proposada, per tal de
mostrar amb la màxima claredat, que es dóna resposta a tots els requeriments
expressats, sobretot pel que fa a la redundància del sistema, el possible
reaprofitament d’elements i com afecta a l’arquitectura general del sistema, i a
com garantir les gravacions ens cas de pèrdua de comunicacions amb els equips
consolidadors i la base de dades.
Caldrà detallar la llista d’elements que es proposen, detallant abastament les
funcionalitats individuals de cadascun dels elements proposats, i possibles
exemples d’aplicació (per a millor comprensió de l’equip tècnic del SEM).
Relació de tots els elements que es proposin ampliar (maquinari, programari,
llicències), indicant el seu preu unitari.
Cost unitari de manteniment dels elements proposats.
Detall dels perfils tècnics que intervindran en el projecte, identificant per
cadascun d’ells:
o Hores de dedicació estimada.
o Preu hora perfil.
Import unitari dels elements llicenciables de l’entorn de gravació que podrien ser
requerits ampliar amb posterioritat, per exemple llicències de gravació CMAPI, o
altres.
Altres consideracions que els participants de la CPM considerin d’aplicació al
SEM.

Manteniments
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A nivells de manteniment, i tenint en compte ANS associats en modalitat 24x7 i 4 hores
de resolució, caldrà donar resposta a les qüestions següents pels manteniments anuals,
tenint en compte un període mínim de 3 anys.









Import de manteniment anual de l’entorn telefònic actual.
Import de manteniment anual de l’entorn de gravació actual.
Import de manteniment anual de l’entorn telefònic una vegada actualitzat.
Import de manteniment anual de l’entorn de gravació una vegada actualitzat.
Import de manteniment anual dels diferents mòduls de la IVR proposats (global
i desglossat per elements).
Import de manteniment anual de cadascun dels SBC’s proposats.
Import de manteniment anual de les ampliacions proposades per l’entorn
telefònic (global i desglossat per elements).
Import de manteniment anual de les ampliacions proposades per l’entorn de
gravació (global i desglossat per elements).

5.-DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE LA CPM.
Per a la tramitació de la CPM, aquesta unitat promotora ha elaborat els següents
documents que s’adjunten a l’expedient:
-

1.- Informe de necessitat
2.- Document Regulador de la CPM
3.- Formulari de presentació a la CPM.

DIRECTOR AREA SISTEMES INFORMACIO I TIC

Raimon Dalmau

CAP UNITAT TECNOLOGIA

Jordi López
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ANNEX I
A continuació es presenta informació de les capacitats i elements configurats i llicenciats
de que disposa l’entorn telefònic del SEM.
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ESS:
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AES:

CMS:
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ANNEX 2

A continuació es presenta la relació de llicències per canal i API de l’entorn de gravació.
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