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INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest document és donar a conèixer els serveis TIC que s'ofereixen actualment al 

Departament. Addicionalment també s’inclouen a efectes informatius les tasques internes que es 

realitzen per mantenir els serveis del catàleg. 

Aquest document s’anirà actualitzant conforme canviïn les necessitats dels usuaris i per tant, els serveis 

oferts. 

HORARI D’ATENCIÓ  

L’horari d’atenció a l’usuari és de 8 a 20 de dilluns a divendres. En Agost l’horari serà de 8 a 14 de dilluns a 

divendres. 

FORMAT 

El Catàleg està dividit en grans blocs funcionals (Servidors, Xarxa, Correu electrònic, etc.). Dins d’aquests 

punts hi ha subdivisions pels serveis principals, com ara “Administració dels servidors de recerca comuns”. 

En primer lloc, per a cadascun d’aquests serveis es presenten les Peticions, és a dir, les accions que inicia 

l’usuari per fer . A l’esquerra indiquem el grup que realitza normalment aquest tipus de peticions i, si és 

factible, un temps mig de resolució. En un annex també presentem les Tasques, és a dir, les accions 

internes de manteniment del servei i que, en general, no les demana l’usuari directament. 

En les peticions s’indica qui pot demanar normalment el servei (“per Tots els usuaris”, “per Resp. de 

recursos”) i si és una petició que s’espera poder resoldre ràpidament (“en el Mateix dia”), és a dir, dins de 

les 8 hores laborables següents a la recepció de la petició. 

Els serveis es presenten en aquest format: 
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Tipus (Petició, Tasca) 

Qui pot demanar el servei 

Temps de resolució habitual 

Descripció del servei. 

El tipus indica si es tracta d’una Petició o Tasca (malgrat que al document estan agrupats, s’indica per 

facilitar la consulta. 

A continuació s’especifica  qui pot demanar el servei:  

 Per Tots els usuaris: servei disponible per tots els usuaris amb accés als recursos informàtics 

 Per administració: servei destinat al personal de secretaria 

 Per Resp. Recursos: servei disponible pels responsables de recursos dels grups de recerca 

L’última línea indica el temps de resolució habitual “en el Mateix dia” en el cas de que la petició es pugui 

en general realitzar dins de les 8 hores laborables següents. En la resta de casos dependrà del contingut 

específic de la petició. 

Els temps de resolució a les diverses peticions variaran depenent de la tipologia i criticitat de les mateixes. 

En general, distingirem entre peticions que impliquen treballs de durada variable que es desenvolupen en 

el context d'un projecte o un servei determinat, i que la seva criticitat no sol ser elevada, i incidències, que 

solen ser crítiques i urgents, i que requereixen una acció correctiva ràpida. Aquestes es resoldran, en la 

mesura del possible, durant la jornada en la qual es detectin. 

Quant a les tasques, es prioritzaran internament, acordant amb el PDI responsable la temporització 

assignada i de les dates d'inici i finalització o periodicitat previstes. 

Finalment, una part important del treball és la solució d’incidències, és a dir, la resolució dels problemes 

que es detecten o bé dels que informen els usuaris relatius als serveis que s’inclouen en aquest catàleg. 
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CATÀLEG DE SERVEIS 

1. SERVIDORS, AULES, LLOCS COMUNS I ESTACIONS DE TREBALL 

Administració dels servidors de recerca comuns i de propòsit general. 

Petició  

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Donar altes, baixes i fer modificacions de comptes d’usuari. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Donar altes, baixes de comptes d’ús compartit per a assignatures i projectes. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Canviar el password dels usuaris quan es requereix, comprovant la seva identitat 

en cas de que es faci remotament. 

Petició 

per Resp. Recursos 
Ampliació de hardware (discos, xarxa, etc.) dels servidors o bé coordinar, 

supervisar si ho fa un proveïdor. 

Petició 

per Resp. Recursos 

 

Instal·lar i configurar un nou servidor 

Administració de les aules utilitzades per impartir docència i laboratoris. 

Petició 

per Resp Assignatura 

 

Instal·lar les aplicacions necessàries en els PC de les aules o donar suport als 

professors per a aquesta instal·lació. 

Administració dels llocs de treball d’ús compartit. 

Petició 

per Tots els usuaris 

 

Instal·lar les aplicacions necessàries en els PC dels llocs de treball d’ús compartit 

i del seu hardware específic (scanner o altres). 

Administració dels llocs de treball del personal d’Administració. 

Petició 

per Administració 

 

Coordinar amb UPCNet el manteniment de les imatges dels PC d’administració 

(configuració i aplicacions). 

Estacions de treball 

Petició 

per Resp. Recursos 
Instal·lació de la imatge estàndard en Thin Clients 
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Petició 

per Tots els usuaris 
Activació de la imatge estàndard en PCs d’usuaris 

 Hosting de Máquines Virtuals 

Petició 

per Tots els usuaris 
Creació de màquina virtual (i instal·lació bàsica de SO) per ús docent o de 

recerca 

2. XARXA INFORMÀTICA LOCAL, XARXA D'ACCÉS A LA TRONCAL I ACCÉS REMOT 

Suport a la connexió física dels equips a la xarxa del Departament (xarxa d’accés), interconnexió de les 

diferents subxarxes i enrutament entre elles (xarxa de distribució). 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Facilitar la connexió física dels equips a la xarxa: préstec de cables, reubicació de 

connexions en les sales si és necessari. 

Petició 

per Resp. Recursos 

 

Petició de nous punts d’accés a xarxa. Coordinar i supervisar les noves 

instal·lacions realitzades pel proveïdor. Connexió i configuració dels nous ports a 

la electrònica de la xarxa. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Alta, baixa de les assignacions d’IP dels equips a la xarxa adequada (interna, 

externa, de servidors, etc.) segons la política de seguretat i les necessitats de 

l’usuari. 

Petició 

per Tots els usuaris 

 

Gestionar necessitats específiques de xarxa nivell 2 (vlans) per a grups o 

projectes. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Alta, baixa i modificacions en la xarxa sense fils del Departament. 

Petició 

per Tots els usuaris 

 

Instal·lar xarxa d’accés temporal per convidats a les dependències del DAC per a 

conferències i reunions. 

Suport als diferents mètodes d’accés a les xarxes internes segons els protocols i xarxes origen: Virtual 

Private Network, Application Gateway, etc. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Altes, baixes, modificacions dels usuaris del Gateway del DAC i els de docència. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Altes, baixes, modificacions dels usuaris de Virtual Private Network. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Configurar els accessos al web per a les assignatures en les aules docents. 

Administració de les comunicacions entre les diferents seus del Departament al Campus Nord, EPSC i 

EPSEVG.  

Connexió de la xarxa departamental cap a la xarxa troncal UPC i Internet. 
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Administració dels serveis de suport com ara DNS, DHCP i altres. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Assignar noms d’usuari fixos a IP dinàmiques. 

Petició 

per Tots els usuaris 

 

Alta i manteniment de dominis DNS delegats (primaris i secundaris). 

3. REPOSITORI DE FITXERS I CÒPIES DE SEGURETAT 

Administració del sistema de disc centralitzat, accessible pels servidors i pels usuaris.  

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Donar altes, baixes i fer modificacions de l’espai de disc centralitzat per a 

usuaris. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Augmentar les quotes de disc dels usuaris (segons les indicacions dels 

responsables de recursos). 

Administració del sistema de còpies de seguretat i recuperació sota demanda.  

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Recuperar fitxers dels diversos repositoris existents (disc centralitzat, web, 

correu) 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Realitzar còpia en DVD d’un directori de la seva zona del disc centralitzat. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Crear zona de scratch específica per a que l’usuari pugui realitzar còpies de 

seguretat del seu PC. 

Gestió i manteniment de les zones de scratch als servidors i als clusters. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Donar altes, baixes i fer modificacions de les àrees d’scratch. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Contactar amb els usuaris per que alliberin espai quan està ple. 

4. CORREU ELECTRÒNIC 

Recepció de missatges externs (via servidor extern), filtrat de virus i control antispam. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Facilitar a l’usuari els missatges filtrats pel sistema antivirus. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Comprovar la recepció d’un missatge. 
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en el Mateix dia  

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Enviar contingut dels missatges marcats com a virus (normalment es filtren). 

Enviament de missatges cap a l’exterior i accés a la bústia (via servidor intern). 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Comprovar si un missatge ha sortit correctament dels nostres servidors. 

Gestió dels missatges interns i de les llistes de distribució. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Donar altes, baixes i fer modificacions de les direccions de correu electrònic i 

àlies. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Donar altes, baixes i fer modificacions de les llistes de correu (amb o sense 

històric o altres opcions especials). 

5. SERVEI D’IMPRESSIÓ 

Administració de les cues d’impressió i les impressores comuns amb control d’accés i ús dels recursos. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Assessorar en la instal·lació de les cues d’impressora al PC dels usuaris 

Petició 

per Resp. Recursos 

 

Donar altes, baixes i fer modificacions de les cues de impressora. 

Gestió dels fungibles. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Canviar el tòner d’una impressora d’ús comú. 

6. WEB 

Web institucional 

Petició 

per Equip Directiu 

en el Mateix dia  

Actualització urgent de continguts 

Petició  

per Administració 

en el Mateix dia 

Donar altes, baixes i fer modificacions de rols. 

Gestió de les zones de web personals i de grups de recerca. 

Petició Alta i baixa de les zones web personals, grups de recerca i assignatures on es 
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per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  
poden posar continguts estàtics o dinàmics. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Modificar les característiques de les zones web sota demanda (afegir passwords, 

configuracions especials). 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Facilitar a l’usuari les estadístiques d’accés a les zones que gestiona. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Alta i baixa de zones web internes per treball en grup (BSCW) 

7. MANTENIMENT CORRECTIU HARDWARE (AULES INFORMÀTIQUES I LLOCS 

COMUNS PRINCIPALMENT) 

Resolució d’avaries als equips informàtics de les aules i llocs comuns (impressores, equips de xarxa, etc.).  

Tramitació i seguiment d’avaries a proveïdors externs. 

Petició 

per Resp. Recursos 
Planificar, coordinar i supervisar les ampliacions i canvis en les instal·lacions 

elèctriques, refrigeració i altres infrastructures necessàries per als equips TIC. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Realitzar petites instal·lacions hardware en els PC del DAC o bé coordinar 

aquestes instal·lacions amb proveïdors externs. 

8. DISTRIBUCIÓ, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT SOFTWARE 

Instal·lació i manteniment actualitzat del software de propòsit general a tots els servidors.  

Petició 

per Tots els usuaris 
Avaluar, adquirir i instal·lar software d’ús comú per als usuaris. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Gestionar els préstecs del software més utilitzat. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Realitzar altes i baixes als sistemes de distribució de software contractats. 

Petició 

per Tots els usuaris 

 

Descarregar software de la Intranet UPC o d’altres repositoris i gravar en CD. 

9. ASSESSORAMENT, COMPRES, PROVEÏDORS I GESTIÓ DE LA INFRASTRUCTURA TIC 

Estudi de les necessitats hardware i software del departament i, quan es requereix, de les línies de recerca.  

Petició 

per Resp. Recursos 
Generar plec de prescripcions i justificació tècnica per a les compres amb 

concurs públic. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Contactar amb proveïdors per demanar pressuposts i negociar comandes. 



12/14/2010  10 

  Serveis TIC del DAC: catàleg de serveis 

Petició 

per Tots els usuaris 
Realitzar les compres de material informàtic i electrònic. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Assessorar i fer de canal de comunicació amb els serveis TIC de la UPC. 

Petició 

per Resp. Recursos 
Coordinar, assessorar i generar documentació i justificacions per a les peticions 

d’infrastructura. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Realitzar trasllats hardware de petita envergadura dintre dels edificis del DAC o 

bé coordinar aquestes accions amb transportistes externs. 

Gestió de la infrastructura TIC per tal de controlar els equips disponibles, qui els utilitza i el seu estat a 

nivell de manteniment i garanties. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia 

Préstec i gestió de reserves de material TIC (projectors i portàtils) 

10. SUPORT A LA RECERCA: SERVIDORS D'ALTES PRESTACIONS I SOFTWARE 

ESPECÍFIC 

Gestió de servidors i serveis destinats específicament a la recerca, com ara els clusters d’alt rendiment.  

Petició 

per Resp. Recursos 
Implementar modificacions en el sistema de cues segons indiqui o aprovi el 

responsable. 

Tasca 

 
Monitoritzar l’ús de les cues de treballs, comprovar l’ús correcte i proposar 

noves polítiques en les cues. 

Assessorament, avaluació, instal·lació i configuració de software específic per a la recerca. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Suport, assessorament i col·laboracions en les àrees de coneixement específic 

del Servei (xarxes, seguretat, scripting, clustering, ...) 

Petició 

per Tots els usuaris 
Avaluació i instal·lació de software específic  per a la recerca i llicències 

necessàries. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Crear i mantenir un servei de repositori de software per al desenvolupament de 

codi (SVN, Trac o altres). 

Petició 

per Tots els usuaris 

 

Crear i mantenir un servei de repositori de software pel desenvolupament de 

codi (SVN). Accessible directament des de la xarxa externa de forma 

autentificada o anònima per usuaris externs. Integració amb altres eines de 

suport al codi (Wiki i gestió de tickets). 

Petició 

per Tots els usuaris 
Realitzar petites instal·lacions hardware i electrònica i bé coordinar i supervisar 

projectes més amplis amb proveedors. 

Col·locació de hardware en el CPD  
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Petició 

per Tots els usuaris 
Instal·lació hardware de servidors en el CPD amb suport per gestió remota 

11. DESENVOLUPAMENT I SUPORT D’APLICACIONS 

Aplicacions de suport a la gestió: Usuari Únic, Signatura Electrònica, Oficina Oberta, Inventari, Request 

Tracker, Reserva aules i recursos, Gestió de viatges, Gestió de biblioteca, Permisos PAS, Gestió encàrrecs 

col·laboració i beques 

Petició 

per Administració 
Donar altes, baixes i fer modificacions de grups de recerca 

Petició 

per Administració 
Donar altes, baixes i fer modificacions d’usuaris 

Petició 

per Administració 
Canviar identificadors d’usuari 

Petició 

per Administració 
Donar de baixa usuaris 

Petició 

Per l’Equip Directiu 
Actualitzar la llista de recursos ordinaris 

Petició 

per Administració 
Actualitzar manualment les taules d’ús poc freqüent 

Petició 

per Administració 
Fer extraccions en format MS-Access de les dades 

Petició 

per Administració i 

Equip Directiu 

Crear consultes complexes en format MS-Access (explotació de dades) 

Petició 

per Administració 
Donar altes, baixes i fer modificacions de cues de treball 

 

Petició 

per Administració 
Donar altes, baixes i fer modificacions a la llista de recursos 

Petició 

per Cap 

d’Administració 

Fer modificacions als dissenys dels documents de signatura 

Petició 

per Cap 

d’Administració 

Dissenyar un nou format de document de signatura 

 

Petició 

per Administració 
Eliminar documents duplicats i/o incorrectes  

 

Petició 

per Tots els usuaris 
Generar els certificats digitals 

 

Petició 

per Cap 

d’Administració 

Fer modificacions als dissenys dels formularis d’Oficina Oberta 

 

Petició 

per Cap 

d’Administració 

Fer dissenys de nous formularis d’Oficina Oberta 
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Petició 

per Cap 

d’Administració 

Actualitzar les redireccions dels missatges d’Oficina Oberta 

 

Petició 

per Equip Directiu 
Cambiar el rol dels usuaris 

 

Aplicacions de suport a la recerca: Reports de recerca 

Petició 

per Tots els usuaris 
Actualitzar manualment les dades d’un report (un cop passat el temps en que 

l’usuari pot fer actualitzacions) 

Aplicacions de suport a la docència: Moodle, Vigilància d’exàmens, Gestió docent 

Petició 

per Responsables 

docents 

Instal·lar nous mòduls (moodle) 

 

Petició 

per als Responsables 

docents 

Donar altes, baixes i fer modificacions de rols d’accés  

 

Petició 

per als Responsables 

docents  

Donar altes, baixes i fer modificacions d’assignatures 

Petició 

per als Responsables 

docents 

Donar altes, baixes i fer modificacions de professors d’assignatura  

 

Petició 

per als Responsables 

docents i/o 

d’assignatura 

Afegir les dades d’un examen ja realitzat 

 

Web institucional 

 

Petició 

per a l’Equip Directiu 
Instal·lar nous mòduls 

 

Petició 

per a Tots els usuaris 
Corregir errors dels usuaris  

 

Petició 

per a l’Equip Directiu 
Donar altes, baixes i fer modificacions de rols d’accès  

 

Petició 

per a l’Equip Directiu 
Implementar petits canvis de disseny 

 

Petició 

per a l’Equip Directiu 
Fer actualitzacions urgents dels continguts  

 

Petició 

per a Tots els usuaris 
Corregir traduccions d’interfase  

 

Petició 

per a Tots els usuaris 
Configurar l’apache (redireccions  web) 
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Peticions comuns per a tots els àmbits d’aplicacions: 
 

Petició 

per Equip Directiu 
Detectar les necessitats de software, realitzant l’anàlisi i la valoració d’alternatives  

Petició 

per Equip Directiu 
Configuració, adaptació i implantació d’aplicacions existents al nostre entorn 

Petició 

per Equip Directiu 
Disseny, implementació i implantació de noves aplicacions 

Petició 

per Tots els usuaris 
Comprovar els logs per obtenir dades relatives a un malfuncionament o errors 

d’usuari 

Petició 

per Tots els usuaris 
Corregir manualment els efectes d’un malfuncionament 

 

12. SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS 

 

Petició 

per Equip Directiu, 

Consell, Junta 

Elaborar informes tècnics sobre les aplicacions, processos, ús de recursos (tòner, 

paper, disc), etc. 

Petició 

per Equip Directiu, 

Consell, Junta 

Elaborar informes estadístics amb les dades emmagatzemades per les diferents 

aplicacions. 

13. ATENCIÓ A L'USUARI, ASSESSORAMENT TIC I COORDINACIÓ AMB UPC 

 

Petició 

per Tots els usuaris 
Atenció als usuaris en les seves consultes i incidències respecte als serveis i 

processos on intervé el Servei. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Assessorar sobre altres àmbits relacionats amb l’administració de sistemes i les 

TIC respecte als serveis i processos on intervé el Servei. 

Petició 

per Tots els usuaris 
Proposar polítiques de l‘ús o altres aspectes del servei TIC que s’ofereixen al 

Servei. 

Petició 

per UPC 

en el Mateix dia  

Gestió dels incidents de seguretat externs. Seguiment i resolució de denúncies 

per compartir arxius sense permís. 

Petició 

per Resp.  

Investigació 

Oferir suport als diferents grups d'investigació en el desenvolupament 

d'aplicacions. 

14. VIDEOCONFERÈNCIA 

Anàlisi de requeriments, especificació, disseny, implementació i implantació del recursos i serveis de 

enregistrament de video i videoconferència.  
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Petició 

per Resp. Seminaris 
Enregistrar, emetre, realitzar la postproducció i mantenir el repositori de 

seminaris en vídeo i àudio. 

Petició 

per Tots els usuaris 

en el Mateix dia  

Comprovar el bon funcionament de la sala de videoconferència abans del seu ús 

programat. 

Petició 

per Resp. Seminaris 

en el Mateix dia 

Enviar informació de qui s’ha connectat per veure un seminari online. 

 

  



12/14/2010  15 

  Serveis TIC del DAC: catàleg de serveis 

ANNEX 1 

TASQUES 

En tots els serveis hi ha implícita la Tasca de manteniment i actualització del software que l’implementa, 

així que només s’ha fet explícit en els casos especials per alta periodicitat, dedicació, criticitat, etc. 

També és comú i està implícit que tots els serveis es renoven o amplien amb una certa periodicitat, i 

moltes vegades, això implica una instal·lació total del servei: renovant versions, canviant totalment el 

software, etc. Normalment cada una d’aquestes actuacions es planifica i gestiona com un projecte amb 

entitat pròpia (p.ex. renovació del servei de web, instal·lació d’un sistema de disc centralitzat, etc.). 

1. SERVIDORS, AULES, LLOCS COMUNS I ESTACIONS DE TREBALL 

Administració dels servidors de recerca comuns, interns (per donar suport als serveis)  i de propòsit 

general. 

Tasca 

 
Actualització periòdica del sistema operatiu segons recomani el fabricant. 

Tasca 

 
Manteniment preventiu o reactiu del software i del hardware. Intentant 

minimitzar el temps sense servei i afectant al mínim d’usuaris i serveis. 

Administració de les aules utilitzades per impartir docència i laboratoris. 

Tasca 

 
Actualització del sistema operatiu de les diferents imatges (per assignatura) i del 

seu software corresponent. Manteniment de les imatges dels PC. 

Administració dels llocs de treball d’ús compartit. 

Tasca 

 

Actualització del sistema operatiu i del software corresponent. Manteniment de 

les imatges dels PC. 

Administració dels llocs de treball del personal d’Administració. 

Tasca 

 

Actualització del sistema operatiu i del software corresponent. Manteniment i 

desplegament de les imatges dels PC. 

Estacions de treball 

Tasca 

 

Actualització del sistema operatiu i del software corresponent. Actualització de 

la imatge al servidor de distribució. 

2. XARXA INFORMÀTICA LOCAL, XARXA D'ACCÉS A LA TRONCAL I ACCÉS REMOT 



12/14/2010  16 

  Serveis TIC del DAC: catàleg de serveis 

Suport a la connexió física dels equips a la xarxa del Departament (xarxa d’accés), interconnexió de les 

diferents subxarxes i enrutament entre elles (xarxa de distribució). 

Tasca 

 
Gestionar, monitoritzar i informar de l’ús de les IP fixes (ja que és recurs limitat) 

i dels rangs dinàmics. 

Administració de les comunicacions entre les diferents seus del Departament al Campus Nord, EPSC i 

EPSEVG.  

Tasca 

 

Monitoritzar l’accés de Virtual Private Network per les connexions a la xarxa 

interna del centres remots (Castelldefels i Vilanova). 

Connexió de la xarxa departamental cap a la xarxa troncal UPC i Internet. 

Tasca 

 

Monitoritzar l’ús de la xarxa i el bon funcionament de la connexió del 

Departament cap a la troncal. 

3. REPOSITORI DE FITXERS I CÒPIES DE SEGURETAT 

Administració del sistema de disc centralitzat, accessible pels servidors i pels usuaris.  

Tasca 

 

Informar i controlar l’ús del disc i racionalitzar o ampliar en cas de que estiguin 

plens. 

Administració del sistema de còpies de seguretat i recuperació sota demanda.  

Tasca 

 

Configurar i revisar les còpies de seguretat. Revisar l’estat de les cintes, canviar-

les periòdicament. 

Tasca 

 

Emmagatzemar els logs del servidors per auditories bàsiques. 

4. CORREU ELECTRÒNIC 

Recepció de missatges externs (via servidor extern), filtrat de virus i control antispam. 

 

Tasca 

 

Moderació i control d’spam i virus en el correu rebut. Entrenament dels filtres 

antispam. Control del missatges massa grans enviats a llistes de distribució 

internes. 

5. SERVEI D’IMPRESSIÓ 
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Gestió dels fungibles. 

Tasca 

 

Avaluació de diferents tipus de paper/tòner per a impressores 

 

6. WEB 

Administració dels servidors web externs, interns amb informació institucional sobre la docència i la 

recerca. 

Tasca 

 

Manteniment del servei web i gestió de la infrastructura de servei de les webs 

del DAC. 

9. ASSESSORAMENT, COMPRES, PROVEÏDORS I GESTIÓ DE LA INFRASTRUCTURA TIC 

Estudi de les necessitats hardware i software del departament i, quan es requereix, de les línies de recerca.  

Tasca 

 
Coordinar les actuacions a realitzar en espais destinats a equipaments TIC (C6 i 

D6): talls elèctrics, ampliacions, etc. 

Tasca 

 
Gestió del magatzem: baixa equips obsolets, etc. 

Gestió de la infrastructura TIC per tal de controlar els equips disponibles, qui els utilitza i el seu estat a 

nivell de manteniment i garanties. 

 

Tasca 

 
Rebre el material i inventariar els equips que s’han demanat via el Servei. 

Tasca 

 
Informar a UPC de les característiques dels equips per tal de comprovar si estan 

en manteniment. Informar als responsables. 

10. SUPORT A LA RECERCA: SERVIDORS D'ALTES PRESTACIONS I SOFTWARE 

ESPECÍFIC 

Gestió de servidors i serveis destinats específicament a la recerca, com ara els clusters d’alt rendiment.  

Tasca 

 

Monitoritzar l’ús de les cues de treballs, comprovar l’ús correcte i proposar 

noves polítiques en les cues. 

11. DESENVOLUPAMENT I SUPORT D’APLICACIONS 

 

Tasca Dissenyar i implementar passarel·les que permetin la interconnexió entre les 
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aplicacions existents. 

Tasca Manteniment de la web departamental i les aplicacions associades. 

Tasca Manteniment, configuració i actualització de les aplicacions del catàleg 

12. SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS 

 

Tasca Elaboració de propostes d'optimització dels recursos departamentals. 

Tasca Elaboració d'estadístiques sobre el grau de satisfacció dels usuaris de la Unitat, 

així com, sobre els diferents temps de resposta oferts. 

 

13. ATENCIÓ A L'USUARI, ASSESSORAMENT TIC I COORDINACIÓ AMB UPC 

 

Tasca 

 
Coordinar, suggerir i implantar les accions de l’àmbit TIC que proposen 

centralitzadament des de UPC respecte als serveis i processos on intervé el 

Servei. 

Tasca Actuar de nexe entre els becaris i projectistes que desenvolupen eines d’ús 

departamental, per tal de garantir la continuïtat temporal dels treballs realitzats 

per aquests. 

Tasca Suport al manteniment i configuració de les eines generades pels diferents 

grups d'investigació. 

Tasca Desenvolupament i publicació de documents que permetin als usuaris obtenir 

informació sobre la possibilitat d'obtenció de dades del departament a través de 

les aplicacions existents. 

Tasca Definir i optimitzar els processos de gestió de la informació. 

Tasca Assessorar als usuaris sobre l'ús òptim de les eines de programari 

administrades. 

Tasca Resoldre dubtes dels usuaris respecte a la utilització de les diferents aplicacions 

gestionades. 

 


