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1. Canvi d’eines i metodologia de desenvolupament 
 
OBJECTIU:  

Accés únic i des de qualsevol dispositiu a totes les aplicacions desenvolupades pel Servei 
Prisma, sense requeriments específics de programari al client. 

Desenvolupament totalment orientat a web i utilitzant les metodologies Agils . 

Nota: és el que ja estem utilitzant  pel desenvolupament de la nova interfície de Prisma 
(actualment amb les funcionalitats destinades al PDI) i amb l’objectiu que sigui la 
interfície de tots el usuaris 

 

INTERÈS ESTRATÈGIC:  

1. Modernització dels sistemes de suport a la docència. 
2. Millora de la percepció dels usuaris. 
3. Millora de la imatge de la Universitat. 
4. Optimització dels RRHH del Servei Prisma.  

 

MOTIVACIÓ: 

1. Els navegadors estan deixant de suportar el Java (actualment Google Chrome ja 
no ho fa i en breu Firefox ho deixarà de fer). S’ha de buscar una eina que no faci 
ús de l’applet de Java. 

2. Unificar desenvolupaments del serveis de Prisma (sistema de preinscripció, e-
Secretaria, PRISMA).  

3. Incorporar noves funcionalitats que la tecnologia actual no permet. 
4. Obrir el sistema a nous dispositius. 
5. Millorar la lògica i el codi dels sistemes. 

 

COST: 

Hi ha molt desenvolupament fet amb Oracle Forms, s’ha de fer un estudi sobre les eines i 
el seu cost d’implantació: formació i desenvolupament. Requereix la màxima dedicació 
del personal TIC del Servei PRISMA a aquest projecte. Per altra banda és inevitable fer 
aquest pas i no es pot retardar més. 

Proposta data inici: gener 2016 

Previsió data finalització: desembre de 2017 

Hores de dedicació: 

- 80% equip TIC 
- 20% equip suport  
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IMPACTE: 

Tots el serveis de Prisma. 

 

PRIORITAT: 

1. e-Secretaria 
2. Automatrícula 
3. Sistema de Preinscripció 
4. Resta de funcionalitats de Prisma 

 

 

1.1. Formació equip Prisma 

S’ha de fer la formació de l’equip en les noves eines de desenvolupament. 

Proposta: fer la formació internament per estalviar temps i cost. 

Planificació: gener de 2016 – febrer de 2016 

 

1.2. Analitzar eines per fer reports 

Actualment utilitzem Oracle Reports. Aquesta eina té les seves limitacions i documents 
com el de la guia docent és impossible de fer-ho per que totes les casuístiques de les 
dades tinguin una sortida satisfactòria (molts problemes de paginació). 

Planificació: abril 2016 

 

1.3. e-Secretaria 

Objectiu: tenir l’e-Secretaria redissenyada i desenvolupada amb les noves eines al 
novembre de 2016. 

Planificació: febrer de 2016 – novembre de 2016 

Dedicació: 3 persones a temps complet. 
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1.4. Automatrícula 

Objectiu: tenir l’automatrícula desenvolupada o operativa per la matrícula de juliol de 
2017. 

Planificació: febrer de 2016 – juny de 2016 

Dedicació: 1 persones a temps complet. 

 

1.5. Sistema de preinscripció  

Objectiu:  

1. Espai del candidat redissenyat a l’octubre de 2016. 
2. Espai del gestor redissenyat  al febrer de 2017. 
3. Espai de l’administrador desenvolupat a l’abril de 2017. 

 
Planificació: març 2016 – abril 2017 

Dedicació: 2 persones al 50% 

 

1.6. Resta funcionalitats de Prisma 

Objectiu:  

1. Tot desenvolupat al nou entorn al desembre de 2017. 
 

Dedicació: tothom ... 
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2. Accés antics estudiants a l’e-Secretaria 
 
OBJECTIU: 

Donar accés al serveis de la Universitat a estudiants que tenen expedients a les titulacions 
reformades i no estan donats d’alta al gestor de la identitat (GAUSS): accés al seu 
expedient, sol·licitud de certificats ... 

 

INTERÈS ESTRATÈGIC: 

1. Millora de la imatge de la Universitat envers els seus antics estudiants. 

2. Gestió de les baixes a la identitat digital de la Universitat sense impacte al servei. 

 

MOTIVACIÓ: 

Demanda d’antics estudiants a accedir a les seves dades i fer gestions no presencials. 
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3. Nous serveis e-Secretaria 
 

Es proposen nous serveis per als estudiants. 

El seu desenvolupament pot ser en paral·lel al desenvolupament de la nova e-Secretaria. 

 

3.1. Autoservei de documents 

Objectiu: l’estudiant pugui accedir a documents amb signatura electrònica, ja sigui de 
manera automàtica i immediata (certificats sense cost) o mitjançant una sol·licitud i amb 
pagament previ del servei (certificats acadèmics i altres que estiguin al decret de preus) 

Aquest projecte ha estat planificat els darrers anys, però no s’ha prioritzat. 

 

3.2. Arxiu de documentació de l’estudiant 

Objectiu: l’estudiant pugui desar documentació necessària per la gestió del seu expedient 
a petició dels gestors (certificació nivell d’idiomes, documentació de mobilitat, certificats 
estudis previs ...)   

Aquest projecte s’ha demanat pels usuaris (centres i SGA) però fins ara no s’ha pogut 
donar resposta per la limitació de recursos de la plataforma tecnològica. Ara s’ha fet el 
canvi i es va preveure aquesta necessitat alhora de fer els requeriments tecnològics. 

Per poder valorar el seu cost s’ha de fer un anàlisi prèvia de les necessitats. 
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4. E-Administració 
 

Actualment s’utilitzen eines d’administració electrònica per la signatura i arxiu de 
documentació relacionada amb l’avaluació: actes d’assignatura, actes curriculars. 

S’hauria d’impulsar l’ús d’eines externes per millorar la gestió i evitar documentació en 
paper. 

4.1. Via Oberta 

Serveis als que tenim accés com a Administració Pública: 

- Títol família nombrosa: permet la consulta de les dades del títol de FN i suposaria no 
tenir a l’expedient en paper una copia del document i poder comprovar la renovació 
sense haver de demanar a l’estudiant que ho acrediti. 

- Dades NIF / NIE: permet consultar les dades del NIF o NIE, seria d’ús en el moment de 
la sol·licitud del títol i altres serveis que suposin una validació de les dades personals.  

 

4.2. e-Notum 

Sistema per fer notificacions electròniques. 

Inicialment es va valorar fer us per les reclamacions de pagaments, però ara està aturat 
per falta de recursos i a l’espera de decidir si la gestió econòmica de la matrícula i serveis 
associats es traspassa a SAP. 

 

4.3. Projecte de interoperabilitat Universitats Catalanes 

Aturat per la gerència de les universitats.   
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5. Sincronització amb altres sistemes via SOA 
 

Actualment hi ha interrelació entre molts dels sistemes de la Universitat i Prisma. 

La sincronització de dades de Prisma a altres sistemes es fa mitjançant: 

1- SOA: s’han desenvolupat webservices segons les necessitats  

2- Accés a les dades del sistema de consulta: càrregues diàries 

La sincronització de dades d’altres sistemes a Prisma es fa amb càrrega de dades amb 
fitxers amb format predefinit (text, xml) 

Es proposa millorar la integració entre els sistemes de la Universitat per poder tenir la 
informació en temps real i no haver d’esperar 24 o 48 hores a tenir les dades 
actualitzades. 

 

Actualment estem treballant en la millora de la sincronització de dades PRISMA – GAUSS 
amb l’objectiu de poder donar un millor serveis als estudiants de nou accés: carnet UPC i 
accés al serveis.  

Planificació: finalització al maig de 2016 
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6. Projectes de continuïtat, manteniment i evolutius 
 

Hi ha projectes en curs o previstos que no es poden deixar de tenir en compte i prioritzar i 
que tenen el seu cost. 

6.1. Dobles titulacions UPC 

Actualment hi ha moltes dobles titulacions a la Universitat i s’ha definit la seva gestió. Per 
donar suport a les necessitats definides s’han de fer nous desenvolupaments i evolutius. 

Objectiu: tenir desenvolupaments per la gestió dels expedients de doble titulació al març 
de 2016 

Situació actual: desenvolupat el 30% 

 

6.2. Títols i SET 

S’han de reservar recursos per l’expedició del SET. Aquest nou projecte està en fase 
d’implantació per les titulacions de cicle i encara s’han de fer proves i evolutius per 
l’expedició del SET dels graus i màsters. 

Aquest projecte és estratègic i s’ha de prioritzar. 

 

6.3. Mobilitat 

La mobilitat d’estudiants cada any té novetats i més requeriments. Hem de preveure que 
hi haurà canvis i s’han de fer evolutius per millorar les eines de gestió atès el volum de 
dades que es maneguen i la complexitat de les mateixes. 

 

6.4. Gestió econòmica 

Pendent de la decisió de fer la part de gestió econòmica a SAP o no.  

Tan si es fa como si no es fa el canvi suposarà recursos que ara no podem valorar. 
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