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 Al voltant d'un servei TIC es consideren dues 
fonts de despesa que convé tractar de forma 
separada:

 Prestació del servei
 Es considera despesa basal indispensable per 

tal de poder prestar el servei.

 Infraestructura, evolutius, correctius, suport 
funcional, suport operatiu, gestió

 Nous desenvolupaments: projectes
 Noves funcionalitats, actualització tecnológica, 

grans canvis normatius i/o estructurals

 Prescindir-ne no afecta a la prestació del servei. 
Pot afectar al seu futur.

Servei = Prestació + Projectes



Prestació



Tipus de dedicació

 Infraestructura: hw + comunicacions + ···

 Correctiu: modificació del soft amb l'únic 
propòsit d'esmenar malfuncionaments detectats.

 Evolutiu: modificacions menors del software amb 
el propòsit d'alterar funcionalitats existents o 
aportar-ne de noves per millorar el servei.

 Suport funcional: suport als usuaris del servei. 
Inclou consultes, reports ad-hoc, etc.

 Suport operatiu: operació tècnica del servei. 
Inclou reconfiguracions, backups, usuaris, etc.

 Gestió: recursos dedicats a gestionar equip i 
servei.



Divisió funcional del servei

 A efectes organitzatius cada servei es considera 
subdividit en subserveis que són responsables 
de àmbits específics.

 Per exemple, en el cas de ERP Acadèmic:
 Gestió de guies docents
 Matrícula
 Gestió d'expedients acadèmicS

 Si escau, es poden usar dos nivells de 
subserveis.

 La informació respecte el servei caldrà 
segmentar-la d'acord amb aquestes divisions.



Indicadors sobre servei

 Al voltant d'una vintena

 Cal que expliquin:
 Maduresa i estabilitat del servei
 Qualitat i satisfacció dels usuaris
 Factors que expliquen variacions en la dedicació 
 Volumetria del servei



Informe de seguiment

 Periòdic (trimestral/semestral)

 Conté:
 Dedicació darrer període de recursos a 

projectes/prestació també acumulada any natural.
 Quadre de comandament: matriu d'indicadors del 

darrer període i històric dels N darrers períodes.
 Tres incidents més importants del període: 

descripció, data, afectació, causa, estat de solució.
 Dedicació darrer període i acumulada anual per tipus 

de dedicació.
 Dedicació darrer període i acumulada anual per 

divisió funcional.
 Dedicació darrer període i acumulada anual per tipus 

de dedicació i divisió funcional.



Projectes



Característiques

 Sota demanda.

 Prioritzats pel comitè estratègic i de base anual.

 Seguiment en base a:
 Estat del projecte (disseny, implementació, test, ...) 
 Recursos destinats/consumits
 Percentatge de realització
 Cronograma dels projectes de l'any en curs
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