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Objectius

2

Definir el model de serveis TIC que doni millor 
suport a l’estratègia de la UPC i establir el full de 
ruta amb les principals iniciatives a executar en el 
període 2019-2021.

Dissenyar uns serveis TIC per a la comunitat UPC 
que permetin:
• Un accés fàcil a la informació necessària per 

prendre les millors decisions
• Uns sistemes àgils i flexibles que facilitin la 

innovació constant en l’activitat docent i de 
recerca

• Una administració efectiva i eficient



Metodologia

Fase 1

AS-IS

Anàlisi de la 
situació actual
amb una visió
de 360º

Fase 2

TO-BE

Identificació 
d’escenaris 
desitjables 
i alternatives

Fase 3

TO-DO

Priorització
de projectes
i creació del
full de ruta

Estratègia
UPC

Objectius
del pla

Presentació
final i 

aprovació

Direcció i coordinació



El PETIC en xifres...

4

123
participants

! 18
iniciatives

220
propostes

" #Fins el dia 
d’avui...



AS-IS
! Diagnòstic global

! 10+1 temes a resoldre

TO-BE
! 10+1 solucions escollides

TO-DO
! Full de ruta

! PETIC en xifres

Índex
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Resum i valoració global (visió corporativa)

Aplicacions i arquitectura
Nivell de digitalització mig i nivell de satisfacció IT baix.
Processos de negoci crítics no coberts 100% pels sistemes actuals 
(especialment, els processos de FrontOffice).
Gran volum d'aplicacions IT amb poca integració.
Els ERP necessiten evolució (personal, econòmic, acadèmic, etc.).

Tecnologia i infraestructura TIC
Serveis molt consolidats i tècnics amb molta experiència.
Necessitat d’evolució de les eines PIM (correu, agenda i fitxers).
Xarxa amb topologia en estrella, sense redundància als centres.

Processos TIC
No hi ha implantació de processos de gestió de projectes. 
Sí es fa una gestió de serveis bàsica a l’Àrea TIC.
La manca d’orientació a processos genera ineficiències.

!

"

Aplicacions

Tecnologia

Processos

#
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Govern i cost de les TIC
Òrgans de govern de les TIC plurals i ben representats.
Model organitzatiu poc flexible.
Les expectatives generades amb el canvi d’organització de l’Àrea TIC 
no s’han satisfet.

Talent TIC
Manca de marc referencial de coneixement (perfils TIC).
Coneixement funcional i tècnic elevat amb alta dependència de 
persones concretes i àrees on el coneixement funcional només és TIC.
Plantilla amb una edat mitjana alta.

Seguretat TIC
Nivell de compliment legal correcte, en relació a la implantació de l’ENS.
Gestió no homogènia a tots els àmbits de la Universitat.
Poca maduresa en l’anàlisi de riscos TIC.

!

"

#

Seguretat

Talent

Govern

Resum i valoració global (visió corporativa)
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Resum i valoració global (visió de les UTG)

Aplicacions i arquitectura
Aplicacions corporatives poc orientades a processos UTG i a la UX.
Moltes aplicacions locals complementàries i duplicades a moltes UTG, 
que no cobreixen necessitats i afecten a les dedicacions del PAS i PDI.
Manca d’estàndards globals d’arquitectura, integració i models de 
gestió que facilitin l’intercanvi de dades i el reaprofitament de codi.

Tecnologia i infraestructura TIC
Percepció correcta dels serveis corporatius.
Pocs serveis de suport a la recerca (especialment) i a la docència.
Gran dispersió tecnològica i serveis similars heterogenis entre les UTG.
Infraestructura correcta, però amb dificultats d’adquisició i finançament.

Processos TIC
Poca maduresa en processos de gestió de projectes. 
Models d’atenció i comunicació heterogenis i no integrats.

Aplicacions

Tecnologia

Processos

!

"

!
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Govern i cost de les TIC
Governança transversal dèbil, que no facilita models de serveis 
comuns, priorització de projectes i optimització d’esforços.
Diverses UTG presenten mancances de govern: gestió de pressupost 
TIC, priorització de projectes i finançament per a serveis interns comuns.

Talent TIC
Heterogeitat entre UTG: nombre de personal, perfils, %becaris, personal 
de tarda per a suport a docència i recerca, etc.
UTG petites amb àmbits dependents del coneixement d’una persona.
Nivell global de coneixement correcte (amb mancances en eines de 
gestió de projectes i DevOps).

Seguretat TIC
Pocs incidents, però nivell baix de maduresa en la gestió, tant en 
aspectes tècnics com contractuals, legals i en anàlisi de riscos TIC. 

!

"

Seguretat

Talent

Govern

Resum i valoració global (visió de les UTG)

"



Anàlisi detallat de cada UTG

10

...
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10 temes a resoldre

APLICACIONS CORPORATIVES APLICACIONS CORPORATIVES DOCÈNCIA I RECERCA DOCÈNCIA I RECERCA DOCÈNCIA I RECERCA

ERP econòmic i 
de personal
Relació cost-efectivitat poc 
sostenible.
Processos actualment mal 
coberts (e.g. contractació).

Dificultat d’adaptació als 
constants canvis normatius.

Administració 
electrònica
Manca un lideratge clar 
amb suport institucional i un 
model de governança 
transversal. 

Aplicacions poc adaptades 
als requeriments legals de 
l’administració electrònica.

Gestió de la 
recerca
Els actuals sistemes, 
diversos i poc integrats, no 
cobreixen el cicle de vida 
complet de la gestió de la 
recerca.
L’experiència d’usuari del 
PDI no és satisfactòria.

PRISMA
L’actual estratègia de 
desenvolupament a mida té 
una relació cost-efectivitat 
poc sostenible i competitiva.
Risc d’obsolescència 
tecnològica i funcional.

Ecosistema
acadèmic UTG
Alt grau de duplicitat al 
conjunt d’aplicacions de 
gestió acadèmica, al voltant 
de Prisma, de les UTG 
(~200 aplicacions).

NOUS SERVEIS NOUS SERVEIS SERVEIS A LES UTG SERVEIS A LES UTG SERVEIS A LES UTG

Business 
Intelligence
Cal una estratègia comú de 
BI i de govern de les dades.
Cal una arquitectura de BI 
que faciliti la integritat de les 
dades, la comunicació (e.g. 
transparència) i eines per a 
la presa de decisions.

Relació amb 
l’estudiantat
L’estudiantat vol els serveis 
al mòbil i amb una bona UX.
Calen noves eines digitals 
que facilitin l’estratègia 
d’atracció, acollida i retenció 
de l’estudiantat.

Disseny dels 
nous serveis
Els serveis d’àmbit global 
sovint es dissenyen sense 
tenir en compte els usuaris 
de les UTG des de l’inici.

Cal impulsar projectes 
transversals, models de co-
creació, prototipat, etc.

Serveis bàsics 
per al PDI i PAS
Cal homogeneïtzar un 
conjunt de serveis bàsics 
TIC per a tothom: atenció a 
usuaris, configuració de 
l’ET, correu, agenda i 
fitxers, etc.

Compres i 
inversions TIC
Cal definir un model comú 
de compra i finançament 
dels actius i serveis TIC 
(aules, xarxa, etc.) per 
optimitzar els costos.



APLICACIONS CORPORATIVES DOCÈNCIA I RECERCA DOCÈNCIA I RECERCA DOCÈNCIA I RECERCA

Administració 
electrònica

Manca un lideratge clar 
amb suport institucional i un 
model de governança 
transversal. 

Aplicacions poc adaptades 
als requeriments legals de 
l’administració electrònica.

Gestió de la 
recerca

Els actuals sistemes, 
diversos i poc integrats, no 
cobreixen el cicle de vida 
complet de la gestió de la 
recerca.
L’experiència d’usuari del 
PDI no és satisfactòria.

PRISMA

L’actual estratègia de 
desenvolupament a mida té 
una relació cost-efectivitat 
poc sostenible i competitiva.
Risc d’obsolescència 
tecnològica i funcional.

Ecosistema
acadèmic UTG

Alt grau de duplicitat al 
conjunt d’aplicacions de 
gestió acadèmica, al voltant 
de Prisma, de les UTG 
(~200 aplicacions).

NOUS SERVEIS SERVEIS A LES UTG SERVEIS A LES UTG SERVEIS A LES UTG

Relació amb 
l’estudiantat

L’estudiantat vol els serveis 
al mòbil i amb una bona UX.
Calen noves eines digitals 
que facilitin l’estratègia 
d’atracció, acollida i retenció 

l’estudiantat.

Disseny dels 
nous serveis

Els serveis adreçats a les 
UTG sovint es dissenyen 
sense tenir en compte els 
usuaris des de l’inici.

Cal impulsar projectes 
transversals, models de co-
creació, prototipat, etc.

Serveis bàsics 
per al PDI i PAS

Cal homogeneïtzar un 
conjunt de serveis bàsics 
TIC per a tothom: atenció a 
usuaris, configuració de 
l’ET, correu, agenda i 
fitxers, etc.

Compres i 
inversions TIC

Cal definir un model comú 
de compra i finançament 
dels actius i serveis TIC 
(aules, xarxa, etc.) per 
optimitzar els costos.

10 temes a resoldre  + 1

GOVERN

Governança i 
organització

El model operatiu s’ha de 
redefinir, buscant un bon 
encaix entre l’Àrea TIC de 
SSGG i les UTG.

El govern TIC ha de 
prioritzar els projectes amb 
visió global i facilitar la 
coordinació amb les UTG.
Els TIC de la UPC tenen un 
alt potencial que cal posar 
en valor, impulsant bones 
pràctiques metodològiques, 
d’arquitectura, seguretat, 
comunicació, etc.

+
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ERP econòmic i de personal

1

Relació cost-efectivitat poc sostenible.

Processos actualment mal coberts (e.g. contractació).

Dificultat d’adaptació als constants canvis normatius.



ERP econòmic i de personal

1

Completarem i evolucionarem l’actual ERP econòmic,
fent vigilància tecnològica d’altres eines.

Migrarem l’ERP de personal a una solució més 
eficient, automatitzada i adaptada.



Econòmic Personal

Nou ERP de 
Recursos Humans

Definició de processos

Nou sistema de contractació

Integració amb eAdmin...

Estudi i pla de migració a 
SAP S/4 HANA

Implantació d’una nova solució

Reenginyeria de processos

Serveis d’integració...



Administració electrònica

2

Manca un lideratge clar amb suport institucional
i un model de governança transversal. 

Aplicacions poc adaptades als requeriments legals 
de l’administració electrònica.



Administració electrònica

2

Completarem l’ecosistema actual, potenciant la integració 
amb les eines de l’AOC i el CSUC.

Farem vigilància tecnològica constant i avaluarem durant 2020
la situació del mercat de les solucions integrades.



...

Serveis
AOC
CÒPIA

EACAT

eNotum

eFact

VALid

Via Oberta

PSIS

MUX

PSCP

RPC

iArxiu

eValisa

eTauler

eLicita

eSubhasta

Representa

API eAdministració UPC

GDC: Gestor 
documental

Gestió 
d’identitat Portafirmes

SI
Tramitador

1
(ex. Prisma)

SI
Tramitador

n
(ex. SAP)

Seu-e Motor de tràmits

Tràmit 1 Tràmit n

Còpia 
autèntica

Verificador
docs

ERES

Estat de la 
implantació:

En procés
(o ampliació)

Requereix
evolució

No implantat
a la UPC

Gestió
Arxiu físic

Signatura
electrònica eNotifica Consulta 

de tràmits CSVs Gestor 
d’expedients

Passarel·la
pagaments

Òrgans 
de govern

Nomenaments 
i cessaments Càrrecs

gPEU pNYX
(urna-e)



Gestió de la recerca

3

Els actuals sistemes, diversos i poc integrats, no cobreixen
el cicle de vida complet de la gestió de la recerca.

L’experiència d’usuari del PDI no és satisfactòria.



Gestió de la recerca

3

Crearem una plataforma universal que cobreixi totes les etapes
del cicle de vida de la recerca, integrant les eines actuals.



Gestió 
d’oportunitats
Finançament

Cerca de socis, 
partners...

Preparació i 
redacció de 
projectes

Gestió RRHH i 
administrativa
de projectes i 

convenis
Investigació

Implementació
i generació de 

resultats

Gestió dels 
Departaments, 
GR i activitat 

PDI

Avaluació de 
l’activitat de la 

recerca

Portal de 
recerca i 

publicació

BI de l’activitat 
de recerca

Idees Propostes Projectes Resultats Publicació i 
explotació

Processos

Sistemes
corporatius

UPC
(serveis 

centralitzats 
i UTG)

Preparació propostes i 
pressupostos

Sol·licituds i tramitació de 
projectes

Gestió tècnica i econòmica de 
projectes

Gestió de viatges
Justificacions i requeriments

Patents

Convocatòries

Oportunitats - CRM

CRIS - DRAC

Futur

Portal
de la

recerca

BI

Plataformes
Serveis cloud

Serveis cloud específics per a la recerca (emmagatzemament massiu, computació i simulacions, serveis web...)
Altres (biblioteca digital...)

Abast de la iniciativa



PRISMA

4

L’actual estratègia de desenvolupament a mida té una relació
cost-efectivitat poc sostenible i competitiva.

Risc d’obsolescència tecnològica i funcional.



PRISMA

4

Farem un estudi profund (benchmarking) analitzant 
funcional, tècnica i econòmicament dues solucions 
de mercat i la nostra solució actual, per prendre la 

millor decisió per a la UPC.



PRISMA SIGMA UXXI



Ecosistema acadèmic UTG

5

Alt grau de duplicitat al conjunt d’aplicacions
de gestió acadèmica, al voltant de Prisma, 

de les UTG (~200 aplicacions).



Disseny dels nous serveis

8

Els serveis d’àmbit global sovint es dissenyen sense
tenir en compte els usuaris de les UTG des de l’inici.

Cal impulsar projectes transversals, 
models de co-creació, prototipat, etc.



Disseny dels nous serveis

5

Crearem una cartera estratègica de projectes TIC,
impulsant els projectes transversals i tenint en compte 
les necessitats de tots els stakeholders des de l’inici.

8+



Business Intelligence

6

Cal una estratègia comú de BI i de govern de les dades.

Cal una arquitectura de BI que faciliti la integritat de 
les dades, la comunicació (e.g. transparència) i eines 

per a la presa de decisions.



Business Intelligence

6

Dissenyarem i desenvoluparem l’arquitectura 
de gestió de dades UPC, amb serveis de dades obertes 

i eines analítiques per facilitar la presa de decisions.



Dashboards & Reports
Corporatiu i de centres

SAP

[…]

Gestió
econòmica

Rendiment
acadèmic

DadesUPC
OpenData

Arquitectura de gestió de dades per a la captació, emmagatzematge, 
anàlisi i comunicació de les dades de la UPC, amb serveis de dades 
obertes i amb eines analítiques per facilitar la presa de decisions.

Difusió en obert
Web UPC, UNEIX…

API

DadesUPC
Data Warehouse

Prisma

DRAC

ETL

ETL

ETL

API

Altres BD
Access, Excel…

ETL

SAP

Data Quality
Warnings

Advanced Tools
Eines d’analítica de dades

Data Marts

API

API



Relació amb l’estudiantat

7

L’estudiantat vol els serveis al mòbil i amb una bona UX.

Calen noves eines digitals que facilitin l’estratègia 
d’atracció, acollida i retenció de l’estudiantat.



Relació amb l’estudiantat

7

Desenvoluparem una nova app per a estudiants 
amb la funcionalitat, continguts i UX que esperen.

Integrarem noves eines per millorar la docència i 
l’atracció i retenció del nostre estudiantat.



Campus
virtual

Continguts

Recursos
Serveis

EST

Producció 
multimèdia

Dipòsit

Aules virtuals 
(“aula a casa”)

Eines de 
col·laboració

Laboratoris 
virtuals i remotsTutorització

Mentoring/Coaching

Suport 
PDI

Chatbot

Learning Assistant/
Designer

FabLabs

Gestió de reserves 

Agenda
(Horari i aules)

Aprenentatge 
personalitzat

Training
(Assessment)

Gamificació

MOOCs 

Visibilitat 
Externa
(Web)

Accés continu i 
actualitzat als meus 

continguts

BI

Producció continguts
Formació

Reconeixement 
activitat docent

Itinerari

Dades Est

Innovació oberta

Espais i 
Equipaments

Videoteca

TFE i PhD

Continguts docents 
“UPC Notes” 

(FUTUR Docent)

Dades PDI

Dades 
Assignatures

Dades Continguts

Metodologies i 
dinàmiques 

actives

Millores ATENEA

Videoconferència

33

Plataforma integrada de suport a 
la docència i l’aprenentatge



UPC App
CRM
Estratègies d’atracció coordinades 
per un CRM amb visió global + 
local.

Nous continguts
Adequats als nous perfils, nous 
canals i nous formats audiovisuals.

Student Churn
Conèixer i analitzar els patrons de 
comportament per proposar 
accions efectives.



Notificacions Horaris Notes Reserves Chatbot



Serveis bàsics per al PDI i PAS

9

Cal homogeneïtzar un conjunt de serveis bàsics TIC 
per a tothom: atenció a usuaris, gestió de l’ET, 

correu, agenda i fitxers, etc.



Serveis bàsics per al PDI i PAS

9

Desplegarem uns serveis bàsics globals i homogenis
i completarem un portal amb informació sobre 

tots els serveis disponibles.



Serveis bàsics

! Punt únic d’atenció
! Portal de serveis

! Repositori de fitxers
! Correu i agenda

! Gestió de les 
estacions de treball 
del PAS



Compres i inversions TIC

10

Cal definir un model comú de compra i finançament
dels actius i serveis TIC (aules, xarxa, etc.) 

per optimitzar els costos.



Compres i inversions TIC

10

Establirem una política comú de compra centralitzada 
per assegurar una inversió adient a les necessitats

dels equipaments de la UPC.



2020

PRESSUPOST 2020



Govern i organització de les TIC

+1

Manca un model de Govern TIC UPC que permiti harmonitzar i 
prioritzar projectes estratègics transversals i models de serveis comuns. 

Model organitzatiu poc flexible.

Poca maduresa en processos de gestió de projectes i serveis.



Serveis Generals
Àrea TIC

Direcció TIC

Unitats de 
desenvolupament

UD 1
UD 2

Suport i innovació
Atenció a usuaris

Suport intern

SERVEIS TIC DE LES UTG I UCCSERVEIS TIC CORPORATIUS

Direcció

Consultoria

Desenvolupament
SAP Solutions

Corporate Solutions
Digital Solutions
Analytics & AI

Tech & Ops
Customer Support
Service Operation

Infraestructure Engineering

Resposta a necessitats específiques 
(docència i recerca)

Orientats a ser pròxims a l’usuari final

Resposta a necessitats més globals 
i serveis corporatius

Orientats a buscar eficiència

Els TIC a la UPC

3 / 3

5 / 4,5

5 / 5

6 / 4,5

7 / 6,5

8 / 5,5

8 / 7

12 / 8,8

13 / 11,9

14 / 10,5

15 / 12

20 / 13

54 / 47,7

Nàutica

Arquitectura Vallès

Edificació Bcn

Manresa

Vilanova

Arquitectura Bcn

Matemàtiques

Diagonal-Besòs

Industrial Bcn

Camins

Baix Llobregat

Terrassa

Àmbit TIC

Posicions / FTE efectius



Què farem?

Govern TIC Federat
Abast de les decisions:

! Polítiques TIC
! Projectes transversals
! Serveis globals i compartits
! Aplicacions corporatives
! Inversions centralitzades
! Infraestructures i arquitectures 

comunes 
! Processos i metodologies comuns

Àrea
TIC

UPCnet

SBD

UTG
1

UTG
4

UTG
3

UTG
2



Govern TIC Federat

Revisant els components del 
model de Govern de les TIC, 
tenint en compte:

! La cultura i els valors de la 
UPC

! Les persones, habilitats i 
competències

! Bones pràctiques definides

Com ho farem?

Govern
TIC
UPC

Estructures 
i rols

Cartera de 
Projectes

TalentProcessos

Catàleg de 
serveis

TO-DO



Disseny i
planificació

Execució dels
projectes

Seguiment
i control

Direcció TIC

COTETIC

UPCnet

CETIC

!
Cartera de
projectes

Pr
op

os
te

s 
i a

ss
es

so
ra

m
en

t

Projectes de l’Àrea TIC Direcció TIC

Oficina 
Tècnica 

del PETIC

Comitè de
seguiment

de l’EG

" Àrea TIC
" UPCnet
" UTG

# Àrea TIC
# UPCnet

!

Projectes d’UPCnet!

Projectes de la UTG n!

Projectes transversals
# Àrea TIC + UPCnet + UTG
(equips adhoc vinculats a la

durada de cada projecte)

!

$ %



AS-IS
! Diagnòstic global

! 10+1 temes a resoldre

TO-BE
! 10+1 propostes de solució

TO-DO
! Full de ruta

! PETIC en xifres

Índex

47
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Full de ruta
2019 - 2021

(hores + €)

RUN
62%

GROW
14%

TRANSFORM
24%

Distribució dels
projectes



El PETIC en xifres...

51

123
participants

! 18
iniciatives

220
propostes

" #

+300
participants

! +100
projectes al
full de ruta

3
anys

Fins el dia 
d’avui...

A partir
d’ara... $ %
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! Sabem on estem
! Sabem què tenim
! Sabem on anem 
! Sabem com ho 

farem

Conclusions




