
Consultes i Respostes Expedient celebrades a la reunió celebrada el dia 20/01/12  
 
Aclariment previ 
 
S’han detectat 2 errors en el document Plec de Prescripcions Tècniques publicat, que 
són els següents: 
 

- A la pàgina 25 del document dintre dels requeriments demanats per a terminals de veu, 
s’indica compatibilitat H.323 i SIP. Realment es sol·licita compatibilitat H.323 i/o SIP. 

- A la pàgina 25 del document dintre dels requeriments demanats per a terminals de veu, 
s’indica Còdecs de compressió G.711 i G.723. Realment es sol·liciten Còdecs de 
compressió G.711 i G.729. 

 
1.- Dintre dels requeriments de terminals es demanen les següents funcionalitats: 
Inclusió i bloqueig electrònic, són imprescindibles? 
 
No es tracta d’un requeriment limitant. 

Dintre dels mateixos requeriments, a que es refereixen amb “Càrrec de trucades per 
projecte o usuari mitjançant codi”? 
 
Aquest requeriment ha de quedar resolt amb el sistema de tarificació.  
 
2.- De quin tipus de llicencies es disposa pel sistema OCS? S’integra a través de la 
plataforma Aastra, però es pot accedir a extensions d’altres sistemes? Ha d’estar 
integrat amb la plataforma Aastra? 
 
Es disposa de llicències completes (Veu, presencia, IM, ..). Es pot accedir a qualsevol extensió 
de l’Hospital. No és imprescindible que s’integri directament amb l’Aastra, però s’ha d’integrar 
mantenint les funcionalitats actuals. 
 
3.- Quin és el marge de llicències disponibles a la plataforma CHAR actual? 
 
Actualment es disposen de 200 llicències disponibles a l’actual plataforma. 
 
4.- Per l’equipament CISCO actual es disposa Dret a Major Upgrades? 
 
No, no es disposa d’aquest dret.. 
 
5.- Quin és el fabricant i la tecnologia de la plataforma de virtualització de l’Hospital?  
 
El fabricant és HP i la tecnologia VMWare v4.1. 
 
Quins tipus de servidors el conformen? 
 
Blades, amb una cabina central C7000, i equips 480 i 470.  
 
Es pot utilitzar aquesta plataforma dintre del projecte? 
 
En cap cas s’ha de considerar que aquesta plataforma té capacitat per assumir nous sistemes, 
s’hauria d’incloure Capacity Planning, i ampliar la infraestructura existent .  
 
6.- Quan finalitza el període de manteniment de l’equipament existent?  
 
El manteniment de tot l’equipament existent finalitza el proper Desembre de 2012, això inclou: 
 

- Tota la electrònica de xarxa (CORE i accés). 
- Tot l’equipament del sistema WiFi. 
- Tot l’equipament dels sistemes de veu (Bosch, Aastra i Cisco). 
- Tota la plataforma OCS. 



7.- La plataforma actual és OCS o Lync?  
 

És OCS 
 
S’ha de valorar possibles ampliacions amb Microsoft? 
 
S’ha de valorar, però sempre es podrà valorar amb la Hospital si es convenient la seva 
mediació, pel fet de tractar-se d’una administració pública dintre del sector sanitari i sense ànim 
de lucre. 
 
8.- Quins usuaris han de disposar de comunicacions unificades i missatgeria?  

 
És opcional, però actualment en disposen la gent amb perfil mig i alt. 
 
9.- Com es catalogaran la criticitat de les incidències?  

 
Es definirà a l’inici de la implantació, sent coherent amb el tipus d’equipament, el nivell 
d’afectació a usuaris i els serveis afectats.   
 

 
 
 


