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El viatge del PETIC UPC 2021

Definir i implantar un model
de serveis TIC que doni el
millor suport a l’estratègia
de transformació digital de
la UPC, alineat amb el Pla
d’Actuacions UPC 20182021.

Metodologia
Direcció i coordinació

Fase 1

Fase 2

Fase 3

AS-IS

TO-BE

TO-DO

Estratègia
UPC

Objectius
del pla

Anàlisi de la
situació actual
amb una visió
de 360º

Identificació
d’escenaris
desitjables
i alternatives

Priorització
de projectes
i creació del
full de ruta

Presentació
final i
aprovació

El PETIC en xifres...
Inici del projecte: Octubre 2018
Durant el
PETIC...

129

18

220

participants

iniciatives

propostes

+300

+100

3

participants

projectes al
full de ruta

anys

Fi del projecte: Juliol 2019

A partir
d’ara...
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Tenim un Pla Estratègic (PETIC), que es consolidarà en un
Portfoli de Projectes a curt i mig termini.
És un full de ruta amb les accions
i els recursos necessaris alineats
amb el Pla d’Actuacions de la
UPC.
Ens hem de focalitzar en
avançar cap a aquest
horitzó.
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• Sabem on estem
• Sabem què tenim
• Sabem on anem
• Tenim un Pla
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PETIC UPC - 2021
CORREU, AGENDA i FITXERS
Desenvolupament Iniciativa PETIC

AF

T

Evolució Correu UPC

2013
2015
2017

Es fa un estudi sobre el correu UPC i s’analitza si es passa al núvol (Miocrosoft i Google) o es queda on
premises.
La conclusió de l’estudi és mantenir el correu on premises donat que cap dels dos proveïdors complia la
normativa europea de protecció de dades i no oferien garanties suficients per a migrar el correu.
S’integra el correu UPC a una única plataforma. Es migra Lotus Notes i K2PIM a Horde i es fa un projecte
de renovació tecnològica
El correu es desplega a tot el PDI i PAS amb domini @upc.edu.
El correu i agenda del consell de direcció es deixa a google per problemas de funcionalitats amb l’agenda
i sincronització amb dispositius mòbils.

Migració de Horde a SOGO per intentar solventat els problemes de funcionalitats de l’agenda i la seva
sincronització amb dispositius mòbils. La infraestructura de correu no canvia i es fan canvis en la
plataforma d'agenda i accés web al correu.

~4.500 €
(estudi)

~200.000 €

~40.000 €

2018

Continuen els problemes de funcionalitats de l’agenda i sincronització amb dispositius mòbils. Es migra el
correu i l’agenda de l'equip Rectoral a Gmail.

No significatiu

2019

Iniciativa PETIC I10 amb els objectius de disposar dels serveis sempre en tendència i amb la millor relació
cost i efectivitat. Han canviat les condicions dels proveïdors i les necessitats dels usuaris.

Depèn de
l’escenari

Alternatives
Correu i agenda

Fitxers

SOGO

Control total sobre infraestructura i dades

Nextcloud

On Premises

Costos elevats (infraestructures,
administració i evolució)
Dificultat per mantenir les últimes tendències
Dificultat de sincronització amb mòbils

On Premises

Google G
Suite

Infraestructura i dades al núvol
Altes prestacions
Gestió de la identitat local

Cloud

Google
Drive
Cloud

Costos elevats (infraestructures,
administració i evolució)
Dades locals amb política de seguretat UPC
Dificultat per mantenir les últimes tendències
Infraestructura i dades al núvol
Altes prestacions
Gestió de la identitat local

Visió funcional

Espai
Recuperació correus
Log d’activitat
Dominis de correu
Identitat
Accés Desktop del correu
Accés Desktop dels fitxers
Accés Mobile
Eines de productivitat

Sogo (pas/pdi)
Nextcloud (pas/pdi)

Google G Suite
(tothom)

5 GB bústia
20 GB disc

Il·limitat de bústia
Il·limitat de disc

Backup diari (finestra de 28 dies)

Fins a 30 dies

Últims 4 anys d’encaminament dels missatges

Últims 30 dies
(amb Google Vault pot ser indefinidament)

Il·limitat

600 dominis

LDAP local

LDAP local (sincronitzat)

Navegador

Navegador

IMAP/POP (Thunderbird…)

IMAP/POP (Thunderbird…)

Navegador
Sincronització local

Navegador
Sincronització local

App correu (Android & iOS)

App Gmail (Android & iOS)

Possible integració amb Collabora

Integrat amb Google Drive, Hangouts, etc.
experiència d'usuari més unificada

Visió seguretat i privadesa

Propietat de les dades
Privadesa
Certifiicats de seguretat
Seguretat de la informació
Ubicació de les dades
Protecció de les dades
Relació contractual
Dependència de proveïdor

Sogo (pas/pdi)
Nextcloud (pas/pdi)

Google G Suite
(tothom)

UPC

UPC

No es tracten les dades

No es tracten les dades

No es cedeixen les dades

No es cedeixen les dades

ISO 27001

ISO 27001
ISO 27017
ISO 27018

ENS ok

ENS ok

Local

Cloud, distrïbuit en diversos CPDs
CPDs optimitzats en tecnologia i molt segurs

GDPR ok

GDPR ok
Acreditat per AEPD

Encàrrec de Gestió

Acord de servei on-line

Comunitat

Google

Beneficis, inconvenients i limitacions

Beneficis

Sogo (pas/pdi)
Nextcloud (pas/pdi)

Google G Suite
(tothom)

Dades locals
Coneixement i expertesa

Funcionalitats avançades
Millora de la productivitat
Integració amb mòbils

Cost del HW
Cost d’administració i evolució

Inconvenients

Limitacions

Manca de funcionalitats avançades
no hi ha bústies per estudiants (només direcció
de correu)
no hi ha espai de fitxers per estudiants
Sincronització amb mòbils

Eines ofimàtiques senzilles
(permet manipular documents MS Office)

Visió econòmica
Sogo (pas/pdi)
Nextcloud (pas/pdi)

Google G Suite
(tothom)

Administració correu

3.500 hores (~212.500 €)

2.000 hores (~121.000 €)

Administració fitxers

1.000 hores (~60.500 €)

0€

Manteniment evolutiu

500 hores (~30.300 €)

0€

HW de correu (disc / backup)

> 50.000 € (amortització a 5 anys)

0€

HW de fitxers (disc / backup)

> 100.000 € (amortització a 5 anys)

0€

Cost anual (sense HW)

~ 303.300 €

~ 121.000 €

Què tenen les altres universitats?
Google
G Suite

Microsoft
Office 365

Altres
Sistemes (Horde)

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Autonòma de Barcelona

Universidad Politécnica de Valencia

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Barcelona

Universidad Politécnica de Madrid

Universitat de Girona

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Jaume I de Castelló

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid (estudiants)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Harvard University

Universidad Católica de Murcia

University of Oxford

Universidad de Jaen

MIT (Exchange)

Universidad de Almería
Universidad de Deusto
Stanford University
University of Cambridge
University of Chicago

Empreses amb G-suite

Banca, 125.000 empleados
Electrodomésticos, 70.000 empleados

Farmaceútica, 92.000 empleados

Ropa deportiva, 5.300 empleados

Software, 30.000 empleados

Consultoría, 208.000 empleados

Informació complementària

Informació sobre Fiabilitat, Privadesa, Seguretat, Compliment i Transparència de la Google G-suite
Vídeo informatiu sobre el Reglament General de Protecció de Dades i Google Cloud
Document de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades respecte a Google G-suite
Estàndards de privadesa de Google G-Suite per Educació

Proposta
Correu i agenda

Fitxers

SOGO

Control total sobre infraestructura i dades

Nextcloud

On Premises

Costos elevats (infraestructures,
administració i evolució)
Dificultat per mantenir les últimes tendències
Dificultat de sincronització amb mòbils

On Premises

Google G
Suite

Infraestructura i dades al núvol
Altes prestacions
Gestió de la identitat local

Cloud

Google
Drive
Cloud

Costos elevats (infraestructures,
administració i evolució)
Dades locals amb política de seguretat UPC
Dificultat per mantenir les últimes tendències
Infraestructura i dades al núvol
Altes prestacions
Gestió de la identitat local

Escenari híbrid
• Correu i agenda: Google G Suite (PAS, PDI i estudiants)
• Fitxers
• Google Drive (PAS, PDI i estudiants)
• Nextcloud UPC (PAS i PDI)
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GESTIÓ ACADÈMICA
Desenvolupament Iniciativa PETIC

AF

T

Anàlisi del SI de Gestió Acadèmica
PRISMA, l’actual sistema d'informació per a la gestió dels estudis de la UPC es va implantar fa més de 15 anys.
Actualment es troba en fase de migració per risc d’obsolescència tecnològica i funcional. Aquesta migració,
per manca de recursos interns, s’està allargant en el temps i es qüestiona el seu cost i sostenibilitat.
La dedicació a la migració tecnològica implica una pèrdua de capacitat de desenvolupament funcional, aspecte
que fa que l’ERP encara NO integri la totalitat de funcionalitats de gestió acadèmica que es necessiten
(moltes d'elles es gestionen a mà amb eines ofimàtiques)
És el moment de plantejar quin ha de ser el model futur de desenvolupament del ERP acadèmic:
• continuar amb el model internalitzat de desenvolupament a mida
• o inclinar-se per alguna de les solucions existents en el mercat (SIGMA i UXXI).
La decisió és crítica i de gran abast, per tant, caldrà fer un estudi profund i acurat (benchmarking), analitzant
aspectes funcionals, tècnics i econòmics, no sols des de la vessant corporativa sinó també des de les UTGs, pel
pes que la gestió acadèmica té en els centres.
Així mateix, la decisió final tindrà present l’impacte, orientació i desenvolupament de l’equip humà
actualment dedicat al projecte PRISMA cap a d’altres projectes de valor, si s’escau.

Proposta
Fer un estudi profund i acurat (benchmarking), analitzant aspectes funcionals, tècnics i econòmics des
de la vessant corporativa i de les UTGs:
• de PRISMA
• de SIGMA
• de Universitas XXI

Sigma té la forma jurídica d’Agrupació d’Interès Econòmic i per sol·licitar els seus serveis és necessari
sol·licitar la integració de la UPC a l’Agrupació, adquirint un 1% del capital social. Aquesta integració
necessita l'aprovació formal del Consell de Govern.
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