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Distribució de software en Saas

La distribució de software en Saas obliga als ISV’s a 

un canvi profund en el seu model d’empresa

Context: “Aplicacions de gestió” que Context: “Aplicacions de gestió” que 
formen part de la infraestructura de les 
empreses, és a dir que les necessiten 

per a treballar, però que no 
representen avantatge competitiu 

enfront de les del seu mateix sector.



L’evolució del model d’empresa
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2- Composar el producte

Targetusuaris
Agregar funcionalitats

Evitar duplicitats

usuarisQuota

Evitar duplicitats

Fidelitzar el client

Facilitar la integració

Nivells de servei



3- Aconseguir massa critica

Ingressos recurrents de molts usuaris.

Les aplicacions d’una composició formen un 

ecosistema que permet una estratègia col�laborativa 

de MK.de MK.

La massa crítica d'usuaris és el nombre 
d'usuaris que ens proporciona els ingressos 

suficients per assegurar el manteniment 
evolutiu, la millora del producte i l’adquisició de 

nous usuaris.



OAproject, una plataforma Saas
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OAproject, una plataforma Saas
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1- Model de la composició 

Avantatges de no acoblar les aplicacions :
Independència tecnològica
Facilitat d’integració

Model acoblat “Loosely coupled”

Manteniment evolutiu

Perquè Software lliure:
Col·laboració
Disponibilitat per a la distribució de les aplicacions en 
altres modalitats



El  MOM “message-oriented middleware”

Les aplicacions i els adaptadors

Els missatges. El patró de “publicació - subscripció”

Serveis comuns
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2- Panell de control

Interfase d'usuari per els serveis de la plataforma

• SSO, es el mòdul de control d'accés a la plataforma

• IMS, es el mòdul per el manteniment de la informació dels grups 

d’usuaris, usuaris individuals , aplicacions i host de client, així com 

les relacions entre ells.

• MEX, es el mòdul que controla el consum de recursos dels grups • MEX, es el mòdul que controla el consum de recursos dels grups 

d’usuaris i elabora les estadístiques i els albarans per a la 

facturació del servei

• CIS, es el mòdul que es relaciona amb les IAAS per gestionar els 

hosts de client associats a la plataforma.
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Def. ModelBlueprint

Desenvolup.
Aplicacions

Plataforma
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El catàleg conté les regles per construir la composició
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4- Intercanvi d’informació

Blueprint
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Model Plataforma Composició

Topics

Missatges

B.d

Formula de 
composició

Mòduls

Variables

Missatges



Resum
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OAproject

Evolució Aplicacions On premise - Saas

Col·laboració – Massa critica



Open Alliance, la empresa

Empresa proveïdora de solucions 

Saas per a Pimes.

Oferta de diferents proveïdors 

integrada a NUBOLA. integrada a NUBOLA. 

www.nubola-saas.com

Compromís amb el Programari lliure



Comunitats  PL

ISV’s

Empreses TIC

Com contribuir i participar en el projecte

Desenvolupament de nous mòduls per a la 
plataforma *OAproject i millora dels existents. 
Contribució per a un estàndard de facto.

Adaptació d’aplicacions “On site” existents a 
la plataforma i explotació a Nubola

Plataforma SaaS
OAproject

Serveis SaaS
Nubola

Empreses clients

Desenvolupament de  noves 
aplicacions “Loosely Coupled” a 
Nubola.

Desenvolupament  de Blueprints
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