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RESUM
Sota  aquest  projecte  anomenat  “Proposta  de  substitució  d'un  sistema  de  gestió  documental 
propietari per un basat en programari lliure en una empresa del sector farmacèutic.” hi ha la ocasió 
d'avaluar  les  possibilitats  que ofereix  el  programari  lliure  per  a  donar  resposta  a  les  necessitat 
tecnològiques d'un sector industrial molt especial com és el farmacèutic.

En concret, i com el títol ja anuncia, es vol examinar les opcions de substitució del sistema de gestió 
documental basat en programari propietari, que està destinat a emmagatzemar i gestionar els fluxos 
de la documentació generada i manipulada dins l'àrea de I+D d'uns laboratoris farmacèutics. I les 
propostes o alternatives haurien d'estar basades en programari lliure de codi obert.

L'actual sistema en implantació està basat pràcticament al 100% en aplicacions propietàries. Amb 
una plataforma tecnològica formada per els components bàsics tipus: Windows (Sistema Operatiu) 
+ Documentum (Servidor de continguts) + CaraWeb de Generis (Portal Web d'accés al DMS) + 
Oracle (Base de dades per a metadades) + Apache/Tomcat (Servidor d'aplicacions i servlet per a 
transformació de documentació).

El cost d'aquest implementació resulta elevat pel alt cost en llicències sobre tot d'aplicacions com 
Documentum i Oracle. Que a més a més es manté en el temps donat que requereix de contractes de 
manteniment a llarg termini.

En l'estudi efectuat, s'intenta arribar a diferents opcions de substitució del sistema. Començant per 
plantejar  substitucions  parcials,  al  final  es  va  arribar  a  una  solució  completa  que  permetria  la 
substitució  del  tota  l'arquitectura  informàtica  propietària  actual.  Aquest  solució  estaria  basada 
enterament en programari lliure de codi obert seguint un model: GNU/Linux ( + Alfresco Content 
Server + Alfresco Web (Portal web) + MySQL (Base de dades per a metadades) + Apache/Tomcat 
(com  servidor  d'aplicacions  i  servlet).  I  el  cost  seria  considerablement  inferior  a  la  solució 
propietària, no només per l'estalvi en llicències d'us, si no per obtenir un millor aprofitament dels 
recursos disponibles en l'actualitat i abaratir el seu manteniment futur.

Així, al llarg del projecte s'intenta obtenir uns resultats objectius que demostrin la viabilitat d'aquest 
tipus de propostes, i la seva aplicabilitat en entorns molt específics,   a priori  reticents, degut a la 
forta pressió que pateixen pels marcs regulatoris que condicionen les seves activitats industrials; 
però  que  a  l'hora  estan  oberts  a  examinar  noves  alternatives  tecnològiques  que  constitueix,  no 
només un estalvi econòmic real, si no també un avantatge competitiu vers les altres empreses del 
sector.
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 1 .-  INTRODUCCIÓ

 1.1 .-  OBJECTIUS
L'objectiu plantejat com a projecte de Direcció de sistemes d'informació en entorns de programari 
lliure  consisteix  en  avaluar  la  possibilitat  d'implantació  d'un nou sistema de  gestió  documental 
(Document Management System, DMS) basat en programari lliure, o en una estructura hibrida de 
tipus programari lliure/programa propietari, com alternativa a l'actual DMS que s'està implantant en 
una empresa farmacèutica.

El projecte ha permès:

• Caracteritzar  de forma detallada les peculiaritat  d'un DMS emprat un sector  empresarial 
molt  ben  estructurat  i  regit  com és  el  farmacèutic;  condicionat  per  un  important  marc 
regulatori nacional i internacional, resultat del seu impacte que sobre la salut pública poden 
tenir els seus productes.

• Avaluar la viabilitat d'utilitzar eines de programari lliure en front d'aplicacions propietàries 
per tal de cobrir els requeriments del DMS.

• Definir els requisits tècnics, legals, econòmics i operatius que han de complir i cobrir les 
alternatives de programari, tant lliures com propietàries, per poder ser emprades en aquest 
entorn industrial.

• Cercar exemples  i  alternatives,  tan solucions informàtiques propietàries com lliures,  que 
poden cobrir requeriments i necessitats semblants als plantejats en l'exemple del DMS per al 
sector farmacèutic.

• Analitzar  l'actual  sistema  DMS,  identificant  els  seus  components;  i  buscant  alternatives 
similars en l'entorn del programari lliure.

• Establir  l'arquitectura  tecnològica  lliure  que  de  millor  manera  podria  resoldre   l'actual 
necessitar de gestió documental. I que millor preveu futurs canvis i ampliacions del propi 
DMS.

• Estudiar les diferents alternatives. Des d'unes solucions de substitució parcials d'elements 
concrets de hardware o de software, fins a una solució completa amb substitució total de 
l'actual estructura, per una basada en aplicacions lliures de codi obert.

• Fer  un  anàlisi  i  simulació  de  costos.  Intentant  demostrar  quina  de  les  alternatives 
tecnològiques utilitzables podria suposar un estalvi econòmic, a curt, mig i llarg termini.

• Aplicar  els  diferents  coneixements adquirits  al  llarg del  desenvolupament  del  Màster  de 
Programari  Lliure  per  tal  de  plantejar  un  projecte  d'implantació  d'un  sistema  de  gestió 
documental per a una indústria farmacèutica amb unes importants implicacions legals i un 
marc regulatori internacional estricte.
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 1.2 .-  ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA
Aquesta  memòria  del  projecte  de  segueix  l'estructura  definida  per  als  projecte  de  direcció  de 
sistemes d'informació.

En un primer i extens capítol es presenta el projecte real d'implantació d'un nous Sistema de Gestió 
Documental en una empresa farmacèutica. Es fa una un repàs de l'estat actual del projecte real; es 
caracteritza el tipus de documentació que contindrà i gestionarà; s'identifica les principals persones i 
col·lectius implicat en el seu desenvolupament; s'estableix el marc tecnològic, descrivint alguns dels 
elements  concrets  com el  portal  web de  Generis;  s'identifiquen requeriments  d'entorn  operatiu, 
requeriments particulars del DMS i les seves relacions amb el flux de documentació i cicle de vida 
dels  documents;  i  s'exposen  els  requeriments  regulatoris  que  embarquen  i  condicionen  el 
funcionament d'aquesta eina.

Després la memòria recull un conjunt de capítols que segueixen l'estructura de desenvolupament 
d'un projecte de direcció de sistemes clàssic. Així, hi ha un capítol destinat a l'estudi de viabilitat del 
projecte; seguit d'un altre capítol per a l'anàlisi del sistema; un quart capítol referent al disseny del 
nou sistema; i uns altres tres capítols destinats al desenvolupament i planificació, la implantació i el 
manteniment, respectivament.

L'últim capítol del treball recull les conclusions de l'estudi efectuat.

Al final d'aquesta memòria hi ha la bibliografia consultada, així com un conjunt d'annexos on hi 
trobareu: un recull de termes, d'abreviatures i acrònims emprats en el text; una annex amb l'estudi 
de diferents  projectes no relacionats amb el  programari lliure que resolen part  o la totalitat  del 
problema del projecte; un altre annex amb l'estudi dels diferents projecte de programari lliure que 
resolen  part  o  la  totalitat  del  problema  del  projecte;  un  informe  automàtic  de  la  planificació 
d'implantació del projecte DMS obtingut mitjançant el programa Gantt Project; i el text complert de 
la llicència creative - commons aplicada a aquest document.
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 1.3 .-  ESTAT DE L'ACTUAL PROJECTE DE GESTIO 
DOCUMENTAL
L’any 2004,  la filial espanyola d’una multinacional farmacèutica francesa ubicada a Barcelona va 
decidir començar a treballar per a implantar un sistema de gestió documental electrònic (DMS). 
Aquesta filial es dedica a la investigació i desenvolupament de noves formulacions farmacèutiques 
pel  tractament  de  malalties  específiques,  també  realitza  la  distribució  i  venda  d’aquestes 
formulacions i altres de Corporatives.

La idea inicial fora dotar-se d'un nou equipament tecnològic capaç de reemplaçar  l'actual sistema 
documental basat en un arxiu físic i uns procediments arxivístics i de gestió merament manuals, per 
un nou sistema basat en un entorn tecnològic informatitzat i avançat, que agilitzés els processos 
arxivístics, i la gestió i consulta d'aquesta documentació.

L'àmbit  del  projecte  es  centrà  de  forma  inicial  entorn   l'àrea  de  I+D,  i  en  concret  en  els 
departaments  de  suport  associats  com  són:  Recursos  Humans,  Manteniment  i  Calibracions, 
Informàtica i Garantia de Qualitat.

Durant l'any 2005, comptant amb el patrocini de la Direcció de I+D i amb el suport contract a 
empreses consultores externes especialitzades en Gestió Documental, es va procedir a realitzar el 
estudi  del  projecte.  El  resultat  final  va permetre  establir  la  millor  proposta  tecnològica  que en 
aquells moments cobria les necessitats revelades en l'estudi.

Així, la plataforma finalment acceptada està constituïda per aplicacions informàtiques propietàries 
basades en un entorn web desenvolupat per l'empresa Generis. Aquesta plataforma web treballa 
sobre un sistema d'emmagatzematge de documentació propietari de Documentum; i està recolzat 
amb bases de dades propietàries de l'empresa Oracle. Tot el conjunt està implementat sobre 
servidors amb sistema operatiu propietari Microsoft Windows.

En l'actualitat, el projecte està forca avançant dins la última etapa de la fase de desenvolupament. Té 
un model pilot operatiu basat en un portal web amb una interfície d'usuari final accessible des del 
navegador Internet Explorer. Aquest entorn pilot està essent provat i validat per als diferents equips 
usuaris i departaments. I la seva entrada en producció i explotació està prevista pel quart trimestre 
del 2009.

 1.3.1 .- Caracterització de la documentació (els PNTs)

La documentació  sensu lator (primer en format manuscrit  i  ara  en format electrònic)  i  la seva 
preservació i accés tenen una importància cabdal per a les industries farmacèutiques,  degut a la 
implicació  que  sobre  la  salut  pública  poden  tenir  els  productes  que  aquestes  investiguen, 
desenvolupen i comercialitzen.

De  fet,  aquestes  industries  estan  obligades,  per  la  legislació,  a  conservar  i  preservar  tota  la 
documentació relacionada amb qualsevol producte o fàrmac que exploten durant tota la seva vida 
útil; des dels seus inicis primerencs (com a simple recerca científica) fins mes enllà de la extinció de 
l'últim lot  de  producte  comercialitzat.  Així,  al  llarg  de  la  vida  d'un  fàrmac  es  produeix  molta 
documentació relacionada amb les  diverses etapes de:  investigació,  desenvolupament,  assaig en 
laboratori, proves d'assaig amb pacients, producció, registre, marketing, venda i comercialització, 
etc. Un exemple clàssic és el cas de l'Aspirina de Bayer, de la qual encara avui dia es preserven els 
primer documents manuscrits de Felix Hoffmann, químic alemany, que va aconseguir sintetitzar 
l'àcid acetilsalicílic i que s'hauran de guardar i preservar durant molts més anys, donat que encara és 
un producte en ús.

El resultat és un volum enorme de documents generats al llarg d'importants lapses de temps (una 
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mitjana de 20 anys per fàrmac), que han d'ésser gestionats, custodiats i preservats pels Serveis de 
Documentació, per tal de garantir la seva integritat i accessibilitat futura.

Per sort, la tecnologia avui en dia ens ajuda amb diferents solucions. Ens permet afrontar aquesta 
necessitat de preservació de la documentació; i en el cas que ens ocupa, l'any 2004 es va considerar 
implementar un DMS informatitzat per agilitzar flux de la documentació, gestionar el seu cicle de 
vida i garantir-ne la seva  preservació.

A fi d'abordar la problemàtica plantejada amb certa garantia d'èxit, en un primer moment es va triar; 
i entre les diferents tipologies documentals identificades (documents creats i emprats pels usuaris de 
l'àrea  de  I+D, solament)  i  catalogades  pel   Servei  de  Documentació  es  va decidir  començar  a 
introduir  a  la  nova plataforma  DMS amb els  anomenats  Procediments  Normalitzats  de Treball 
(PNT).

Aquest PNTs són la base de qualsevol activitat que es realitza en un entorn l+D. Són documents 
subjectes a les diferents normatives nacional i internacionals. Són documents d’obligat compliment 
per  tothom (pel  personal  sota  l'àmbit  d'aplicació del  PNT).  Poden ésser generats  per qualsevol 
usuari; però, generalment, els redacten aquelles persones que realitzen les tasques i coneixen el 
processos. Estan supervisats pels seus superiors o per altres persones, que coneixen en profunditat 
els  tasques  realitzades  i  les  correctes  pràctiques  de  laboratori.  Aquests  documents  tenen  una 
estructura  formal  establerta,  que  és  fàcil  d'utilitzar  i  actualitzar  mitjançant  l'ús  de  plantilles  de 
documents.

A més a més de les característiques intrínseques, els PNTs estan subjectes a un rigorós control de les 
accions del que s'anomena cicle de vida de la documentació (Fig 5), que consisteix en un seguit 
d'activitat com: l'edició o creació, la revisió, l'actualització, l'aprovació, l'acceptació, la distribució, 
la recepció, la formació o la lectura per part dels usuaris. 

Per tot aquest conjunt de característiques, són documents supervisats i aprovats en última instància 
per la Unitat de Garantia de Qualitat (UGC), que és qui s’encarrega també de la seva distribució i de 
la seva aplicació.

En  el  començament  del  projecte,  el  Servei  de  Documentació  conjuntament  amb la  UGC,  van 
catalogar la documentació històrica. En base a aquest treball i a un criteri d'utilitat (ús de tipus 
consultiu, en el cas de la documentació històrica arxivada), van decidir que: en el nou sistema de 
gestió documental electrònic només s'introduirien els documents actius i vius (aquells que el seu 
període de vigència  no ha prescrit).  Això,  va deixar fora  del nou sistema tota  la  documentació 
històrica, que romandrà custodiada i guardada en l'arxiu físic de l'empresa.

El termini d'introducció en el DMS de la documentació seleccionada es va establir en 2 anys, un 
cop el model tecnològic i la plataforma de producció estiguessin operatius i  funcionals al 100%. Es 
va decidir aquest termini màxim, pel fet que és el termini establert com a obligatori per a revisar 
qualsevol PNT vigent. Per tant, així es garantirà que tots aquests documents utilitzats estaran dins el 
sistema i  seran gestionats  de forma electrònica en un termini de temps determinat,  sense haver 
d'invertir temps i recursos en introduir documentació obsoleta o en dessús.

 1.3.2 .- Organització del projecte

Des d'un començament i per tal de garantir l'èxit, es va decidir treballar i implicar a tot el personal 
que farà un ús actiu del sistema. D'aquest a manera es van constituir un conjunt de comitès de 
treball  encarregats  de  diferents  tasques  com  ara:  la  classificació  i  caracterització  de  la 
documentació; la col·laboració en les proves de DMS, etc.
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 1.3.2.1 .- Direcció i organigrama

Encapçalant l'organigrama del projecte hi ha la Direcció de I+D com a “Promotor Local” (Fig 1). 
La implicació de la Direcció de I+D, que forma part del Comitè de Direcció de la filial espanyola, 
esdevé part primordial del projecte donat que constitueix el promotor i defensor de la necessitat 
d'implementació d'aquest projecte tecnològic davant de la Casa Matriu.

La Direcció de I+D és l'encarregada d'aconseguir els recursos econòmics necessaris per realitzar el 
projecte. I és qui dirigeix a nivell local l'evolució i consecució del projecte,  essent els responsables 
últims dels resultats obtinguts.

El  Comitè  Directiu està  format  pel  Promotor  Local  (Direcció  de  I+D)  i  els  Responsables  del 
projecte local (Fig 1). Aquest Responsables són: el Responsable o Cap del Servei de Documentació 
i el Cap del Projecte de Gestió Documental del Departament d'Informàtica de l'àrea de I+D.

Aquest  responsable  locals  del  projecte  tenen  la  tasca  compartida  de  dirigir  el  projecte  per  tal 
d'aconseguir la seva consecució.

A la  seva  vegada,  aquests  responsables  locals  formen  juntament  amb  el  Cap  de  la  UGC  el 
denominat Comitè de Projecte i Validació (Fig 1), que s'encarrega del compliment de requeriments 
en la part regulatòria.

Per sota d'ambdós comitès, apareixen els diferents  Equips Departamentals, que es centren en el 
tractament particular de les necessitats i requeriments del seu entorn específic  (Fig 1). Així, cada 
equip  departamental  s'ocupa  només  d'un  tipus  documental  concret  (p.  ex.  l'equip  d'informàtica 
s'ocupa dels manuals d'instal·lació; l'equip de UGC s'ocupa dels PNTs; o l'equip de farmacocinética 
s'ocupa dels estudis d'estabilitat).
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Fig 1.- Esquema organitzatiu dels participants en el projecte de Gestió Documental.



A part d'aquest equips departamentals, hi han dos equips espacials. Un és l'Equip Operacions IT 
(Fig 1), que s'encarrega de la part d'infraestructures i plataforma tecnològica en col·laboració amb 
els Equips Corporatius de la Central francesa.

I  l'altre  és  l'Equip  de  Desenvolupament  IT  de  I+D (Fig  1),  que  són  els  encarregats  de  la 
implementació  de  la  plataforma  tecnològica  i  de  la  seva  administració  amb  col·laboració  amb 
l'empresa Generis.

Departaments • Implicació en el 
projecte

Implicació en proves 
pilot

Implicació com usuari 
final

Direcció I+D • Promotor del 
projecte

• Acceptació 
resultats i 
vistiplau 
d’implantació 
del sistema

• Contribuïdors

Documentació

• Project lider
• Definició de 

requeriments
• Avaluació i selecció 

de solució 
tecnològica

• Definició i 
realització de 
les proves 
pilot

• Gestió, 
catalogació i 
administració 
de la 
documentació

• Custodia de la 
documentació

• Arxivat

IT

• Project lider
• Definició de 

requeriments
• Proposició de 

solució tecnològica
• Implementació 

solució tecnològica

• Implementaci
ó de la 
plataforma de 
proves pilot 

• Contribuïdors
• Manteniment 

de la 
plataforma

• Solució de 
errors i 
incidències del 
sistema

UGC

• Definició de 
requeriments per a 
compliment de 
normatives

• Validació de 
la solució 
tecnològica

• Contribuïdors
• Gestió de la 

distribució

Departaments 
I+D

• Definició de 
requeriments 
d’usuari final

• Realització de 
les proves

• Contribuïdors 
(Generació de 
documentació)

• Consulta
• Petició de 

documentació
Altres 
departaments 
no I+D

• Definició de 
requeriments 
d’usuari final

• Realització de 
les proves

• Contribuïdors
• Consulta

Taula 1.- Departaments implicats en el Sistema de Gestió Documental. La taula recull també les 
seves principals tasques en el projecte, durant les proves pilot, i el rol a desenvolupar en el  
sistema productiu final.

 1.3.2.2 .- Usuaris del DMS.

Encara que la intenció del projecte es estendre el DMS a totes les àrees de negoci de l’empresa, de 
forma inicia es previst començar donant accés a aproximadament 125 persones (aprox. 60% del 
personal  total  de  l'empresa).  I  d'aquests,  110 usuaris   tindran  un  perfil  de  contribuïdors  (seran 
generadors  de  documentació  dins  el  sistema)  i  15  usuaris  seran  consumidors   (usuaris  amb 
necessitats de consulta de la documentació continguda al sistema.
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 1.3.3 .- L'entorn tecnològic.

A l'hora de descriure l'entorn tecnològic es poden diferenciar dos grups d'elements. Un primer grup, 
format pels equipaments de maquinari (servidors i PCs) amb la infraestructura associada (switchos, 
cables  de  xarxa,  targetes  de  xarxa,  etc.),  l'anomenat  “hardware”.  I  un  segon grup que  són  les 
aplicacions  informàtiques  que  constitueixen  el  DMS  (sistemes  operatius,  bases  de  dades, 
contenidors  de  documents,  missatgeria  elèctronica,  servidors  d'aplicacions,  aplicacions 
ofimàtiques,...), es a dir, el software.

Aquesta  divisió,  permet  començar  a  plantejar  alternatives  possibles,  no  només  centrades  en  el 
conjunt del DMS, si no en altres aspectes més relacionats en la plataforma de hardware. Així, per 
exemple,  es podria plantejar  la possibilitat  de substituir  les  arquitectures de servidors basats  en 
sistemes operatius propietaris de tipus Windows, per altres basades en solucions open source com 
Linux.

 1.3.3.1 .- Els elements software del DMS actual

Durant  el  desenvolupament  del  projecte,  els  departaments  de Documentació  i  Informàtica  (IT), 
conjuntament  amb  varies  empreses  consultores  externes  van  analitzar  els  diferents  aspectes 
(documentació,  necessitats  d'usuari,  requeriments  documentals,  econòmics,..)  i  van  seleccionar 
diferents possibles solucions. Finalment, es va decidir optar pel producte CaraWeb de l'empresa 
Generis. Aquesta plataforma  treballarà com una capa de software per sobre d'un sistema de gestió 
de continguts (CMS) basat en Documentum; i a nivell d'usuari constitueix la interfície de treball 
amb el DMS.

Aquesta  estructura  és  emprada  en  altres  sistemes  a  nivell  corporatiu,  siguen  la  casa  mare 
l'encarregada del pagament de les llicències i dels contractes de manteniment. Cal dir també, que 
Documentum és considerat un estàndards de “facto” en el sector de les indústries farmacèutiques.

La solució escollida està formada per una sèrie de mòduls que conformen les diferents funcionalitat 
de l'anomenat “Content Management Interoperability Services (CMIS)”( Fig 2).

 1.3.3.2 .- CaraWeb de Generis i els seus mòduls

En base a les necessitats  identificades per  al  portal  d'accés al  DMS es van triar  un conjunt de 
mòduls i productes dins l'oferta de l'empresa Generis. Els productes escollits per a la implantació 
són:

• Cara   -  Cara és la interfície web per a Documentum. És el portal d'accés al DMS, tant per 
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Fig 2.- Productes de Generis (http://www.generiscorp.us/products)

http://www.generiscorp.us/products


realitzar  treball  com usuari  final  (contribuïdor  /  consumidor),  com per  realitzar  tasques 
administratives del sistema; sempre en funció dels perfils i permisos d'usuari (Fig 3).

• DocConfigurator   - DocConfigurator és la eina que permet la parametrització de la base de 
documents de  Documetum per a construir noves aplicacions i funcionalitats.

• DocSecure   -  DocSecure  és  el  mòdul  que  afegeix  marques  d'aigua  als  documents  PDF; 
signatura  electrònica  (e-signature),  elements  de  pàgina  (capçalera,  peus  de  pàgina, 
numeració, portada, etc) i també el control d'impressió.

• DocAnnotator   - DocAnnotator és un plug-in de Adobe Acrobat per realitzar anotacions en 
els PDFs de Documetum.

 1.3.3.3 .- Altres elements de software

La resta d'aplicacions informàtiques que conformen el DMS estan instal·lades en el diferents equips 
en funció de l'ús al que estan destinades (Taula 2).

D'entre aquestes aplicacions destaquen:

• Proxy de Funk Software,  eina emprada pels  administradors dels  sistemes per  a realitzar 
tasques d'accés remot segur (Remote Access Services) contra els servidors.

• Winzip, com a eina de compressió amb interfície gràfica emprada per a comprimir fitxers i 
poder transmetre'ls de forma senzilla i segura a través de Proxy.

• Adobe Acrobat Professional emprat pel DMS en la conversió de documents ofimàtics creat 
amb Ms Office a format Portable File Document (PDF).

• Microsoft Office emprat per a crear, editar, modificar i convertir documents en el DMS.
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Fig 3.- Aspecte general de la interfície de treball de CaraWeb de Generis.



• JAVA emprat per crear màquines java encarregades de realitzar certes activitats  internes del 
CMS.

Servidors / PCs Hardware i sistema 
operatiu

Aplicacions informàtiques del DMS Altres aplicacions

Cara Web 
Server

• HP Proliant 
DL380 G3 (RAM: 
32GB / HDD 
60GB RAID5)

• Microsoft 
Windows Server 
2003 R2 
Standard Ed. SP1

• Apache HTTP
• Tomcat 5.x
• JDK 1.5.x
• Documentum DFC runtime 

enviroment
• DocSecure Api 2.x
• CaraWeb 2.x

• Winzip
• Proxy
• Symantec Antivirus
• HP Smartstart 

Suport Pack

Documentum 
Content Server

• HP Proliant 
DL380 G3 (RAM: 
32GB / HDD 
140GB RAID5)

• Microsoft 
Windows Server 
2003 R2 
Standard Ed. SP1

• Oracle 9i
• Documentum Content 

Server 5.x
• Java 1.4.2.07
• Caramail

• Winzip
• Proxy
• Symantec Antivirus
• HP Smartstart 

Suport Pack

Doc Secure Web 
Server

• HP Proliant 
DL380 G3 (RAM: 
32GB / HDD 
72GB RAID5)

• Microsoft 
Windows Server 
2003 R2 
Standard Ed. 
Service Pack 1

• JDK 1.5.x
• Tomcat 5.x
• Documentum Administrator 

5.x
• Documentum DFC runtime 

enviroment
• DocSecure Api 2.x
• CaraWeb 2.x

• Winzip
• Proxy
• Symantec Antivirus
• HP Smartstart 

Suport Pack

DTS 
(Documentation 
Transformation 
Services)

• HP Proliant 
DL360 G5 (RAM: 
3GB / HDD 60GB 
RAID 5)

• Microsoft 
Windows Server 
2003 R2 
Standard Ed. 
Service Pack 1

• JAVA runtime enviroment 
S.E. 1.4.2

• Java 1.4.2
• Microsoft Office XP SP3
• Documentum 

Transformation Services
• Adobe Acrobat 7.x

• Winzip
• Proxy
• Symantec Antivirus
• HP Smartstart 

Suport Pack
• Meeting manager
• Citrix Web client
• Macromedia Flash 

player

Documentum 
Administrator 
Web Server

• PC  INTEL DUAL 
CORE (ram 4 
GB / hdd 80GB )

• Ms Windows XP 
professional SP3

• Documentum Administrator
• Winzip
• Proxy
• Symantec Antivirus

Taula 2.- Resum de les característiques principals hardware i software del elements que formen el DMS.

 1.3.3.4 .- Els elements hardware del DMS

L'entorn  operatiu  actualment  implantat  està  basat  en  la  plataforma propietària  de Microsoft.  El 
sistema té 5 equips (servidors i PCs) amb sistema operatiu MS Windows 2003 server, sobre el qual 
estan instal·lats les diferents aplicacions i bases de dades que constitueixen el DMS (Fig 4).
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Els diferents servidors i ordinadors (Cara Web Server, Documentum Content Server (DCS), Doc 
Secure Web Server,  Documentum Transformation Services (DTS) i  Documentum Administrator 
Web Server) conformen una unitat única, el DMS (Taula 2 , Taula 3 i Fig 4). Aquest agrupació una 
unitat funcional complerta i autònoma serveix per a plantejar la substitució total del sistema cap a 
una solució integral basada en programari lliure.

La  representació  de  l'arquitectura  i  components  del  DMS (Fig  4)  mostra  també  que  l'accés  al 
sistema es realitza des d'els ordinador personals mitjançant el navegador d'Internet propietari de 
Microsoft, l'anomenat Internet Explorer.

Aquesta unitat DMS formada pels 3 servidors i 2 PCs (Taula 2) està triplicada, es a dir, en total hi 
haurà 3 DMS amb un total de 9 servidors i 6 PCs. Aquesta triplicitat es deu al fet de necessitar tres 
entorns  de treball  corresponents a:  un entorn de proves,  un entorn de validació i  un entorn de 
producció.

Així,  considerant  un  cicle  de  vida  estàndards  pels  nous  desenvolupaments  i  manteniments  de 
l'aplicació, els canvis i nous desenvolupaments s'instal·laran i provaran en l'entorn de proves. Una 
vegada provats i comprovats (verificant que corregeixin errors detectats i no en generen de nous; o 
afegeixen  noves  funcionalitats)  es  passarà  a  l'entorn  de  validació,  on  el  Comitè  de  Validació 
aprovarà  el  seu  alliberament  definitiu.  I  finalment,  un  cop  acceptat  i  alliberat,  es  procedirà  a 
instal·lar-los en l'entorn de producció, on ja passaran a formar part del sistema i podran ésser emprat 
pels usuaris finals. 
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Fig 4.- Arquitectura del sistema de gestió documental i estructura de comunicació entre servidors i accés a 
l'usuari final



Servidors / PCs Aplicacions i altres 
característiques

Ús i finalitat Criticitat

Cara Web 
Server

• Srv Web basat 
en: Apache & 
Tomcat

• Generis: 
CARAWEB

• Donar accés i servir les 
consultes dels usuaris al 
DMS 

• Si el srv cau, es 
paralitza el servei a 
l'usuari final

Documentum 
Content Server

• Srv de fixers
• Documentum
• Bases de dades 

Oracle

• Serveix la documentació al 
sistema CaraWeb

• Emmagatzema els 
documents

• Si el srv cau o es 
malmet es 
paralitza el servei 
al l'usuari final.

• Màxima criticitat en 
quant a integritat 
de les dades 
contingudes

Doc Secure 
Web Server

• Srv web
• Generis: Doc 

Secure

• S'encarrega d'implementar 
aspectes de seguretat als 
documents servits des del 
DCS

• Si el srv cau, es 
paralitza la 
implementació de 
polítiques de 
seguretat i no es 
poden servir 
documents des del 
DCS

Documentation 
Transformation 
Services

• PCs amb molta 
memòria RAM

• Adobe Acrobat 
Professional

• Microsoft Office 
XP

• S'encarrega de transformar 
els documents de text, fulls 
de calcul, etc (Docs de 
Office) del DMS a 
documents en format PDF 
amb les propietats de 
seguretat que seran servits 
pel Caraweb a les 
demandes d'usuari

• Si el PC cau, es 
paralitza la 
transformació de 
documents de 
DCS cap al 
caraweb

Documentum 
Administrator 
Web Server

• PCs
• Plataforma de 

gestió basada en 
entorn web

• Permet realitzar les 
tasques d'administració i 
configuració del DMS

• Si l'equip deixa de 
funcionar, 
s'impossibiliten les 
tasque 
administratives del 
sistema

Taula 3.- Resum dels servidors, de les seves principals aplicacions, ús i criticitat.

 1.3.3.5 .- Cost orientatiu de la solució DMS 

Per tindre una idea inicial del cost de l'actual DMS (contant HW i SW), a nivell orientatiu, s'han 
efectuat uns càlculs partint de preus obtinguts mitjançant cerques a Internet (Taula 4).

Per aquesta aproximació inicial, cal tenir en compte que existeixen certes limitacions, així:

• En el càlcul, s'ha exclòs el preu de la solució Documentum i de Proxy (aplicació per a suport 
remot) , donat que es tracta de llicències corporatives adquirides per volum i subjectes a 
contractes.

• S'ha pres un preu orientatiu per les llicències d'Oracle, basant-se en el nombre de CPUs dels 
servidors. Tot i això, el preu real també està associat a llicències corporatives adquirides per 
volum i sota contracte. (http://www.mssqlcity.com/Articles/Compare/oracle_vs_db2.htm)

• No s'ha tingut en compte el cost de manteniment ni de suport, que també està subjecte a 
contractes.  I  que  també  existiria  en  aplicacions  de  programari  lliure  suportades  pels 
fabricants.

• El càlcul inclouria el cost del maquinari, com el cost de software en ell implementat.
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Amb totes aquestes limitacions esmentades, s'ha estimat que el cost total orientatiu entre entre els 
27.250,00€ i els 55.800,00€.

Taula 4.- Cost orientatiu dels diferents elements hardware i software del DMS.

 I si considerem que la estructura unitària del DMS està triplicada, llavors els costos ascendirien a 
unes quantitats entre els 81.750,00 € fins a uns 167.400,00 €

 1.3.3.6 .- Requeriments de seguretat de l’entorn tecnològic

Els requeriments d'aquest entorn tecnològic tenen a veure amb aspectes de la seguretat. Per una 
banda, cal garantir la integritat de les dades emmagatzemades, a l'hora que és garanteix també el 
control sobre el seu accés, la seva distribució i seu ús.

De forma general, els requisits de seguretat a complir en el DMS són: 

• L'accés als servidors estarà protegit d'intents no autoritzat, tant física con lògicament.

• Els  servidors  principals  estaran  localitzats  en  una  àrea  segura  i  controlada,  protegida 
d'accessos i accions no autoritzades. I sota condicions ambientals controlades (condicions 
d'humitat i temperatura monitoritzades 24 x 7 x 365).

• Existirà un sistema de còpies de seguretat, que garantirà la seva protecció i assegurarà la 
seva recuperació enfront de desastres i accidents.

 1.3.4 .- Requeriments operatius del DMS

A nivell  de  requeriments  operatius  (de  funcionament)  del  DMS  i  en  base  a  les  restriccions 
imposades per les legislacions, es determina que: el sistema ha de permetre treballar en dos grups 
d'activitats. Per una banda ha de funcionar com magatzem (repositori) de documents; i per l'alter ha 
de realitzar la feina de gestió de tasques (workflows).

 1.3.4.1 .- Requeriments de magatzem (repositori) de documents

La  funcionalitat  de  repositori  de  documents  consisteix  en  emmagatzemar  de  forma  segura  i 
organitzada  els  documents  ofimàtics  (bàsicament  documents  de text  en formats  propietaris  MS 
Word i PDF).

També  ha  de  emmagatzemar  les  metadades  i  atributs  d'aquest  documents  (com títol,  tipus  de 
document,... i altres paràmetres fitxats per el Servei de Documentació) que són creats i introduïts en 
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Element SW / HW
2.300,00 € 3.000,00 € 3 6.900,00 € 9.000,00 €
1.800,00 € 2.000,00 € 1 1.800,00 € 2.000,00 €

800,00 € 1.000,00 € 1 800,00 € 1.000,00 €
500,00 € 700,00 € 4 2.000,00 € 2.800,00 €
150,00 € 200,00 € 1 150,00 € 200,00 €
500,00 € 650,00 € 1 500,00 € 650,00 €
20,00 € 30,00 € 5 100,00 € 150,00 €

Java 1.4.2 0,00 € 0,00 € 5 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 €

Oracle 9i 15.000,00 € 40.000,00 € 1 15.000,00 € 40.000,00 €

27.250,00 € 55.800,00 €

Preu mínim 
orientatiu

Preu màxim 
orientatiu Nº Mín Màx

HP Proliant DL380 G3
HP Proliant DL360 G5
Dell Optiplex 755
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard SP1
Microsoft Windows XP professional SP3
Adobe Acrobat 7 professional
Winzip

Apache / Tomcat

Proxy (llicències corporatives per volum / contracte)
Documentum Content Server (llicències corporatives per volum / contracte)



el DMS en el moment de la creació del document inicial.

 1.3.4.2 .- Requeriments de gestió de tasques

L'altra funcionalitat  del  DMS és la  gestió  de les tasques relacionades amb el  cicle de vida del 
document, és a dir, que ha d'enregistrar totes les accions i activitats realitzades sobre els documents 
continguts al repositori.

També ha de controlar i agilitzar el flux i distribució d'aquest documentació entre els seus usuaris.

 1.3.4.3 .- Cicle de vida dels documents

Per  als  PNTs,  com a  la  documentació  inicialment  introduïda  al  DMS,  el  cicle  de  vida  definit 
compren les fases de (Fig 5):

• Edició  (edition)–  Creació  i  redacció  del  document;  i  definició  de  les  metadades  que 
l'identifiquen i classifiquen per part de l'autor (contribuïdors). Existirà e-signature d'autoria.

• Revisió  (review)  –  Revisió  del  document,  amb  realització  de  propostes  de  millora  o 
modificació sobre el document inicial. També són realitzades per contribuïdors, i tenen lloc 
accions de e-signature com a revisors.

• Aprovació  (aproval)  –  Realitzada  per  el  cap  de  departament,  és  una  segona  revisió  i 
acceptació del document. Té e-signature com aprovació del document definitiu.

• Vistiplau o VºBº (go ahead) – Acceptació realitzada pel responsable de la Unitat de Garantia 
de Qualitat, qui certifica la correcció del PNT i l'allibera per a la seva distribució. Existeix e-
signature d'acceptació i certificació.

• Distribució  (distribution)  –  Es  realitza  des  de  la  pròpia  eina,  i  es  controla  la  lectura  i 
acceptació dels documents per part dels destinataris (contribuïdors i consumidors) que el 
faran  servir.  El  sistema  registrarà  la  recepció,  la  lectura  i  l'acceptació  mitjançant  la  e-
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signature. Queda establert d'aquesta manera que el document “ha estat llegit, s'ha entès, és 
acceptat i et compromets a complir-ho”.

• Efectiu (effective) – Correspon al període durant el qual el document és actiu, es a dir, no 
està caducat (no s'ha exhaurit el període de vigència) o ha quedat obsolet.

• Substituir (superceded) i Obsolet (obsolete)– són els dos últims estadis del cicle de vida del 
document.  En un cas,  el  document  serà substituït  per una nova versió de document (en 
exhaurir-se  el  període  de  vigència  i  haver-se  de  revisar;  per  necessitar-se  introduir  de 
modificacions, etc.) o bé, ha quedat obsolet i ha deixat d'utilitzar-se, situació en la qual serà 
eliminat del sistema i passarà a format part de l'arxiu històric.

 1.3.5 .- Requeriments regulatoris

Els requeriments regulatoris que regeixen el projecte de gestió documental electrònic està definit 
pel  marc  legislatiu  i  normatiu  establert  a  l’àmbit  nacional  (Espanya),  d'àmbit  europeu  (Unió 
Europea) i àmbit internacional (Estats Units).

I el cas particular de la documentació que es pretén gestionar (PNTs) mitjançant aquest DMS, els 
principals documents marc son:

• Real Decreto 822/1993, de 28 mayo y Real Decreto 1369/2000, de 19 julio 

• EU Commission Directive 1999/11/EC

• EU GMP, Good Manufacturing Practices (GMP) of the European Union

• 21CFR 211, U.S. Good Manufacturing Practices  - Current Good Manufacturing practice 
for finished pharmaceuticals

• 21 Code of Federal Regulations (21 CFR Part 11) Electronic Records, Electronic 
Signatures

• 21CFR 58: Good Laboratory Practices - Good laboratory practice for nonclinical laboratory 
studies

En general, totes aquestes normes, i en particular la norma CFR 21 part 11 de la FDA,  són d'obligat 
compliment en sistemes informàtics que operin amb dades electròniques i signatures electròniques. 
I  per  tant,  aplica  de  forma  especial,  en  les  activitats  i  entorns  crítics  de  les  industries 
farmacèutiques, i altres com l'alimentària, on es necessari fer enviaments de registres a la FDA.

La regla o norma 21CFR Part 11 considera que el risc de falsificació, interpretació errònia o canvi 
sense deixar constància són més alts en els registres electrònics i amb signatures electròniques que 
quan es fan amb paper i amb signatures manuscrites. Per tant, es requereixen uns controls específics 
i estrictes (Taula 5).
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Requeriment Descripció

Validació Els sistemes informàtics que treballin amb documents i signatura 
electrònica han d'ésser supervisats i validats per garantir la seva 
precisió, confiabilitat i consistència.

Auditories Els sistemes han de preveure i permetre la realització d'auditories i 
enregistrar de forma automàtica (traçabilitat) de les accions de 
creació, modificació (incloent còpia) i esborrat dels registres 
electrònics.

Emmagatzemament de 
registres, protecció, 
reproductibilitat i recuperació

Els sistemes han de permetre emmagatzemar, protegir i recuperar 
els registres electrònics durant el període de retenció establert 
(fixat per la normativa).
Els sistemes han de garantir la reproducció per a humans i per a 
sistemes informàtics.

Control de documents 
electrònics

El sistema ha de proporcionar controls d'accés, de revisió, de 
distribució i d'impressió de la documentació continguda  durant la 
seva utilització, i també durant el seu manteniment.

Seguretat d'accés Els sistemes han de limitar l'accés a les persones qualificades i 
autoritzades. S'han d'establir mesures de seguretat en sistemes 
d'ús intern i sistemes d'encriptació i xifrat per a accessos externs.

Signatura electrònica Els sistemes han de proporcionar les mesures necessàries que 
garanteixin l'ús de les signatures electròniques pels seus usuaris 
legítims i que l'ús no autoritzat quedi enregistrat.
Els sistemes no biomètrics han d'utilitzar dos sistemes diferents 
d'identificació (user-ID / contrasenya). Ambdós han d'introduir-se 
en el sistema abans d'entrar a la sessió, i la contrasenya ha 
d'ésser introduïda cada cop que l'usuari vulgui accedir al sistema.
Les signatures electròniques no poden reutilitzar-se o reassignar-
se.
El propòsit de la signatura electrònica ha d'indicar-se (correspon al 
motiu de signar).
Els sistemes han de tenir mesures que impedeixin la falsificació de 
la signatura.
Han d'existir polítiques clares que facin responsables als individus 
de les accions realitzades amb la seva signatura electrònica.

Certificat de la FDA Desprès d'ésser auditat per la FDA, aquesta emetrà un certificat 
per escrit assegurant que les formes electròniques tenen la 
mateixa validesa legal que les manuscrites.

Taula 5.- Resum del requeriments de la norma 21CFR Part 11.
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 2 .-  ESTUDI DE VIABILITAT

 2.1 .-  Abast del sistema
Com es  va  indicar  a  la  descripció  inicial  del  projecte,  l'any 2004 la  filial  d'una  multinacional 
farmacèutica amb seu a Barcelona va iniciar la implantació d'un nou sistema de gestió documental 
(DMS) per realitzar la gestió del cicle de vida de la documentació generada en l'àrea de I+D.

Un ampli equip de persones dels diferents departaments conjuntament amb el suport de consultors 
externs van treballar per a definir els requeriments del sistema i escollir la eina informàtica que més 
s'ajustes a les necessitats identificades.

Les  característiques  tècniques  i  de  infraestructures  més  rellevants  del  DMS  en  fase  de 
desenvolupament són:

• Una passarel·la d'usuari final tipus web (un portal), accessible des de les estacions de treball 
mitjançant el navegador web. Aquest portal anomenat CaraWeb està essent desenvolupat 
amb la col·laboració de l'empresa Generis.

• Hi han 4 servidors que treballen conjuntament per a realitzar totes les tasques demandades a 
aquest DMS. Aquests servidors son:  CaraWeb Server, Documentum Content Server (DCS), 
DocSecure Web Server i Documentum Transformation Services (DTS). 

• Un servidor/ordinador anomenat Documentum Administrator Web Server, emprat en la les 
tasques administratives del sistema DMS.

• El DMS està triplicat per poder suportar tres entorns de treball diferents: entorn de proves i 
desenvolupament; l'entorn de validació i acceptació; i l'entorn de producció.

• Sistema  de  còpies  de  seguretat  del  DMS.  En  concret,  de  Documentum Content  Server 
(servidor que emmagatzema els documents electrònics i les bases de dades associades als 
documents) de l'entorn de producció.

Respecte els usuaris que utilitzaran el DMS:

• Aproximadament uns 125 usuaris (el 60% del personal de la filial a Barcelona)

• Els usuaris són dels diferents departaments de l'àrea de I+D; incloent-hi personal de: UGC, 
Documentació, IT, Enginyeria i Calibracions, Farmacocinètica, Immunologia i Anàlisis.

• 110 usuaris amb un rol de contribuïdor (generador de documentació en format electrònic)

• 15 usuaris amb un rol de consumidor (només accedeixen a la documentació electrònica per 
tal de consultar-la).

 2.1.1 .- Sistemes afectats

La substitució parcial o total del DMS actual incidirà i afectarà altres sistemes i aplicacions com 
ara:

• Sistema  de  còpies  de  seguretat  centralitzat  .  Les  especificacions  del  propi  DMS  i  el 
compliment dels requeriments regulatoris exigeix la generació de còpies de seguretat que 
garanteixin la integritat de les dades contingudes. Aquest sistema de còpies de seguretat està 
inclòs  dins  el  pla  de  contingència  del  propi  sistema  DMS.  I  inclourà  tant  un  pla  de 
recuperació  integral  del  sistema  enfront  de  desastres;  així  com  el  procediment  de 
recuperació i restauració de les dades contingudes en ell mateix. El sistema de còpies haurà 
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de garantir la recuperació de l'activitat a nivell diari; i  es centrarà en el component més 
crítics  que és el  DCS ubicació on es troben localitzats  i  emmagatzemats  els  documents 
electrònics.

• Canvis en les aplicacions ofimàtiques i sistemes operatius de les estacions de treball  . Segons 
els  tipus  de  document  i  la  eina  emprada  per  generar-la,  la  implantació  d'un  nou  DMS 
coexistirà amb la migració a les noves versions dels programes ofimàtics. En general, pot 
existir un desenvolupament paral·lel de projectes (implantació del DMS i migració a noves 
versions  ofimàtiques)  que  implicarà  un  major  esforç  dels  recursos  IT,  que  hauran  de 
simultaniejar ambdues tasques.  Les aplicacions afectades són: canvi del Microsoft Office 
XP a  Microsoft  Office  2007;  canvi  del  navegador  web Microsoft  Internet  Explorer  6  a 
Internet Explorer 7 o superior;  substitució de Adobe Acrobat Element versió 6 a Adobe 
Acrobat 9 o superior;  i  inclús pot produir-se una migració en el  sistema operatiu de les 
estacions de treball des de Microsoft Windows XP SP2 al nou Microsoft Windows Vista. 

• Canvis en les infraestructures de xarxa  . El projecte DMS també pot coexistir en un canvi de 
plataforma de xarxa. Està previst un canvi des d'una plataforma basada en Novell Netware 
cap a una xarxa Microsoft basada en Active Directory. Aquest canvi pot significar realitzar 
modificacions significatives a nivell de sistema d'autenticació del DMS. En la situació actual 
amb una xarxa Novell, l'autenticació de l'usuari per accedir al DMS s'efectua contra el propi 
servidors CMS (així  també està contemplat  en el  DMS open source).  En canvi  amb un 
entorn Microsoft amb Active Directory, aquesta autenticació de l'usuari es faria en iniciar 
sessió a l'estació de treball; i es faria de forma centralitzada contra els servidors de domini; 
per tant, l'autenticació de l'usuari quedaria fora de les tasques administratives del DMS.

• Implementació de noves plataformes  . El projecte DMS també ha de preveure la integració i 
interrelació amb futures aplicacions que també generaran e-docs que hauran d'ésser inclosos 
i gestionats mitjançant el DMS. Aquestes altres aplicacions o sistemes sorgiran de projectes 
que ara estan en fase d'estudi. Alguns d'ells són: sistema de factures electròniques; sistemes 
de treball en grup; biblioteca electrònica; i altres.

• Incidència  en  els  projectes  de  digitalització  .  En  aquest  cas  particular,  l'existència  de 
projectes de digitalització de documentació custodiada en l'arxiu físic; així com la necessitat 
de consulta d'aquesta documentació digitalitzada fa pensar en la futura necessitat de carregar 
aquest  documents  en  el  nou  sistema  DMS.  Això,  pot  afectar  a  les  planificacions  i 
temporitzacions  de  les  activitats,  i  més  concretament  de  la  posta  en  producció  del  nou 
sistema.  O  bé,  pot  significar  plantejar  un  nou  projecte  específic  per  a  la  càrrega  de 
documents i el seu tractament dins el DMS electrònic.

• Afectacions per la LOPD  1  . El compliment de la “Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal en España” obliga a les empreses espanyoles a registrar els fitxers que 
contenen informació personal susceptible d'estar afectada per les restriccions de seguretat 
definides a la mateixa LOPD. En el cas particular de les empreses farmacèutiques, certes 
informacions referents a la realització d'assajos d'investigació sobre pacients humans queden 
completament sota aquesta llei. Per aquest motiu,  el sistema DMS, així com els e-docs i les 
bases  de  dades  relacionades  ,  potser  han  d'ésser  declarats  a  la  Agència  Española  de 
Protección de Datos.

 2.1.2 .- Impacte en unitats de l'organització.

Analitzant els departaments, unitats i seccions afectats per la implementació del nou DMS trobem a 

1 LOPD - Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España 
(https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php)
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tots els implicats en el projecte () ots els descrits anteriorment, però resultant especialment afectats:

• Servei o Departament de Documentació  . Conjuntament amb el personal IT, el personal del 
Servei de Documentació comparteixen la direcció del projecte a nivell local (Fig 1). I  a 
nivell particular, el personal de Documentació s'encarregara de definir  les característiques 
documentals del DMS. Ells definiran les  estructures i sèries documentals. I col·laboraran en 
establir les interfícies de treball per als usuaris finals del DMS; ajudaran a definiran i descriu 
els processos i procediments de treball amb la eina; i documentaran tot el projecte per tal 
que pugui ésser auditat a nivell intern (pel Dept. De Garantia de Qualitat) i per les autoritats 
regulatòries oficials (FDA, ...).

• Departament de Tecnologies de la Informació  . El personal tècnic que conforma el Dept. IT 
està  afectat  de diferents  maneres  en funció de les  seves intervencions en les  etapes  del 
desenvolupament del projecte.

◦ El Responsable IT local del projecte, juntament amb el Responsable de Documentació, 
formen  part  del  Comitè  de  Direcció  del  projecte  (Fig  1),  amb  els  promotors  local 
(Direcció  de  l'àrea  de  I+D);  i  la  seva  tasca  és  planificar,  organitzar  i  controlar  el 
desenvolupament  del  projecte.  També forma part  Comitè  de  Projecte  i  Validació  en 
col·laboració amb el Responsable de Garantia de Qualitat; i aquí la seva funció és ajudar 
en la direcció i consecució de la validació informàtica del sistema.

◦ Els  responsables  d'infraestructures  també  estaran  implicats  donat  que  s'hauran 
d'encarregar   de  tots  els  aspectes  tecnològics  referents  a  la  xarxa,  servidors, 
infraestructures de comunicacions, etc.

• Departament de Garantia de Qualitat  .  Relacionat amb IT i Documentació conformen els 
diferents Comites que gestionen el  desenvolupament del projecte (Fig 1). Alhora, aquest 
Deptament té una implicació directe en dos aspectes: per una banda són el primer col·lectiu 
a preparar la documentació que es carregarà al sistema un cop entri en producció. Per altre 
costat, s'encarregaran de gestionar la validació informàtica del sistema; i en última instància 
seran el responsables de donar el vist-i-plau del sistema per a ser alliberat.

• Els  Departaments  de l'àrea de I+D  .  Tota  la  resta  de departaments  estaran afectats  en el 
moment de posada en explotació del DMS, donat que tots són client potencials del mateix. 
Alguns seran contribuïdors actius del sistema, mentre que altres seran solament consumidors 
del mateix. També, certs membres formaran part del personal encarregat de realitzar proves; 
s'encarregaran de preparar, amb ajuda del personal de Documentació, els documents que 
hauran voldran carregar en el DMS en un futur (Fig 1).

 2.2 .-  Situació actual
Dels elements que conformen l'actual DMS, a priori la part susceptible d'ésser substituïda amb més 
facilitat és la part del software. Tot i això, no queda exclosa des d'un començament la possibilitat a 
realitzar certes intervencions i/o substitució sobre la part hardware.

Si queda clar que en referència als equipaments de hardware, hi hauria una voluntat ferma de re-
aprofitar els equipaments existents;  i optimitzar i racionalitzar el seu ús per tal d'obtenir un major 
aprofitament dels mateixos.

Així, en una primera aproximació també es pot considerar la necessitat real de disposar i mantindre 
un infraestructura de servidors triplicada; donat que en l'actualitat aquesta podria ver-se reduïda de 
forma senzilla  mitjançant l'ús de tecnologies de virtualització aplicada als servidors.
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 2.2.1 .- Elements components del DMS

◦ Cara  Web  Server   és  el  servidor  dedicat  per  fer  funcionar  el  portal  web  anomenat 
CaraWeb.  Es  tracta  d'un  servidor  Hewlett-Packard  de  tipus  Proliant  amb 32  GB de 
RAM, memòria suficient per poder donar accés simultani a més de 100 usuaris.

El seu sistema operatiu és Ms Windows 2003 server. Sobre aquest s'han instal·lat i hi 
treballen: el programari Apache/Tomcat (com a servidor de servlet), diverses APIs de 
Documentum, de Java, del mòdul DocSecure; i la totalitat de l'aplicació CaraWeb, que 
com ja s'ha explicat és el portal del DMS (Taula 2, Taula 3, Taula 6 i Fig 4).

◦ Documentum Content Server (DCS)   és un dels servidors més importants i crítics del 
sistema. Està dedicat a emmagatzemar els e-documents i les bases de dades amb les 
metadades d'aquest e-documents. Es tracta d'un servidor Hewlett-Packar model Proliant, 
dotat de 32 GB de RAM i amb alta capacitat de disc dur (140 GB).

El sistema operatiu és Microsoft Windows 2003.

Sobre aquest sistema operatiu, hi ha instal·lades i hi treballen les bases de dades d'Oracle 
versió 9.x i el Documentum Content Server. Ambdós programaris conformen el nucli del 
DMS (Taula 2, Taula 3, Taula 6 i Fig 4); i per tant, el sistema de còpies de seguretat ha 
de garantir la seva recuperació enfront de desastres o pèrdua parcial de dades.

Amb la infraestructura actual basada en una xarxa Novell i sense un servidor de domini 
amb Active Directory,  el DCS fa una funció especial que és l'autenticació dels usuaris al 
DMS. Això, implica que l'administrador del DMS ha de realitzar la gestió d'usuaris del 
sistema; o que els Administradors de Xarxa tenen permisos per accedir al DCS per a 
realitzar aquesta feina de gestió d'usuaris.

◦ DocSecure Web Server    és el servidor encarregat de preparar el e-docs per servir a les 
demandes  realitzades  a  través  del  CaraWeb  Server  pels  usuaris  del  sistema.  Aquest 
servidor és un Hewlett-PAckard model Proliant, dotat de 32 GB de memòria RAM. Està 
configurat per poder atendre les demandes d'usuari a partir de les dades contingudes al 
DCS; i per servir-les mitjançant la interfície de treball del usuari que és el portal Cara 
Web (Taula 2, Taula 3, Taula 6 i Fig 4).

◦ Documentum Transformation Services (DTS)    és el servidor encarregat de realitzar la 
conversió interna dels e-docs. Fa la transformació de documents de text i altres tipus 
ofimàtics (.doc, .xls) a documents amb format Portable Document File (PDF).

També  és  un  Hewlett-Packard  Proliant  amb 3  GB de  RAM,  memòria  suficient  per 
atendre tots el proces de transformació de e-docs (Taula 2, Taula 3, Taula 6 i Fig 4).

◦ Documentum Administrator Web Server (DocAdmin)  . Donat els seus pocs requeriments 
de hardware, aquest programari està instal·lat en un PC convencional amb Ms Windows 
XP Professional SP3 i té una dotació de 4GB de RAM.

El  seu ús  és  exclusiu dels  Administradors  del  DMS;  i  s'utilitza  per  a  configurar  els 
diferents elements del DMS.

També es fa servir per fer la gestió de perfils i permisos d'usuari dins el DMS.

◦ Estacions de treball  . Tot i no formar part del DMS (són elements externs al DMS), han 
estat anomenats perquè l'usuari el necessita per poder connectar al DMS; i perquè es fan 
servir també per generar els documents inicials que després són introduïts en el DMS. 
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Servidors / PCs Hardware i sistema 
operatiu

Aplicacions 
informàtiques del DMS

Altres aplicacions

Cara Web 
Server

És  el  portal 
d'accés  al  DMS, 
tant  per  realitzar 
treball  com 
usuari  final 
(contribuïdor  / 
consumidor), 
com per realitzar 
tasques 
administratives 
del sistema.

HP Proliant DL380 G3 
(RAM: 32GB / HDD 
60GB RAID5)

Microsoft Windows 
Server 2003 R2 
Standard Ed. SP1

Apache HTTP
Tomcat 5.x
JDK 1.5.x
Documentum DFC 
runtime enviroment
DocSecure Api 2.x
CaraWeb 2.x

Winzip
Proxy
Symantec Antivirus
HP Smartstart 
Suport Pack

Documentum 
Content Server

És el srv 
encarregat de 
emmagatzemar 
els e-docs i les 
metadades 
associades.

HP Proliant DL380 G3 
(RAM: 32GB / HDD 
140GB RAID5)

Microsoft Windows 
Server 2003 R2 
Standard Ed. SP1

Oracle 9i
Documentum Content 
Server 5.x
Java 1.4.2.07
Caramail

Winzip
Proxy
Symantec Antivirus
HP Smartstart 
Suport Pack

Doc Secure 
Web Server

Srv encarregat 
de donar format 
als e-docs 
servits 
mitjançant el 
Cara Web Server

HP Proliant DL380 G3 
(RAM: 32GB / HDD 
72GB RAID5)

Microsoft Windows 
Server 2003 R2 
Standard Ed. Service 
Pack 1

JDK 1.5.x
Tomcat 5.x
Documentum 
Administrator 5.x
Documentum DFC 
runtime enviroment
DocSecure Api 2.x
CaraWeb 2.x

Winzip
Proxy
Symantec Antivirus
HP Smartstart 
Suport Pack

DTS 
(Documentation 
Transformation 
Services)

Servidor que 
realitza les 
conversions de 
e-docs dins el 
DCS

HP Proliant DL360 G5 
(RAM: 3GB / HDD 
60GB RAID 5)

Microsoft Windows 
Server 2003 R2 
Standard Ed. Service 
Pack 1

JAVA runtime 
enviroment S.E. 1.4.2
Java 1.4.2
Microsoft Office XP 
SP3
Documentum 
Transformation 
Services
Adobe Acrobat 7.x

Winzip
Proxy
Symantec Antivirus
HP Smartstart 
Suport Pack
Meeting manager
Citrix Web client
Macromedia Flash 
player

Documentum 
Administrator 
Web Server

És el srv emprat 
per  realitzar  les 
tasques  de 
gestió de perfils i 
permisos  dels 
usuaris del DMS

PC  INTEL DUAL 
CORE (RAM 4GB / 
HDD 80GB)

Ms Windows XP 
professional SP3

Documentum 
Administrator

Winzip
Proxy
Symantec Antivirus

Estacions de 
treball

No  formen  part  
del DMS

Són utilitzats per 
a  generar  el  
documents  a 
introduir al DMS

Són  necessaris 
per  a  poder 
entrar al DMS

Ordenador de sobre 
taula i portàtils.
Ms Windows XP SP2

Ms Internet Explorer 
versió 6 o superior

Ms Office XP SP3

Altres aplicacions 
ofimàtiques de 
Microsoft

Symantec Antivirus
Client de correu 
electrònic
Client Proxy
Plug-ins per a IE
Impresores

Taula 6.- Resum de les característiques principals hardware i software del elements considerats 
en la descripció del entorn del DMS.

En concret, s'han d'incloure el PCs emprats per el 125 usuaris del sistema DMS. En la 
seva  gran  majoria  són  ordinadors  de  sobretaula,  tot  i  que  també  hi  han  ordinadors 
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portàtils.

Estan dotats del sistema operatiu Ms Windows XP professional SP2; el seu navegador 
d'Internet és IE versió 6, i com a aplicacions ofimàtiques utilitzen Ms Office XP SP3, Ms 
Visió versió 2002 i Ms Project versió 2003.

 2.2.2 .- Possibles problemes detectats

A continuació s'exposen possibles problemes detectats en el DMS.

• El DMS està contingut en varis servidors. Aquest fet pot implicar un baix aprofitament dels 
recursos hardware emprats.

• Derivada  d'aquesta  dispersió  de  components  hardware,  apareix  un  complicació  del 
manteniment i administració del DMS, que implica una major esforç i dedicació per ser 
executats.

• Aquesta dispersió, també comporta un major perill de fallada. En haver més sistemes, hi ha 
més probabilitats d'aturades parcials del sistema, per errors o mal funcionament dels seus 
components  particulars.  Però  també,  implica  que  és  més  fàcil  esbrinar  i  solucionar  els 
problemes, donat que afectaran a components concrets.

• S'ha observat l'existència d'incompatibilitats entre les versions dels mòduls desenvolupats 
per  part  del  proveïdor  del  portal  d'accés  al  DMS  (CaraWeb  de  Generis).  Existeixen 
problemes deguts a les diferents velocitats del desenvolupament i adaptació dels mòduls. 
Això,  ha fet  aparèixer  aquests  errors  d'incompatibilitat  en la  utilització d'APIs  i/o  en la 
comunicació  entre  els  mòduls.  Aquest  problema  només  pot  ser  resolt  pel  proveïdor  de 
l'aplicació donat que no està disponible el codi font de la mateixa.

• La  eina  desenvolupada  no  fa  ús  d'estàndards  oberts  o  “estàndards  de  facto”  d'àmplia 
implantació.  Això  limita  i  dificulta  la  integració  de  l'actual  sistema  amb  versions  més 
modernes de les aplicacions generadores de e-docs (aplicacions ofimàtiques d'ús general) 
tant propietàries com de codi obert.

• S'han observat significatius retards i incompliments en l'alliberament dels nous components 
per part del proveïdor.

• No  hi  ha  disposició  del  codi  font  dels  mòduls  desenvolupats  a  mida,  que  resten  sota 
propietat del proveïdor. Per tant, existeix un cert fenomen de captivitat del client, per part 
del proveïdor i de la seva plataforma.

• El cost de manteniment d'aquesta solució és elevat; i està lligat a contractes de llicències 
d'us, contractes de manteniments anuals i contractes de suport.

• Existeix una important mancança de formació de personal IT intern que haurà de realitzar 
les  tasques  bàsiques  de  manteniment  de  l'aplicació  desenvolupada  un  cop  estigui  en 
producció. 

 2.2.3 .- Punts de millora

Alguns dels punts de millora que pot aportar un nou DMS són:

• Unificar  els  recursos  hardware  per  tal  d'obtenir  un  major  aprofitament.  En  el  cas  dels 
servidors, es podria plantejar les possibilitats que ofereixen els sistemes de virtualització per 
tal  tenir  els  tres entorns de treball  (desenvolupament i  proves,  validació i  en producció) 
funcionant sobre un nombre més reduït de servidors.

27/101



• La reducció del nombre de recursos hardware implicaria una significativa reducció en la 
despesa  d'adquisició  i  manteniment  dels  mateixos;  però  implicaria  també  s'extreu  un 
rendiment més alt dels actuals equipaments.

• Homogeneïtzar la plataforma desenvolupada. En aquest cas es tracta de fer desaparèixer les 
incompatibilitats identificades entre mòduls, llibreries, APIs, etc. Una manera d'aconseguir-
ho és emprant desenvolupaments basats en estàndards oberts o estàndards de facto d'àmplia 
implantació, per exemple desenvolupant amb Java.

• La utilització de software codi obert i d'estàndards oberts en el desenvolupament del DMS 
significarà un avantatge important per a la futura ampliació del DMS; i per la integració de 
noves  eines  que  generin  e-docs.  Queda  garantida  d'aquesta  manera  la  possibilitat  de 
modificació i actualització del software desenvolupat.

• El software desenvolupa amb codi obert serà propietari del client, en aquest cas una empresa 
del  sector  farmacèutic.  I  en funció del  tipus de llicència  emprat  en el  desenvolupament 
podria plantejar-se treure un profit econòmic, distribuint-lo en altres empreses del sector.

• La utilització de tecnologies basades en codi obert ofereix la possibilitat de reduir la despesa 
derivada dels desenvolupaments a mida.

• També es podria reduir despesa de manteniment mitjançant la utilització d'aplicacions de 
codi obert i invertint en la formació de personal intern, ampliant la seva capacitació en el 
coneixement i manteniment d'aquestes aplicacions.

• L'ús de programari lliure de codi obert, també pot significar una reducció molt significativa 
en la despesa de llicències. Així, en quant a sistemes operatius, l'ús de Linux enfront de 
Windows pot significar l'estalvi de llicències de tipus CAL (per a usuari) i de Servidor; el 
mateix succeeix amb la resta d'aplicacions, como la substitució de les bases de dades Oracle 
(llicències  per  usuari)  cap  a  solucions  de  tipus  MySQL,  o  de  Documentum (llicències 
d'usuari i d'aplicació) per alguna solució com les proposades (Alfresco, Nuxeo, ...).

• Substitució de components software propietaris per alternatives open source consolidades i 
reconegudes al mercat, amb àmplia experiència, segons l'esquema proposat a la Taula 7.

Sistema 
Operatiu Content Manager Servidor de 

servlets
Bases de 

dades
Plataforma 

web

Entorn 
propietari

MS WINDOWS 
SERVER 2003 

(p.ex.)
DOCUMENTUM

APACHE / 
TOMCAT

ORACLE CARAWEB
 de Generis

Entorn open 
source

LINUX
(RedHat 

Enterprise, 
SUSE 

enterprise, 
UBUNTU,....)

ALFRESCO
(o altres aplicació 

de tipus codi obert)
MySQL

ALFRESCO
(o altres 

aplicació de 
tipus codi 

obert)

Taula 7.- Equivalències de programari en un entorn propietari i un entorn de codi obert.
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 2.3 .-  Requisits del sistema
Per definir els requisits del DMS s'ha tingut en comte les característiques i necessitats cobertes per 
l'actual sistema en implantació, així com els comentaris realitzat pel Responsable IT del projecte 
local.

El conjunt de requisits identificats i catalogats segueixen una notació on s'indica la prioritat de cada 
un d'ells (número entre 0 i 100, on 100 és el prioritari), seguit de la seva categorització; i finalment 
una breu descripció del requeriment.

 2.3.1 .- Requisits tècnics

• (100)  Arquitectura.  Ha  de  permetre  contenir  la  documentació  generada  pels  diferents 
departaments, secció i serveis de l'àrea de I+D.

• (50) Arquitectura. El sistema ha de permetre i garantir  l'accessibilitat del portal web del 
DMS 24 x 7 x 365.

• (20) Arquitectura. El portal web ha d'estar format per un sistema redundat de servidors amb 
un sistema de balanceig de càrrega.

• (100) Arquitectura. El portal web ha d'estar lliure de clients que requereixin instal·lació i 
configuració  local  en  les  estacions  de  treball.  Es  a  dir,  ha  de  funcionar  100%  sobre 
navegadors d'internet, i més concretament sobre IE 6 i superiors que és l'actualment instal·lat 
a les estacions de treball.

• (100) Arquitectura i seguretat. Ha d'existir un sistema de còpies de seguretat del DCS per tal 
de garantir la integritat de les dades electròniques contingudes.

• (100) Seguretat. El sistema ha de disposar d'un sistema controlat d'accés mitjançant un codi 
d'usuari i una contrasenya únics i salament conegut pel usuari.

• (100) Arquitectura. El sistema ha de permetre l'administració de perfils d'usuari i la gestió 
dels mateixos.

• (100) Arquitectura.  El  sistema ha de permetre  assignar  una signatura electrònica única i 
identificadora  de  cada  usuari  definit  al  sistema.  Aquesta  signatura  no  podrà  ésser  re-
utilitzada o re-assignada a un altre usuari.

 2.3.2 .- Requisits operatius

• (100) Operativa. El DMS ha de permetre la signatura electrònica en tots i cadascun dels 
passos a seguir en el cicle de vida dels documents continguts.

• (100)  Operativa.  Els  DMS  ha  de  permetre  la  realització  d'auditories  i  de  seguiment 
d'activitats (traçabilitat) i dels etapes del cicle de vida dels documents

• (100) Operativa. Els e-doc obtinguts mitjançant el portal web han d'estar en format PDF, i 
han de tenir les característiques de format definides pel Comitè de Projecte i Validació. 

• (20)  Operativa.  El  sistema  hauria  d'intentar  realitzar  una  traçabilitat  de  les  tasques 
d'administració i manteniment realitzades per part del personal IT. Com alternativa, sempre 
hi ha el sistema tradicional de documentar en paper tots els processos realitzats.

• (100)  Operativa.  En  tot  document  imprès  mitjançant  el  DMS  haurà  d'aparèixer   la 
manifestació de la signatura electrònica.
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• (100) Operativa. Els documents obtinguts del DMS per a impressió (en pantalla o en paper) 
ha de mostrar el període de validesa amb manifestació de la seva data d'expiració.

• (80) Operativa.  El DMS hauria  d'ésser una eina estàndards i  d'àmplia implantació en el 
sector de les indústries farmacèutiques. Això facilitaria la transferència de documentació en 
situacions de col·laboració o traspas entre diferents farmacèutiques.

• (100) Operativa. El DMS ha de treballar amb plantilles per als diferents tipus de documents 
generats, garantint així la homogeneïtat dels documents continguts.

• (100) Configuració. Les plantilles disposaran d'uns elements fixes i concrets en l'àmbit del 
format i estructura del document. Serà imprescindible l'existència de capçaleres i peus de 
pàgina on s'encabiran el títol del document, la numeració de les pàgines. Hi hauran altres 
elements com marques d'aigua (watermarks), períodes de vigència, dates d'expedició, dates 
de caducitat, manifestació de la/es signatura/es electrònica/es.

• (100) Configuració. Tota la configuració dels diferents elements que component el DMS ha 
de poder ésser realitzada de forma centralitzada mitjançant un entorn web.

• (80) Configuració. El DMS no ha de permetre la eliminació del sistema de cap document 
electrònic  per  part  de  perfils  no  autoritzats.  Aquests  e-docs  hauran  de  ser  versionats  i 
arxivats  com  a  documents  històrics  per  tal  de  poder  reconstruir  l'evolució  de  la 
documentació i per a permetre recuperar de versions antigues.

• (50)  Configuració.  El  sistema  també  ha  de  permetre  la  configuració  dels  elements 
components del DMS de forma individual i accedint-hi directament sobre cadascun d'ells en 
mode exclusiu sota perfil d'administrador.

• (100) Configuració. El DMS ha de permetre l'administració de perfils i de permisos d'usuari, 
exclusivament realitzable per personal IT autoritzat.

 2.3.3 .- Requisits legals

• (100) legislació. Ha d'existir un Pla General de Validació.

• (100) legislació. El DMS ha de complir les especificacions 21CFR part 11.

• (100) legislació. Per poder-lo posar en producció, el sistema ha d'estar validat per agents 
independents i aliens a l'organització (p. ex. Consultors externs o inspectors autoritzats).

• (100) legislació. Ha d'existir un pla de contingències escrit i operatiu per tal de poder fer 
front a situacions crítiques i que comprometin la integritat del sistema DMS.

• (50) legislació. Sistema certificat per la FDA.

 2.3.4 .- Requisits econòmics

• (50)  econòmics.  En  la  mesura  del  possible  aconseguir  una  reducció  en  la  despesa  de 
llicències d'aplicacions.

• (50) econòmics. Intentar aconseguir també una reducció en la despesa de manteniment del 
DMS.

• (50)  econòmics.  Contemplar  el  cost  en  formació  com una  inversió  per  tal  de  reduir  la 
despesa en manteniment (p. ex. Realitzar la formació d'ús del personal I+D a nivell intern i 
per personal qualificat propi a l'empresa).
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 2.4 .-  Alternatives de solució
En base a les característiques del DMS i els requeriments identificats existeixen varies alternatives 
més o menys viables.

 2.4.1 .- Virtualització com alternativa al hardware

Una primera alternativa per tal optimitzar l'ús dels actuals equipaments és fer servir la virtualització. 
Tot  i  que  en  aquest  projecte  no  s'ha  analitzat  aquesta  opció  en  profunditat,  resulta  interessant 
comentar-la donat que aquest tecnologia s'està convertint en una opció molt emprada en el sector 
empresarial per tal de reduir la despesa en nou hardware sense renunciar a ampliar la disponibilitat 
de serveis i sistemes informàtics.

En el cas particular que ens ocupa, aquesta tecnologia podria servir fàcilment per reduir l'actual 
necessitat  de disposar d'un conjunt de servidors per triplicat.  Així,  resulta senzill  cobrir els tres 
entorns  de treball  (el  de proves  i  desenvolupament,  el  de validació  i  el  de producció)  amb un 
nombre reduït de servidors. I fin hi tot es podrien tenir funcionant a l'hora i de forma separada i 
independent en un mateix grup de servidors.

Una altre avantatge que ofereix aquesta tecnologia és la de ser utilitzada com alternativa a incloure 
en el  pla de contingència per fer front a la situacions crítiques com la pèrdua d'elements del DMS. 
Per  exemple,  es  podria  disposar  de entorns  virtuals  per  al  portal  web,  de forma que fossin de 
ràpidament activació en cas de pèrdua del servidor principal que suporta el portal d'accés.

 2.4.2 .- Alternatives de software en el DMS

Però en aquest projecte, les alternatives analitzades pel DMS es centraran en els seus components 
software.

Així, partint de l'actual plataforma propietària descrita i sintetitzada a la Taula 7, s'obren un conjunt 
d'alternatives que va, des de la substitució parcial d'algun dels elements software existents en el 
diferents servidors fins a la substitució complerta per aplicacions 100% de codi obert. 

 2.4.2.1 .- Substitució parcial de software als servidors del DMS

En aquesta alternativa,  la substitució es realitza a nivell  puntual de components, obtenint como 
resultat final un entorn barrejat de programari propietari i programari de codi obert.

Una primera substitució por ser a nivell de sistema operatiu utilitzant Linux Server com alternativa 
al Ms Windows 2003 Server.

Un altre element substituïble és la base de dades Oracle per una open source com és MySQL.

També es pot intentar substituir el Content Server, passant de Documentum a algun software open 
source com Alfresco o alguna de les altres aplicacions estudiades.
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Programari Propietari Alternativa en 
programari lliure

Microsoft Windows 2003 
server Linux server

Reducció en despesa de 
llicències de servidor i 
llicències per a usuari (tipus 
CAL)
Instal·lacions de servidors 
il·limitades (no limitada per 
llicències)
Despeses de manteniment i 
contractes de suport 
semblants

Oracle MySQL
Reducció en despesa de 
llicències
Utilització d'estàndards

Documentum
&

Potal web propietari
Alfresco

Reducció de despesa en 
llicències
Reducció de despesa en 
desenvolupament a mida
Reducció de despesa en 
manteniment

Estacions de treballa 
tipus PC

Windows + Office + IE

Linux + OpenOffice + 
Firefox

Reducció de despesa en 
llicències
Utilització d'estàndards oberts
No limitació d'instal·lacions en 
funció de les llicències

Taula 8.- Possibles alternatives de substitucions parcials de tipus 1 a 1. També inclosa la 
migració de les estacions de treball mono-lloc.

 2.4.2.2 .- Substitució total del software del DMS

L'altre alternativa consisteix en reemplaçar per complert la implantació propietària actual per una 
nova alternava de software basada per complet en software de tipus open source.

Aquesta proposta consistiria en substituir el programari dels servidors del DMS des del sistema 
operatiu fins a tots els programes emprats en DMS (Taula 8 i Fig 6).  D'aquesta forma es passaria 
d'una plataforma basada en 100%  programari propietari a una solució viable però basada 100% en 
programari lliure (Taula 7, Taula 8 i Fig 9).

Aquesta alternativa, fa pensar a priori, en una significativa reducció de despesa en llicències, tan de 
sistema operatiu (llicències de servidor i llicències d'accés de tipus CAL) com en llicències de les 
aplicacions  que  conformen  el  DMS  (llicències  d'Oracle,  llicències  de  Documentum,  llicències 
d'Acrobat, llicències de Microsoft Office).

I també és pot afegir un estalvi a nivell de hardware, donat que la optimització de la plataforma pot 
significar  una  reducció  real  del  equipament  necessari  per  obtenir  una  millor  cobertura  de  les 
necessitats demandades pel nou sistema DMS (Fig 6).

Aquesta reducció d'equipament  implicarà  un nou estalvi  en despesa de manteniment anual  dels 
equips. O en cas d'existir uns contractes que facin inviable l'anulació d'aquestes despeses, sense 
suposar un cost afegit per cancel·lacions, podria pensar-se també en re-aprofitar aquests equips per 
muntar una plataforma paral·lela que constitueix un sistema redundant (o backup) dins el pla de 
contingències.
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Fig 6.- Esquema del software dels servidors que component el DMS actual sota plataforma 
propietària.

Fig 7.- squema ideal del software dels servidors per a un DMS basat en solucions de codi  
obert. El model considera els productes d'Alfresco per al portal web i per al CMS.



 2.5 .-  Valoració de les alternatives

 2.5.1 .- Valoració de la substitució parcial de software als 
servidors del DMS

Considerant la substitució puntual i parcial del software existent en els components del DMS troben 
que l'estalvi es localitza en especial a les llicències. Això es deu al fet que el programari propietari 
centra  molt  sovint  el  seu negoci  en la  venda de  les  anomenades  llicències  d'ús;  i  en canvi,  el 
programari lliure no segueix aquest model de negoci.

La resta de despeses associades als manteniments i desenvolupament restaran iguals, o en algun cas 
particular podran augmentaran. En aquest cas, el programari lliure si té models de negoci basat en 
oferir  serveis  de  manteniment  i  suport.  Per  tant,  el  cost  pot  ser  considerat  igual  per  ambdues 
solucions tecnològiques.

El mateix succeeix en el tema de la formació. La implementació de noves tecnologies, basades o no 
en programari lliure, comportaran la necessitat de formació i capacitació. Per tant, aquest procés de 
substitució significarà l'increment de despesa en formació.

En resum, no s'escapa a ningú que, l'estalvi real (Taula 10) variarà en funció del tipus de software 
considerat  i  del  nombre  de  llicències.  Però  en  general,  el  pas  de  programari  propietari  cap  a 
programari lliure / open source té associat una important reducció de despesa de llicències.

També s'ha efectuat una estimació de l'estalvi que suposaria la substitució del programari propietari 
de les estacions de treball del usuaris que accedeixin al DMS (Taula 9). En aquest cas, l'estalvi fora 
resultat de la reducció de TCO de les llicències, que en utilitzar programari lliure fora 0€, en front 
dels 35.000,00€ de cost en llicències de Microsoft per a 100 PCs.

 2.5.2 .- Valoració de la substitució total del software del DMS

En l'altre proposta,  on es considera la complerta substitució del DMS propietari  actual per una 
alternativa 100% basada en programari lliure, trobem que l'estalvi pot ser enorme.

Aquesta significativa reducció de despesa es deu a la substitució d'aplicacions que tenen elevades 
despeses de implantació i manteniment. En el cas estudiat, s'ha estimat que el cost total de la solució 
pot  passar  de  123.782,80 € per  a  una plataforma 100% propietària  i  100 usuaris  a  un cost  de 
16.975,41 € per a una plataforma 100% open source i 100 usuaris, es a dir, un estalvi calculat de 
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Taula 9.- Càlcul estimatiu del TCO per estació de treball amb programari propietari i amb programari  
lliure.

150,00 € 100 15.000,00 € 0 0,00 €

Linux desktop 0,00 € 0 0,00 € 100 0,00 € 15.000,00 €

200,00 € 100 20.000,00 € 0 0,00 €

OpenOffice de SUN 0,00 € 0 0,00 € 100 0,00 € 20.000,00 €

35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 €

Microsoft Windows XP 
professional SP3

Microsoft Office 2007 
std

Cost total del software 
de la plataforma DMS 
per a 100 usuaris



106.807,39 €, que significaria una reducció de despesa del 85% en TCO; i això només en llicències.

Si a més a més, la implantació d'una nova plataforma DMS significa una reducció del nombre 
d'elements hardware a utilitzar, aquesta reducció també s'obtindria en els manteniments  i llicències 
dels servidors.
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Taula 10.- Càlcul estimatiu del TCO per un DMS sota plataforma propietària i sota plataforma open 
source.

Cost unitari

Servidors 2.500,00 € 4 10.000,00 € 2 5.000,00 € 5.000,00 €

1.000,00 € 4 4.000,00 € 2 2.000,00 € 2.000,00 €

600,00 € 4 2.400,00 € 0 0,00 €

890,00 € 0 0,00 € 2 1.780,00 € 620,00 €

400,00 € 1 400,00 € 0 0,00 €
OpenOffice de SUN 0,00 € 0 0,00 € 2 0,00 € 400,00 €

500,00 € 1 500,00 € 0 0,00 € 500,00 €

24.800,00 € 1 24.800,00 € 0 0,00 €

MySQL(1) 1.481,81 € 0 0,00 € 1 1.481,81 € 23.318,19 €

95.682,80 € 1 95.682,80 € 0 0,00 €
13.713,60 € 0 0,00 € 1 13.713,60 € 81.969,20 €

CARA de Generis 0,00 €

137.782,80 € 23.975,41 € 113.807,39 €

123.782,80 € 16.975,41 € 106.807,39 €

Plataforma 
propietaria

Plataforma 
Open Source

Estalvi per 
aplicació / HW

Manteniments anuals 
de servidors

Microsoft Windows 
Server 2003 R2 
Standard SP1 (sense 
lllicències CAL)
Red Hat Enterprise 
Linux 5 Server (amb 
suport inclòs durant un 
any)

Microsoft Office 2007

Adobe Acrobat 9 
professional extended

Oracle 9 (configuració 
per a 100 usuaris)

Documentum (2)
Alfresco (3)

Cost total de la 
plataforma DMS per a 
100 usuaris

Cost total del software 
de la plataforma DMS 
per a 100 usuaris

(1) MySQL Server database costs $1999 in the f irst year for a Silver Service Level Agreement (SLA). (This price is used 
for the 100-user conf iguration calculation.)

(2) Documentum costs $129,079 in the f irst year for a basic 100-user conf iguration.

(3) Alf resco - Total Cost of  Ow nership for Enterprise Content Management. Alf resco costs $18,500 in the f irst year for a 
basic 100-user conf iguration.

(4) CARA de Generis no s'ha pogut estimar el seu cost. Però donat que aquestes aplicacions funcionen sobre plataforma 
Documentum i plataforma Alfresco, queda asumit un cost identic, sense estalvi; i amb les mateixes despeses de 
manteniment i desenvolupament



Tot i aquestes estimacions, cal tenir en compte que una substitució complerta té un risc elevat i un 
impacte significatiu en el funcionament de l'empresa. 

 2.6 .-  Selecció de la solució
En base a  l'estimació del  TCO de les  alternatives  plantejades,  sembla raonable decantar-se  per 
intentar una substitució total de l'actual DMS en implantació per una solució basada únicament en 
programari lliure.

De les diferents solucions de software DMS lliure localitzades al mercat i estudiades (apartat  13) 
s'ha triat ALFRESCO en considerar-se que una opció viable i consistent per substituir el sistema 
Documentum.

A més a més, Alfresco és una plataforma de gestió documental suportada  per l'aplicació CaraWeb 
de Generis. Aquest fet garantiria que, en cas de no consolidar-se la totalitat de la substitució del 
DMS, si que es podria reduir la despesa; i aprofitar la inversió ja efectuada fins al moment actual.

Indirectament, també ofereix una certa seguretat, el fet de seleccionar una software que es suportada 
pel proveïdor actual DMS en implantació. Això, podria significar que existeix certa experiència en 
implementacions com la descrita.

Per  tot  això,  el  model  substitutiu  proposat  significara  passar  d'un  model  amb  Windows  + 
Apache/Tomcat  +  Documentum  +  Oracle  +  CaraWeb  (Generis)  a  una  entorn  lliure  de  tipus 
GNU/Linux + Apache/Tomcat + Alfresco + MySQL + [Cara (Generis)] (Taula 7), o directament 
GNU/Linux + Apache/Tomcat + Alfresco + MySQL utilitzant el portal web de Alfresco.

A part dels càlculs de TCO, prou alentadors per si mateixos, altres factors que poden incidir en la 
idoneïtat d'escollir Alfresco, com una alternativa realista i viable a la plataforma Documentum, són:

• Els creadors de ALFRESCO són els mateixos fundador i creadors de Documentum. Per tant, 
coneixen el sistema, la seva estructura, les seves funcionalitats, els seus requeriments tan 
tecnològics  com legals, etc.

• Alfresco és un sistema DMS que te exemples d'implantacions d'èxit en empreses dels sectors 
de la salut.

• Alfresco té un reconeixement i conta amb un mercat dins del mon del software de gestió de 
documents. 

• Alfresco compleix els requeriments i les exigències de la FDA i de la 21CFR Part 11.

Però, tots i els càlculs de TCO com les altres excel·lències comentades, la realitat es que caldrà 
considerar  altres  factors  com la  predisposició  i  recolzament  de  la  Direcció  de  L'Empresa  per 
escometre  un projecte tan ambiciós i  agosarat  com aquest.  I  les  exigències i  dependències  que 
generen el propi sector empresarial que estem analitzant.
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 3 .-  ANÀLISI DEL SISTEMA
El nou sistema DMS proposat per a substituir l'actual en implantació haurà de satisfer el mateixos 
requeriments; i a l'hora ha de permetre solucionar les mancances i problemes detectats en l'actual 
sistema.

Així,  a  nivell  de  funcionament  ha  de  cobrir  perfectament  el  cicle  de  vida  dels  documents 
electrònics; i garantint-ne el compliment dels requisits especificat i imposats per la norma 21 CFR 
Part 11 de la FDA.

 3.1 .-  Definició del sistema
El nou DMS ha de servir als usuaris per seguir el cicle de vida dels documents (Fig 8) sense haver-
se de preocupar de la gestió  que comporta.  Dit  d'una altre manera,  durant l'explotació d'aquest 
sistema, els usuaris només s'hauran de preocupar de generar els nous PNTs, de revisar-los, aprovar-
los, llegir-los i aplicar-los; mentre que el sistema s'encarregarà de realitzar la correcta gestió, el 
seguiment dels terminis de vigència de la documentació (sub-cicle de vigència), el seguiment de la 
lectura dels documents, la gestió del sub-cicle edició-revisió-aprovació; i de la resta de sub-cicles. I 
tot i això de forma automàtica, amb traçabilitat i amb constància de les activitats realitzades a partir 
de signatura electrònica.

Considerant aquest model de gestió de documents esquematitzat (Fig 8) i per a uns documents de 
tipus PNT, el DMS ha de permetre als seus usuaris:

 1. Tenir accés controlat al sistema mitjançant un codi d'usuari i una contrasenya, que ha de ser 
únics, unívocs i identificador per a cada usuari.
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Fig 8.- Idealització del cicle de vida dels documents electrònics dins el DMS en un model bidireccional. En 
aquest model els documents no es creat i es destrueixen, si no que evolucionen en successives versions 
mitjançant l'avanç o retrocés en el procés del seu cicle de vida.



 2. Que els  usuaris  pugin evidenciar les tasques realitzades dins als sistema mitjançant la e-
signature.

 3. Un cop dins del sistema, i segons el perfil assignat (contribuïdor o consumidor):

 a) els usuaris contribuïdors podràn editar un nou document, fer la revisió d'un ja creat per 
ells  o  un  altre  contribuïdor,  o  fer-ne  l'aprovació  del  document  creat  per  un  altre. 
Cadascuna de les activitats realitzades anirà finalitzada mitjançant la e-signature única 
de l'usuari i la justificació de l'acció efectuada.

 b) Tots els usuaris del sistema, i molt particularment el usuaris amb perfil de consumidors, 
podran accedir als documents en estat efectius, es a dir, disponibles per la seva lectura. 
Un cop  realitzada  aquesta,  hauran  de  certificar-la  amb la  seva  signatura  electrònica 
conforme a la fórmula: “ho he llegit, ho he entès i hem comprometo a aplicar-ho”.

 4. Els documents aprovats, seran transferits pel sistema a UGC, on el seu responsable dona el 
vist-i-plau per a la distribució.

 5. Un com acceptat,  l'encarregat  de la  gestió  dels  PNTs (des  de UGC),  haurà  d'engegar  la 
distribució dels e-docs. Aquesta distribució es realitzarà de forma automàtica per enviament 
de notificacions a través de la missatgeria electrònica a tots els usuaris indicats en les llistes 
de lectura creades pels responsables dels Departaments on apliquen els mencionat e-docs.

 6. Els receptors d'avisos de lectura hauran d'accedir al sistema. I un cop realitzada la lectura 
s'haurà de certificar-la mitjançant la e-signaure.

 7. Els sistema permetrà la impressió dels e-docs als usuaris en funció de les especificacions del 
perfil assignat i dels paràmetres fitxats pel DMS al e-doc.

 8. Els  contribuïdors  també  podran  accedir  al  sistema  i  crear-ne  noves  versions  del  PNTs 
existents i vigents, re-iniciant-se de nou el cicle dels documents en el sistema.

 9. El sistema de forma automàtica notificarà l'acabament del període de vigència de manera 
que;  els  usuaris  contribuïdors  facin  una revisió  del  document,  o  forcin  una pròrroga de 
l'esmentat període de vigència.

 10. Si el document queda obsolet, serà el mateix sistema qui l'extraurà i l'enviarà al sistema 
d'arxivat històric o quedarà sota custòdia del Dept. de Documentació

El propi DMS farà un conjunt de tasques de forma automàtica com:

 1. La gestió de tot el cicle de vida dels documents electrònics en ell continguts. I  farà uns 
registres de traçabilitat de les accions efectuades pels diferents  usuaris  amb identificació 
mitjançant la signatura electrònica personal.

 2. Realitzarà una gestió de les diferents versions dels documents continguts.

 3. Realitzarà  la  conversió  des  de  formats  de  treball  (formats  ofimàtics)  a  formats  de 
visualització sota els paràmetres formals definits. El format de sortida serà de tipus PDF.

 4. La impressió es realitzarà sota els paràmetres formals definits al DMS. Aquest document 
imprès, com expressió física del e-doc, haurà de contenir la manifestació de les e-signatures 
del  diferents  usuaris  implicats  en la seva gestió.  També haurà de contenir  el  període de 
vigència del mateix, mitjançant l'expressió de les dates d'inici i d'expiració del document 
imprès.

 5. El  sistema  enviarà  avisos  i  notificacions  electròniques  als  diferents  usuaris  del  sistema 
mitjançant missatgera.
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 a) Notificarà als revisors l'existència en el sistema de document a revisar i signar.

 b) Notificarà als aprovadors l'existència de documents pendents d'aprovar.

 c) Notificarà a UGC l'existència de documents pendents de rebre el vist-i-plau per ésser 
alliberats.

 d) Notificarà  als  usuaris  de les  llistes de lectura l'existència  de documents  pendents  de 
lectura i acceptació.

 e) També emetrà avisos i notificacions de proximitat i/o d'expiració del període de vigència 
dels documents.

 f) Enviarà altres avisos i notificacions interns al sistema i externs.

• Avisos d'accés indegut.

• Avisos d'errors.

• Avisos de caiguda de servei.

 6. Realitzarà  un  enregistrament  de  les  activitats  realitzades  pels  diferents  usuaris.  Aquest 
registre podrà ser revisat i consultat com a mecanisme de traçabilitat del sistema.

 7. Realitzarà la gestió dels fluxos de treball dels usuaris.
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Fig 9.- Exemplificació del  funcionament del DMS propietari basat amb Documentum + Oracle + Cara 
Web de Generis enfront de les demandes de documents dels usuaris mitjançant el portal web.



 3.1.1 .- Entorn tecnològic de la proposta de DMS 100% 
programari lliure

 3.1.1.1 .- El programari lliure seleccionat

El DMS basat enterrament en programari lliure estarà format per:

• Sistema operatiu - GNU/Linux versió server. La distribució pot ésser alguna amb serveis 
d'assessorament, consultoria i manteniment com RedHat o Suse. També pot ser alguna altre 
distribució com Ubuntu, que està basada en la distribució Debian i rep suport per part de 
Canonical.

Un determinant de la distribució seran les especificacions de la resta de components que 
formen  el  DMS.  Per  exemple,  el  tipus  de  paquet  emprat  per  a  la  distribució  de  les 
actualitzacions determinaria el tipus de sistema operatiu a utilitzar.

• Content  Manager  -  La  solució  escollida  serà  Alfresco.  Aquest  gestor  documental  està 
desenvolupat sobre estàndards oberts que garanteixen la seva integració amb moltes altres 
aplicacions tan de codi obert com propietàries. Entre las opcions disponibles, es pot optar 
per la versió Alfresco Enterprise Edition encara que amb un cost  anual,  es disposarà de 
suport per part de l'empresa Alfresco.

• Bases  de  dades  -  La  opció  escollida  serà  MySQL Enterprise,  que  pot  treballar  sobre 
plataforma GNU/Linux i és compatible amb Alfresco. Entre les diferents opcions basic – 
silver – gold – platinum, es pot escollir en funció de la disponibilitat econòmica, de les 
necessitats tècniques i de suport i manteniment.

• Servidor  d'aplicacions  i  servlets  –  En aquest  cas,  es  fara  servir  Apache/Tomcat.  Aquest 
servidor  d'aplicacions  es  considera  un  estàndard  de  facto.  I  pot  treballar  sobre  sistemes 
operatius propietaris como Ms Windows com en altres de lliures, com GNU/Linux.

• Entorn ofimàtic – La eina escollida serà OpenOffice de Sun que és compatible amb MySQL 
i  Alfresco.  I  com  passa  amb  Apache/Tomcat  pot  ser  implementar-se  en  plataforma 
GNU/Linux, i també en plataforma propietària Ms Windows. L'opció de suport podria ésser 
contractada a Sun, encara que també es pot intentar realitzar el manteniment mitjançant el 
suport puntual de la Comunitat.

• Navegador d'Internet – El navegador d'Internet escollit per a treballar contra el DMS serà 
també de programari lliure. L'opció escollida serà Firefox. Aplicació multiplataforma, que 
pot treballar tant en ordinadors amb sistema operatiu Windows com GNU/Linux.

Tot i això, fora interessant garantir  que la plataforma i el portal d'accés al sistema sigui 
compatible amb altres navegadors com IE de Microsoft. D'aquest manera s'obté un major 
aprofitament de recursos; i el sistema resta preparat per a continuar treballant amb entorns 
propietaris.

 3.1.1.2 .- Estàndards i normes.

L'elecció d'aquestes eines open source, farà que el DMS treballi amb estàndards oberts.

• Format estàndard ODF per als documents (OpenOffice / Alfresco).

• Suport per a altres estàndards com: Web Services, JSR 168, JSR 170 Level 2, MyFaces, 
WebDAV, DeltaV, SQL, RSS, OpenSearch  

• Tecnologies emprades i suportades per l'entorn del DMS: Java, OpenOffice
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• Integració amb LDAP (per autenticació d'usuaris).

• Implementa components de codi obert com Spring, Hibernate, Lucene, JSF.

Utilització de llenguatge XML i Java.

 3.2 .-  Definició de la interfície d'usuari
El portal d'accés al DMS serà únic per tots el usuaris. Serà accessible mitjançant la utilització de 
qualsevol navegador de Internet.

En cas de disposar d'una Intranet Corporativa, l'accés al DMS podrà estar enllaçat i re-direccionat 
des de la pròpia intranet de l'Empresa. D'aquesta manera serà un servei més a disponibilitat dels 
empleats.

L'inici de sessió en el portal es farà mitjançant un codi d'usuari i una contrasenya (Fig 10). I un cop 
iniciada la sessió, l'usuari podrà realitzar les seves tasques i activitats segons el perfil assignat (Fig
11).
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Fig 10.- Exemple d'interfície d'accés al DMS basat en Alfresco, on l'usuari ha d'identificar-se 
mitjançant el seu códi d'usuari i la seva contrasenya. I on el navegador emprat en Firefox. 
(http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/login.png).

http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/login.png
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Fig 12.- Alfresco aplica avançats cicles de gestió dels documents electrònics 
(http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/adv_workflow_task.png)

Fig 11.- Exemple de pantalla visualitzada per un usuari dins el sistema DMS en funció del seu 
perfil. (De http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/check_in.png)

http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/check_in.png
http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/adv_workflow_task.png


A nivell d'usuari, la interfície haurà de ser senzilla i potent, càlida i complerta, fàcil d'utilitzar i 
modificar. Seria desitjable que pogués ser parcial o totalment personalitzable pels usuaris, a fi que 
fos assimilada el més ràpidament possible.

Aquesta interfície d'accés única ha de servir per a tots els usuaris del  sistema, es a dir,  per als 
contribuïdors (Fig 11 i Fig 12), pels consumidors i pels administradors del DMS (Fig 13).

 3.2.1 .- Perfils d'usuari

El usuaris del sistema podran tenir un dels dos perfils principals: seran usuaris contribuïdors i seran 
els usuaris consumidors. Així, mentre que els usuaris consumidors només podran veure els e-docs, 
imprimir-los  i  certificar  la  seva  lectura,  el  usuaris  contribuïdors  podran  també  editar,  revisar, 
aprovar, modificar i en alguns casos borrar els e-docs continguts al DMS.

A part d'aquest perfils principals del sistema, existeixen un altres d'ús restringit com ara: els usuaris 
Autoritzadors, els administradors del DMS i el usuaris de manteniment.

Resumin, els perfils d'usuaris definits al DMS seran docs:

• Usuaris consumidors – només podran veure, imprimir i signar com llegits els e-doc.

• Usuaris contribuïdor – podran fer totes les anteriors accions, i també podran editar, revisar, 
modificar, aprovar i signar (autoria i lectura).

• Usuaris Autoritzadors – podran realitzar totes les accions anteriors, i podran acceptar els e-
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Fig 13.- Un cop accedit al sistema, l'usuari podrà realitzar les tasques en funció del seu perfil. Aquesta 
pantalla mostra l'administració centralitzada del repositori mitjançant el propi portal web del DMS. 
http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/admin_console.png

http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/admin_console.png


docs. Un cop el e-doc és acceptat, podrà ser distribuït mitjançant el DMS.

• Usuaris administradors – com el seu nom indica seran els administradors del sistema DMS. 
A més  a  més,  aquest  usuaris  poden tindre  assignats  altres  perfils  en  funció  de  la  seva 
activitat com usuari en el sistema DMS.

• Usuari  de manteniment – existirà un perfil  específic per als  tècnics de manteniment del 
sistema i/o pel proveïdor extern en cas d'existir un contracte amb alguna empresa que doni el 
suport i manteniment extern de l'aplicació.
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Taula 11.- Taula d'activitats. Recull les tasques a realitzar per cada perfil d'usuari dins el sistema DMS. Cal 
destacar que les tasques d'acceptació només les pot realitzar un perfil Autoritzador com l'assignat al 
Responsable de la UGC. En color vermell esta ressaltada l'acció d'eliminar documents del DMS donat que a 
priori el sistema hauria d'estar configurat per que cap usuari pogués eliminar cap document sense 
autorització prèvia, seguint el corresponent procediment establert per aquesta acció.



 3.3 .-  Pla de proves
Donat que aquest eina informàtica treballarà en un entorn regulat com és el sector farmacèutic, 
haurà d'ésser sotmesa a tot  un proces de validació que inclou proves de IQ (Qualificació de la 
Instal·lació), OQ (Qualificació Operacional) i PQ (Qualificació de Rendiment o Funcionament).

Aquest  conjunt  de  proves  ajudaran  a  avaluar,  desenvolupar  i  implementar  un  sistema  sota  el 
compliment de les normes demanades per la FDA a la regla 21 CFR Part 11.

Totes les proves seran degudament documentades i presentades a la Unitat de Garantia de Qualitat 
abans de poder posar en explotació els sistema.

A més a més, un cop iniciat el procés de validació del sistema, qualsevol canvi o error ja sigui en 
instal·lació, desenvolupament, etc., serà degudament registrat i supervisat a fi de deixar constància 
de la seva resolució.

 3.3.1 .- Proves de qualificació de la instal·lació (IQ)

Les  proves  de  IQ  inclouran  la  identificació,  caracterització  i  verificació  de  la  instal·lació  dels 
components principals de hardware i software del sistema, enregistrant la seva configuració inicial 
sobre la qual es procedirà a realitzar la validació.

En aquestes proves es verificaran els atributs de qualitat següents:

• L'existència  de  documentació  descriptiva  del  sistema  (documentació  de  inventari, 
d'instal·lació, de configuració, manuals,...).

• S'obtindran i registraran els certificats de validació del software i de qualitat del proveïdor.

• S'identificarà i caracteritzarà el hardware del sistema (servidors, estacions de treball,...)

• S'identificarà i caracteritzarà el software (servidor de bases de dades, servidors d'aplicacions, 
servidor magatzem,...).

• Es verificarà la instal·lació dels components del sistema (hardware i software) conforme a 
les recomanacions del proveïdors.

• Es verificarà la disponibilitat de còpies de seguretat del software en suport extern (Cds / 
DVDs).

• Es verificarà l'existència dels procediments normalitzats de treball vigents que asseguren el 
control i manteniment del hardware i software del sistema DMS.

 3.3.2 .- Proves de qualificació de la operativa (OQ)

Les proves de qualificació operacional (OQ) han de demostrar el correcte funcionament del sistema 
DMS vers els processos de gestió documentals pels quals ha estat implementat.

El conjunt de valors crítics a verificar a la qualificació operacional seran:

• Funcionament  del  sistema  d'acord  als  manuals,  procediments  i  especificacions 
implementades.

• Proves  d'engegada  i  aturada  del  sistema.  I  detecció  d'errors  de  comunicacions  entre  els 
diferents components.

• • Seguretat lògica del sistema (accés controlats, eines de gestió d'usuaris i perfils, logout del 
sistema, caducitat de contrasenyes, repetició de contrasenyes).
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• Verificació de la seguretat, integritat i fiabilitat de les dades.

• Verificació de l'atribuïbilitat dels registres electrònics (identificació del usuari).

• Verificació de la traçabilitat dels canvis en els registres electrònics.

• Verificació de la realització de les còpies de seguretat i de la seva restauració.

• Verificació de la correcta aplicació de la signatura electrònica.

 3.3.3 .- Proves de qualificació del funcionament (PQ)

Prèviament al inici d'aquestes proves és condició indispensable:

• Haver  realitzat  les  proves  de  IQ  i  OQ,  disposant  d'un  informe  de  qualificació  IQ/OQ 
acceptat per la UGC.

• Disposar  dels  PNTs  operatius  (descriuran  com  es  treballarà  amb  el  sistema)  vigents  i 
acceptats.

• S'ha efectuat formació del personal que realitzaran les proves; i es disposa d'uns registres de 
formació degudament complimentats.

Aquestes proves de funcionament tenen com objectiu demostrar que el sistema es adequat per al 
propòsit.

Donat que la manera d'utilitzar el sistema estarà fixada pels corresponents PNTS d'ús del sistema, 
aquestes proves van encaminades a realitzar el seguiment i anàlisis de situacions reals efectuades 
per usuaris formats. Així, s'avaluarà la viabilitat dels procediments establerts.
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 4 .-  DISSENY DEL SISTEMA

 4.1 .-  Arquitectura conceptual i lògica del DMS
A nivell d'arquitectura conceptual, el sistema DMS està format per un nombre petit de components.

En el   sistema actual en implantació els components es troben repartits  físicament en diferents 
servidors i ordinadors; però en el nou model proposat alguns components estan ubicats en el mateix 
servidor.

Aquesta redistribució dels components entre un nombre inferior de servidors / ordinadors implica 
un  considerable  estalvi  econòmic  en  la  despesa  de  compra  d'equipaments  hardware,  en  el  seu 
manteniment  i  en la  futura renovació.  I  implica també un major aprofitament  d'aquest  recursos 
hardware.

Els components identificat son:

• Portal web d'accés al DMS

• Alfresco Content Server

• Base de dades MySQL

• Servlet Service  basat en Apache/Tomcat

Per cadascun d'aquest components s'han generat una targetes classe – responsabilitat – col·laborador 
(CRC), i s'ha confeccionat el corresponent diagrama UML de components (Error: No se encuentra
la fuente de referencia).

Portal Web
Donar accés al sistema DMS
Proporcionar la interfície de treball al sistema
Permet introduir nova documentació i metadades
Permet extreure documentació (per pantalla o 
impresa)
Enllaça amb el programari ofimàtic local

(Alfresco) Content Server
Base de dades (MySQL)

Base de dades (MySQL)
Gestió de les metadades (títol, autor/s, revisor/s, 
aprovador/s, data de creació, data de posta en 
ús, període de vigència, ...)
Permisos sobre el document (no impressió)
Indexació

(Alfresco) Content Server
Servlet Service 
(Apache/Tomcat)
Portal Web
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(Alfresco) Content Server
Verificació d'accés i permisos (autenticació)
Gestió d'usuaris del sistema DMS
Enviament d'avisos i notificacions per missatgeria 
electrònica
Gestió del cicle de vida dels documents
Contenidor per l'emmagatzemament
Gestió i control de versions de documents
Indexació

Portal web
Base de dades (MySQL)
Servlet Service 
(Apache/Tomcat)

Servlet Service (Apache/Tomcat)
Implementar servlets i JavaServer Pages (JSP)
Transformar documents segons especificacions 
del DMS (.doc a .pdf amb format)
Creació del documents de sortida

(Alfresco) Content Server
Bases de dades (MySQL)

La disposició de les targetes CRC fora la representada a la figura adjunta (Fig 14)

Sobre aquest  diagrama UML inicial  i  emprant  les  CRC dels  components  s'ha obtingut  un nou 
diagrama UML de components amb interfícies que modelitza l'arquitectura lògica del sistema (Fig
15).
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Fig 14.- Situació de les targetes CRC dels components del DMS.



A partir de l'estudi de les targetes CRC i de les seves relacions (Fig 14) s'ha ampliat el diagrama 
UML de components bàsic (Fig 15) per obtenir-ne un de nou de components i interfícies, on s'ha 
reflectit les seves característiques pròpies i les relacionades amb la resta de components del sistema 
(Fig 14).
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Fig 15.- Diagrama UML de components del DMS basat en programari lliure.



 4.2 .-  Identificació de subsistemes

El DMS presenta unes arquitectures conceptual i lògica senzilles, i la seva divisió a nivell funcional 
permet diferenciar tres subsistemes: 

• Subsistema d'interfície d'accés, que permet iniciar sessió de treball al DMS. El component es 
el Portal web. I la seva funció és la de introduir i extreure la informació (documents) al 
DMS per part del usuaris d'aquest.

• Subsistema de gestió documental (inclou els components: Alfresco content server i la base 
de dades MySQL), i  la seva funció és fer la gestió i  aplicar el  cicle de vida definit  als 
documents en ell emmagatzemats.

• Subsistema  de  transformació  de  documents  (component:  Servlet  Service  basat  en 
Apache/Tomcat). La funció d'aquest subsistema és realitzar la transformació de documents 
de  versions  provisionals  o  en  procés  de  tractament  fins  a  les  versions  alliberades  de 
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Fig 16.- Diagrama UML de components amb interfícies del DMS basat en programari lliure



consulte i ús, on queda manifestada la signatura electrònica dels diferents contribuïdors i 
de l'Autoritzador.
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Fig 17.- Diagrama UML de components i subsistemes funcionals del DMS basat en programari  
lliure.



També ha estat possible fer una subdivisió del sistema en base a la gestió de dades que es realitza 
(Fig 18). Així, existeixen dos subsistemes:

• Subsistema  d'interfície  d'accés  que  coincideix  amb  el  subsistema  identificat  per 
funcionalitat,  amb  els  mateix  component  (el  portal  web).  Respecte  les  dades,  aquest 
subsistema s'encarregat de visualitzar-les i imprimir-les.

• Subsistema  de  contenidor  documental,  que  inclouria  els  dos  subsistemes  funcionals 
anteriorment  identificats:  subsistema  de  gestió  documental  i  el  de  transformació  de 
documents. Aquest subsistema emmagatzema els documents, els gestiona, els indexa, els 
transforma,... Aquest subsistema agrupa els components: Alfresco Content Server + Bases 
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Fig 18.- Diagrama UML de components agrupats en subsistemes segons un criteri de gestió de 
les dades dins el DMS basat en programari lliure.



de dades MySQL + Servidor d'aplicacions o servlet (Apache Tomcat). Aquest subsistema 
agrupa  tots  els  components  que  tenen  control  directe  amb  i  contra  la  documentació 
introduïda al sistema.

Altres subdivisions del sistema, per exemple per integració d'interfície d'usuari o per optimització 
de línies de comunicació o recursos no tenen aplicació . En el primer cas, per què tota la interfície 
de treball del DMS es fa mitjançant el portal web emprant els navegadors d'internet; i en el segon 
cas, perquè tot el sistema està integrat i ubicat en un mateix entorn físic, és un sistema local (no és 
un entorn distribuït  format  per components )  amb una infraestructura de comunicacions local  i 
pròpia, sense connexió o demanda externa a les instal·lacions on està ubicat.

 4.3 .-  Casos d'us del sistema
Per determinar el casos d'us del sistema DMS, s'ha tingut en compte com a actors el rols de:

• Contribuïdor – Qualsevol personal o entorn (estació de treball) que introdueix o modifica 
documentació contingudes en DMS.

• Consumidor – Qualsevol personal que obté informació continguda al sistema DMS, però no 
pot crear nova, ni modificar l'existent.

• Autoritzador – Tot i que aquest rol pot considerar-se inclòs en el rol de contribuïdor, s'ha 
decidit mantindre'l perquè aquest actor realitzar una tasca única en el sistema definida en el 
cicle de vida dels documents, que es la d'autoritzar l'allibreació de la documentació i garantir 
la seva distribució a la resta d'usuaris del sistema.

• Bases de dades – Aquest actor és necessari per a poder definir els casos d'us interns del 
sistema,  que  es  donen  entre  els  components  Alfresco  Content  Server  ,  Bases  de  dades 
MySQL i servidor d'aplicacions o servlet (Apache/Tomcat).
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En base a aquest actors, al components identificats i classificat i a l'anàlisi del sistema, s'obté un 
diagrama de casos d'ús on s'ha reflectit les comunicacions entre els actors i el sistema, i on també 
s'han representat les comunicacions internes del propi sistema (Fig 19 i Fig 20).
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Fig 19.- Primera aproximació on estan identificats el actor vers el sistema (idealització).



 4.4 .-  Especificacions de desenvolupament i proves
El DMS a implantar haurà de permetre l'accés controlat dels seus usuaris, així com registrar els 
intents no autoritzats. El mateix sistema haurà de realitzar la gestió dels perfils d'usuari d'acord amb 
el  rols  de proveïdor  o  consumidor.  Segons el  seu perfil,  l'usuari  podrà fer  tasques  d'edició,  de 
modificació o d'aprovació de documentació, que estarà recolzada mitjançant la signatura electrònica 
i la justificació de l'acció. El sistema registrarà les activitats, les signatures i les seves justificacions, 
i emetrà notificacions a altres usuaris del sistema perque puguin desenvolupar la seva tasca segons 
el  cicle  de  vida  del  documents  establert  i  la  funció  particular  que  tingui  assignada  (p.ex.  Un 
contribuïdor  podrà  ser  editor  d'un  document,  i  a  l'hora  serà  revisor  d'un  altre  creat  per  altre 
contribuïdor,  i  també  podrà  ser  aprovador  en  un  tercer  document,  i  serà  consumidor  d'altres 
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Fig 20.-  Diagrama de casos d'ús del sistema DMS amb indicació dels actor.



documents creat per tercers). En el cas particular de l'autoritzador, el sistema haurà de autenticar-lo, 
i alliberar el document per a la seva distribució un cop sigui autoritzada per aquest usuari i hagi 
estat degudament registrat i signat de forma electrònica. El sistema enviarà notificacions als usuaris, 
i permetrà visualitzar i imprimir la documentació amb un format preestablert en el propi sistema.

Per tal de de realitzar les taques descrites es desenvoluparà un interfície web en el portal on:

• El usuaris s'autentiquin amb un codi d'usuari i una contrasenya.

• Es pugui visualitzar, crear, modificar, aprovar, autoritzar o rebutjar la documentació (segons 
el seu perfil d'usuari per al sistema i les seves funcions per a cada document)

• S'hagi d'introduir les dades (metadades) identificadores de la documentació de nova creació. 
Dades com títol, departaments, documents relacionats, etc.

• Es permeti signar de forma electrònica i introduir la justificació de l'acció efectuada.

• Sigui possible imprimir la documentació amb el format autoritzat, amb manifestació de les 
signatures electròniques que garanteixen la seva validesa i on aparegui el temps de vigència.

 4.4.1 .- proves

Les proves a executar en el sistema seguiran els criteris de validació informàtica definits per a 
entorns controlats en el sector farmacèutic (Apartat 3.3). Així, es faran proves de qualificació de la 
instal·lació, proves de qualificació d'operativitat i proves de qualificació de funcionament.

Totes aquestes proves seran definides en el pla general de validació del sistema, i serà efectuat per 
consultors  externs  que  s'encarregaran  d'executar  les  proves  amb  la  col·laboració  del  personal 
informàtic responsable del sistema, i de documentar totes les proves.

El  procés  de  proves  finalitzarà  amb  l'emissió  d'un  informe  de  validació,  que  un  cop  acceptat 
permetrà alliberar el sistema per a la seva entrada en explotació.
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 5 .-  DESENVOLUPAMENT

 5.1 .-  Planificació de les activitats d'integració
Per a realitzar una planificació d'activitats es considerarà que el projecte ha estat acceptat per la 
Direcció de projectes locals, i que a més a més es compta amb el suport contractat de proveïdors 
externs del software open source a implementar i també amb la contractació de consultors extern 
que s'encarregaran de realitzar la validació informàtica del sistema.

Amb aquest supòsits establerts queden excloses de la planificació les tasques relacionades amb:

• La preparació inicial del projecte (indicat sota l'aparença d'una fita)

• La  realització  d'una  proposta  de  projecte  i  presentació  d'un  informe  a  la  Direcció 
empresarial i a la Direcció de I+D (indicat amb una fita).

• La acceptació del projecte per part de la Direcció empresarial Direcció de I+D. Que marca 
l'inici real de la planificació, i apareix marcat amb una fita.

• L'alliberació definitiva del sistema per a la seva posada en funcionament, marcat amb una 
fita.

• L'inici i desenvolupament del manteniment durant l'existència i explotació del DMS, anotat 
com una altra fita.

La duració estimada del projecte és de 9 mesos. Començant el 1 de setembre de 2009 i entrant en 
producció el 10 de juny de 2010.

El conjunt de fases contemplades han estat:

• Instal·lació i configuració del DMS (47d)

• Càrrega de dades (125d)

• proves de funcionament (70d)

• Validació informàtica (187d)

• Ajust del DMS & Execució de CC i Correcció d'error i incidències (115d)

• Formació del DMS (157d)

• Alliberació del sistema i posta en explotació (2d)

Cadascuna  d'aquestes  etapes  estan  formades  per  un  conjunt  d'activitats  concretes  que  seran 
executades per els diferents recursos destinats a aquest  projecte.  La planificació completa de la 
implementació ha estat  realitzada amb la eina Gantt  project  i  està resumida en el  diagrama de 
planificació corresponen (Fig 21).
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Fig 21.- Planificació d'implantació del nou DMS basat en open source.



Els recursos humans, així com altres persones implicades i necessàries per a dur a terme el projecte 
son:

• Responsable IT Projecte Local

• Responsable UGC

• Responsable Documentació

• Tècnic Infraestructures

• Proveïdors Externs

• Consultors externs per a Validacions

• Direcció I+D

• Direcció Empresarial

• Tècnic Suport al Usuari

• Administrador DMS

• Data Base Administrator (DBA)

• Usuaris Contribuïdors

• Usuaris Consumidors
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Taula 12.- Resum de fases del projecte i principals recursos humans 
implicats.



 5.2 .-  Llicències del DMS
Vers  el  tema  de  llicències,  segons  les  versions  de  producte  emprat  es  faran  servir  llicències 
completament lliures o les llicències establertes pels proveïdors del producte.

La disponibilitat del codi font i el tipus de llicències inicial del producte determinaran l'ús futur que 
es pugui fer del software desenvolupat a nivell intern.

Llicències

Components Comunitat Proveïdors externs

Sistema operatiu 
GNU/Linux (p.ex. RedHat 
Enterprise)

GNU General Public 
License v.2 

EMEA

Alfresco Content Server
GNU General Public 

License v.2

GNU General Public 
License v2 amb 

commercial Service Level 
Agreements (SLAs).

Bases de dades MySQL
GNU General Public 

License v.2
EULA

Apache/Tomcat
Apache License v.2 

compatible amb GNU 
GPL v.3

Apache License v.2 
compatible amb GNU GPL 

v.3

Taula 13.- Disponibilitat de llicències per al programari lliure seleccionat en el projecte DMS open source.

 6 .-  IMPLANTACIO

 6.1 .-  Formació
A nivell empresarial la formació sensu lator es organitzada des del Dept. de Recursos Humans. En 
el  cas  particular  del  projecte  de  substitució  del  DMS, la  formació  recaurà  a  carreg  del  o  dels 
proveïdor/s dels sistemes.

A nivell formatiu hi haurà:

• Formació especialitzada dirigida al personal IT intern, per capacitar-los en el suport local als 
usuaris.

• Formació especialitzada dirigida al personal de Documentació encarregats del manteniment 
de l'estructura arxivístic.

• Formació d'ús dirigida a tot usuari del sistema DMS. Dins aquesta formació, s'organitzaran 
formacions bàsiques per a tots els consumidors i contribuïdors del sistema, i formacions més 
avançades  per  als  contribuïdors  amb  funcions  específiques  de  revisió  i  aprovació  que 
demandin de l'ús de la e-signature.

 6.2 .-  Implantació del sistema i proves
La implantació del sistema anirà precedit d'una validació complerta amb les seves proves de IQ, OQ 
i PQ anteriorment descrites.

Per  a  realitzar  aquestes  proves  de  validació  es  contarà  amb el  suport  d'una consultora  externa 
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especialitzada en validacions de sistemes informàtics en entorns farmacèutics.

El resultat final de la validació serà resumit en un informe de validació que serà entregat al Comitè 
de Validació del projecte, que desprès de comprovar la correcta execució de les correccions dels 
errors i incidències detectats, procedirà a alliberar el sistema per a la seva posada en producció.

 6.3 .-  Nivell de servei
Donat que a priori els manteniment i suport del sistema serà donat pel propi personal informàtic de 
l'empresa, els nivells de servei seran els mateixos que els donat per a qualsevol altre sistema validat.

De totes maneres, en el cas d'existir uns contractes de manteniment amb els proveïdors externs, es 
fixaran uns nivell de servei (SLAs) per contracte. I el compliment d'aquests SLAs serà supervisat o 
pel Responsable del Sistema, o en el seu defecte pel Responsable del Departament de Tecnologies 
de la Informació.

 6.4 .-  Acceptació del sistema
Acceptació del sistema serà donada pels  promotors locals  del projecte,  que en aquest cas és la 
Direcció  de  I+D,  que  desprès  d'avaluar  la  documentació  lliurada  al  final  de  la  implantació  i 
validació del sistema el considerarà acte per a ser alliberat i posat en funcionament.

 7 .-  MANTENIMENT

 7.1 .-  Suport i manteniment intern
Per realitzar el manteniment del sistema DMS es contarà amb un equip tècnic local constituït per 
personal entrenat i capacitat pels proveïdors externs.

Com en altres sistemes validats de l'empresa i segons s'extipula a la documentació del sistema, el 
personal capacitat efectuarà les seves tasques en funció de la seva pertanyença a un departament o 
un altre.

El Departament d'Informàtica serà responsable de:

• Realitzar les tasques de manteniment, actualització i millora del sistema DMS local.

• Realitzar les tasques administratives del sistema (altes i baixes d'usuari, modificacions de 
perfil, etc) sota demanda dels responsables departamentals.

• Fer  la  implementació  de  modificacions  de  l'estructura  del  sistema  en  funció  de  les 
indicacions facilitades pel Dept. de Documentació.

• Dur a terme les còpies de seguretat del DMS, així com la seva restauració.

• Realitzar la posta en funcionament del pla de contingències per fer front a un desastre del 
sistema.

• Contactar amb els proveïdors externs per tal d'obtenir suport.

• Atendre  les  incidències  i  errors  reportats  pels  usuaris.  Realitzat  el  correcte  tractament 
d'aquestes  incidències  i  errors  segons  el  procediments  establerts  i  documentant  la  seva 
resolució.

• Realitzar  controls  de  canvis  documentats  per  a  qualsevol  activitat  d'actualització  o 
modificació del sistema en producció.

61/101



El Departament de Documentació serà responsable de:

• Definir l'estructura del DMS (series documentals, definició de metadades, etc).

• Definir les característiques dels perfils d'usuari.

• Custodiar i gestionar la documentació obsoleta, garantint-ne la seva integritat i accessibilitat 
futura.

 7.2 .-  Manteniment subcontractar extern
Un altre aspecte contemplat al manteniment serà la contractació de suport extern proporcionat pels 
proveïdors o terceres empreses.

Aquest serveis estaran subjectes a contractes amb clàusules de secret industrial i de confidencialitat 
per  part  del  personal  que  prestarà  els  seus  serveis  a  l'empresa  farmacèutica,  tant  a  les  seves 
instal·lacions (in situ) com de forma remota.

Aquest suport subcontract aplicarà a dos nivells, a nivell de hardware i a nivell de sofware.

 7.2.1 .- Subcontractació de suport per a hardware

Totes les infraestructures i  elements hardware que suporten el  nou sistema DMS contaran amb 
extensions de suport per part dels fabricants (p.ex. Servidors, switchos, etc) com per part de la xarxa 
ethernet (proveïdors i certificadors de xarxa).

En aquest suport s'inclouran tots aquells elements crítics del sistema com ara els servidors. Hi haurà 
uns “care packs” del propi fabricant del maquinari que garanteixin la operativitat i recuperació del 
sistema amb un període màxim de 8 hores, mitjançant la substitució total o parcial i immediata dels 
elements danyats per altres de nous.

Aquest “paquets de suport” normalment s'adquireixen en el moment de la compra dels servidors i 
altres elements (p.ex. Switchos), però poden subcontractar-se i renovar-se periòdicament en anar 
finalitzant el seu període de vigència.

El  cost  d'aquest  tipus  de suport  és  igual  en un sistema propietari  com en un sistema basat  en 
programari lliure, tot i que pot ser menor si el programari lliure té uns menors requeriments mínims 
que permeti,  amb el mateix grau de servei per al usuari, reduir el nombre d'elements de maquinari a 
mantenir.

En cas que el sistema sigui altament crític, sobre tot, donat el tipus de documentació continguda, 
existeix  la  possibilitat  de  disposar  d'elements  duplicats  (p.  ex.  un  segon  Content  Server 
d'emergència).

 7.2.2 .- Subcontractació de suport per a software

Per  altre  banda,  hi  haurà  una  subcontractació  del  suport  extern  a  nivell  del  software  que 
constitueix el DMS. Aquí també hi haurà uns contractes entre l'empresa i els proveïdors, en concret 
Alfresco, per tal de garantir la resolució en el termini més curt de temps de qualsevol eventualitat 
que pugui posar en peril la continuïtat d'activitat amb el sistema DMS implementat.
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 8 .-  CONCLUSIONS

 8.1 .-  Objectius aconseguits
L'estudi ha permès caracteritzar de forma acurada l'actual DMS propietari en implantació.

Amb aquesta caracterització i amb la recopilació de requeriments de hardware, software, econòmics 
i regulatoris ha estat possible localitzar diverses eines informàtiques basades en programari lliure 
que permetrien aborda una implantació complerta d'un DMS basat en programari lliure.

L'estudi d'aquestes solucions i dels seus casos d'èxit han facilitat l'elecció del Gestor de Documents 
i del Gestor de Contiguts Web d'ALFRESCO, com a millor alternativa per substituir el DMS basat 
en Documentum + Oracle + CaraWeb de Generis.

Així, un dels objectius principal aconseguit en aquest treball és la demostració de la possibilitat de 
substitució d'un Sistema de Gestió Documental basat en programari propietari per un altre creat 
amb programari lliure de codi obert, seguint un model de substitucions de plataformes:

Windows + Documentum + 
Oracle + Apache/Tomcat + 

CaraWeb de Generis

GNU/Linux + ALFRECO 
(Gestor Documental & Gestor 
de Continguts Web) + MySQL 

+ Apache/Tomcat

Això es deu a l'existència de solucions madures i estables dins el sector del programari lliure, que 
poden donar resposta a les necessitats demandades en un sistema DMS, com per exemple Alfresco, 
Nuxeo o KnowledgeTree; i que poden competir amb les gran aplicacions clàssiques d'aquest sector.

Aquestes solucions comencen a estar avalades per casos d'èxit en diversos sectors industrials, entre 
ells el farmacèutic o altres relacionat amb la salut.

També existeix un reconeixement d'aquestes aplicacions i de la seva qualitat per part les agències 
reguladores  com la  FDA. Siguen aquestes  mateixes  agències  i  organismes,  les  responsables  de 
definir el marc regulatori dels sector industrials.

En el  treball  també s'ha demostrat  que existeix  un estalvi  significatiu  en  la  despesa d'aquestes 
solucions, que pot arribar a ser del 85% del TCO (apartat 2.5.2)

 8.2 .-  Objectius no assolits
No s'ha aconseguit portar a terme la implementació real del projecte, quedant-se solament en un 
exercici de simulació.

Tot i això, el fet de poder comparar el model teòric amb dades reals obtingudes d'una implantació en 
curs  ha  permès  entendre  de  forma  més  acurada  la  complexitat  que  implica  dirigir  un  projecte 
d'aquestes característiques.

La possibilitat real desenvolupar en la seva totalitat el projecte permetria ajustar i aprofundir en els 
aspectes de disseny, desenvolupament i implantació. 
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 8.3 .-  Altres conclusions i futures actuacions
La substitució complerta d'una plataforma tecnològica d'aquesta envergadura en plena implantació 
no sempre es aconsellable ni possible, sobre tot pels riscos que comporta.

La proposta de paralitzar un projecte en implantació, canviar la plataforma, canviar els proveïdors, 
tornar a donar formació, etc., mai serà ben rebuda, a priori, si no està recolzada amb una bona 
justificació, ben fonamentada i documentada. Un bon motiu fora demostrar que l'estalvi econòmic 
resultant d'efectuar aquesta acció sempre serà superior a la inversió ja realitzada més la pendent de 
realitzar. També caldria tenir en compte el període de retorn de la inversió ja efectuada, que es 
perdria en decidir canviar de plataforma.

Caldria doncs incloure un anàlisi de riscos per tal de poder completar la justificació per proposar la 
substitució del DMS basat en programari propietari per un que utilitza solament programari lliure.

Per a futures actuacions, podria avaluar-se la manera d'ampliar el sistema DMS. Una proposta fora 
incorporat  la  possibilitat  de  treballar  de  forma  distribuïda  i  remota,  sense  necessitat  d'estar 
físicament en la mateixa ubicació i entorn informàtic on es troba el DMS.

En aquest  cas,  el  fet  d'introduir  un factor  d'apertura  del  sistema i  universalitzar-lo  implicarà  la 
introducció de nous components com la xarxa de comunicacions, els servidors segurs o els  sistemes 
de contenció.  Tot això implicaria tornar a  estudiar l'arquitectura,  i  re-definir els subsistemes,  a 
tornar a dissenyar i ajustar la eina. I en el cas particular de la subdivisió de sistemes, hom podrà fer 
una nova subdivisió a nivell d'optimització de línies de comunicacions i recursos, i que en aquest 
estudi no ha estat necessària.
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• ECM – Enterprise Content Management System

(http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management)

• Solution Providers - Electronic Document Management Systems

(http://www.21cfrpart11.com/pages/sol_prov/edms.htm)

 9.1 .-  Legislació i normativa

• Real Decreto 822/1993, de 28 mayo y Real Decreto 1369/2000, de 19 julio

(http://www.agemed.es/actividad/legislacion/espana/docs/RCL_1993_1646Vigente.pdf)

• EU Commission Directive 1999/11/EC

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:1999:077:0008:0021:EN:PDF)

• EU GMP, Good Manufacturing Practices (GMP) of the European Union

(http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol4_en.htm   )  

• 21CFR 211, U.S. Good Manufacturing Practices  - Current Good Manufacturing practice 
for finished pharmaceuticals

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211)

• 21  Code  of  Federal  Regulations (21  CFR  Part  11)  Electronic  Records,  Electronic 
Signatures

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=11   &   
http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/Part11/

• 21CFR 58: Good Laboratory Practices - Good laboratory practice for nonclinical laboratory 
studies

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=58  )  

 9.2 .-  Solucions de programari lliure

• Alfresco (http://www.alfresco.com/)

◦ Alfresco Community (http://wiki.alfresco.com/wiki/Article_on_Community)

◦ Alfresco screenshots (http://www.alfresco.com/es/products/ecm/screenshots/)

◦ Marco  de  Desarrollo  de  la  Junta  de  Andalucía  –  MADEJA  - 
http://www.juntadeandalucia.es/xwiki/bin/view/MADEJA/

• Apache (http://www.apache.org/)

• Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org/)

• KNOWLEDGETREE (http://www.knowledgetree.com/)
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• NUXEO (http://www.nuxeo.org)

 9.3 .-  Solucions de programari propietari

• Documentum (http://www.documentum.com/)

• Generis Corp

• Cara Web (http://www.generiscorp.us/cara)

• DocConfigurator (http://www.generiscorp.us/docconfigurator)

• DocAnnotator (http://www.generiscorp.us/docannotator)

• DocSecure (http://www.generiscorp.us/docsecure)

• Oracle (http://www.oracle.com/index.html)

 9.4 .-  Cost d'aplicacions i solucions informàtiques

• Total Cost of Ownership for Enterprise Content Management Discover how to cut through 
the complexity of the ECM technology stack, avoid proprietary lock-ins and significantly 
reduce costs by using Open Source ECM software. Alfresco – White paper WP1028. 1-16 
pages.

• Preus productes Alfresco

 https://www.gsaadvantage.gov/advgsa/advantage/main/start_page.do

• Preus productes EMC/Documentum

http://var.immixgroup.com/contracts/gsa70_pricing.cfm?client_id=190&contract=GS-35F-
0330J

• Preus Oracle

http://www.oracle.com/corporate/pricing/pricelists.html

• Preus Microsoft Sharepoint

http://office.microsoft.com/en-us/sharepointserver/FX102176831033.aspx

Preus de MySQL -   http://mysql.com/products/enterprise/features.html  

 9.5 .-  Eines emprades
• Diagrames UML

◦ Joaquin  Gracia  (2003)  UML:  Casos  de  Uso.  Use  case  -  Desarrollo  de  Software 
Orientado a Objetos

(http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php)

◦ Sergio Tarrillo (2006) Diagramas UML, Casos de Uso (Use Case), muniecos y pelotas. 
Post cruzado desde starrillo blog.

http://geeks.ms/blogs/sergiotarrillo/archive/2006/07/29/Diagramas-UML_2C00_-Casos-
de-Uso-_2800_Use-Case_29002C00_-mu_26002300_241_3B00_ecos-y-pelotas.aspx

◦ Wikipedia (2009) Diagrama de casos de uso.
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso

• Diagrames  de  Gantt  realitzats  amb  el  programari  Gantt  Project  versió   2.0.9 
(http://www.ganttproject.biz/)

• Text, Figures i taules realitzades amb OpenOffice versió 3.1.0 (http://www.openoffice.org/)

• Esquemes i diagrames UML creats amb Dia versió 0.97 (http://live.gnome.org/Dia)
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 10 .-  ANNEX I – TERMINOLOGIA, ABREVIATURES I 
ACRONIMS
Recull terminològic, d'abreviatures i acrònims emprats en el text.

• Consumidor/s  –  Traducció  directa  del  terme  “consumer”  com  a  usuari  que  només  fa 
activitats  de  consulta  sobre  el  sistema  ECM.  Emprat  en  el  text  per  adequar-ho  a  la 
terminologia emprada en el entorn dels DMS i ECM, a més de diferenciar-ho dels consultor 
pròpiament dits (assessors sovint contractats a empreses externes).

• Contribuïdors – Traducció del terme “contributor” com usuari que realitza tasques d'edició, 
modificació, revisió, aprovació i acceptació dins el DMS.

• CMS  –  Sistema  de  Gestió  de  Continguts  (Content  Management  System) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system

• CRC,  targetes  –  Les  targetes  classe  -  responsabilitat  –  col·laborador  són  emprades 
conjuntament amb la notació UML per a expressar l'arquitectura del sistema estudiat.

• DCS - Documentum Content Server. Es el servidor encarregat de l'emmagatzemament dels 
documents.

• DMS – Document Management System (Sistema de Gestió de Documents). Emprat en el 
text per fer referencia general al Sistema de Gestió Documental,  en un sentit ampli.  Per 
definició  es  inclòs  molt  sovint  com  una  part  dels  ECM. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system

• DTS - Documentation Transformation Services. Es el servidor o ordinador encarregat de 
transformar documents de text a format PDF.

• ECM  –  Enterprise  Content  Management  (Gestió  de  Continguts  Empresarials) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_content_management

• EDMS  -  Electronic  Document  Management  System  (EDMS)  concepte  creat  per 
Documentum al 1993.

• e-docs – Documents electrònics.

• e-signature – Firma electrònica dels contribuïdors en els documents electrònics. Equival a la 
signatura manuscrita dels documents en format paper.

• FDA – U.S. Food and Drug Administration http://www.fda.gov/.

• HW – Hardware.

• I+D – Investigació i Desenvolupament.

• IQ - Installation Qualification.

• IT  –  Information  Tecnology  (emprat  en  aquest  text  per  referir-se  al  Departament 
d'Informàtica).

• LAMP – Tecnologia LAMP és la unió de : Linux + Apache + MySQL + Perl / PHP / Python 
(http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP i 
http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)).

• OQ - Operational Qualification.

• PC – Personal Computer (en el text, emprat per a fer referencia en equips informàtics de 
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tipus estació de treball (workstation), per diferenciar-los dels equips servidors).

• PDF – Portable Document File.

• PNT (PNTs)  –  Procediment/s  Normalitzat/s  de  Treball  són  documents  que  contenen  la 
manera  de  realitzar  qualsevol  tasque dins  un entorn  controlat  (p.  ex.  Com vestir-se  per 
accedir a un laboratori), o com fer ús d'un instrument, o com realitzar determinades mesures, 
etc.  Aquests  documents estan harmonitzats  sota  una mateixa plantilla,  i  han de contenir 
sempre  uns  elements  clars  com  una  portada  on  s'indica  el  títol,  els  autor,  revisors, 
aprovadors, el vist-i-plau de UGC o l'ent superior competent; una període de vigència (data 
d'entrada  en  ús  i  data  d'expiració);  també  té  les  pàgines  numerades  i  tota  una  resta 
d'elements de format per-establert. I com a característica molt significativa hi ha el fet que 
són d'obligat compliment per tot el personal que està afectat pel mateix.

• PQ - Performance Verification o Performace Qualification.

• Srv – Servidor/s.

• SW – Software.

• TCO - Total Cost of Ownership - Cost Total de Propietat

(http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_total_de_propiedad)

• UGC – Unitat de Garantia de Qualitat.

• UML - Llenguatge Unificat de Modelat (Unified Modeling Language) és el llenguatge de 
modelat de sistemes de software més conegut i emprat actualment, avalat pel OMG (Object 
Management Group). Llenguatge gràfic per a visualitzar, especificar, construir i documentar 
un sistema (http://es.wikipedia.org/wiki/Uml). 

• WAMP – Tecnologia WAMP inclou: Windows + Apache + MySQL + Perl / PHP / Python 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wamp).
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 11 .-  ANNEX II – INDEX DE TAULES I FIGURES

Índex de taules
Taula 1.- Departaments implicats en el Sistema de Gestió Documental. La taula recull 
també les seves principals tasques en el projecte, durant les proves pilot, i el rol a 
desenvolupar en el sistema productiu final..........................................................................12
Taula 2.- Resum de les característiques principals hardware i software del elements que 
formen el DMS.....................................................................................................................15
Taula 3.- Resum dels servidors, de les seves principals aplicacions, ús i criticitat.............17
Taula 4.- Cost orientatiu dels diferents elements hardware i software del DMS.................18
Taula 5.- Resum del requeriments de la norma 21CFR Part 11..........................................21
Taula 6.- Resum de les característiques principals hardware i software del elements 
considerats en la descripció del entorn del DMS................................................................26
Taula 7.- Equivalències de programari en un entorn propietari i un entorn de codi obert...28
Taula 8.- Possibles alternatives de substitucions parcials de tipus 1 a 1. També inclosa la 
migració de les estacions de treball mono-lloc....................................................................32
Taula 9.- Càlcul estimatiu del TCO per estació de treball amb programari propietari i amb 
programari lliure...................................................................................................................34
Taula 10.- Càlcul estimatiu del TCO per un DMS sota plataforma propietària i sota 
plataforma open source.......................................................................................................35
Taula 11.- Taula d'activitats. Recull les tasques a realitzar per cada perfil d'usuari dins el 
sistema DMS. Cal destacar que les tasques d'acceptació només les pot realitzar un perfil 
Autoritzador com l'assignat al Responsable de la UGC. En color vermell esta ressaltada 
l'acció d'eliminar documents del DMS donat que a priori el sistema hauria d'estar 
configurat per que cap usuari pogués eliminar cap document sense autorització prèvia, 
seguint el corresponent procediment establert per aquesta acció......................................44
Taula 12.- Resum de fases del projecte i principals recursos humans implicats................59
Taula 13.- Disponibilitat de llicències per al programari lliure seleccionat en el projecte 
DMS open source................................................................................................................60
Taula 14.- System requirements: Hardware requirements for IBM DB2 Content Manager 
Enterprise Edition Version 8 Release 4 Modification 1 (http://www-
01.ibm.com/support/docview.wss?rs=86&uid=swg27013805)............................................75
Taula 15.-Comparativa de les versions del producte Knowledge Tree...............................79
Taula 16.- Requeriments mínims de Knowledge Tree.........................................................80
Taula 17.- Resum d'especificacions i compliment de requeriments de Alfresco.................85

Índex de figures
Fig 1.- Esquema organitzatiu dels participants en el projecte de Gestió Documental........11
Fig 2.- Productes de Generis (http://www.generiscorp.us/products)...................................13
Fig 3.- Aspecte general de la interfície de treball de CaraWeb de Generis........................14
Fig 4.- Arquitectura del sistema de gestió documental i estructura de comunicació entre 
servidors i accés a l'usuari final...........................................................................................16
Fig 5.- Esquema ideal del cicle de vida del PNTs, indicant els principals estadis de la 
gestió dels documents així com els usuaris implicats dins un procés evolutiu 
unidireccional.......................................................................................................................19
Fig 6.- Esquema del software dels servidors que component el DMS actual sota 

70/101



plataforma propietària..........................................................................................................33
Fig 7.- squema ideal del software dels servidors per a un DMS basat en solucions de codi 
obert. El model considera els productes d'Alfresco per al portal web i per al CMS............33
Fig 8.- Idealització del cicle de vida dels documents electrònics dins el DMS en un model 
bidireccional. En aquest model els documents no es creat i es destrueixen, si no que 
evolucionen en successives versions mitjançant l'avanç o retrocés en el procés del seu 
cicle de vida.........................................................................................................................37
Fig 9.- Exemplificació del  funcionament del DMS propietari basat amb Documentum + 
Oracle + Cara Web de Generis enfront de les demandes de documents dels usuaris 
mitjançant el portal web.......................................................................................................39
Fig 10.- Exemple d'interfície d'accés al DMS basat en Alfresco, on l'usuari ha d'identificar-
se mitjançant el seu códi d'usuari i la seva contrasenya. I on el navegador emprat en 
Firefox. (http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/login.png)......................41
Fig 11.- Exemple de pantalla visualitzada per un usuari dins el sistema DMS en funció del 
seu perfil. (De http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/check_in.png)......42
Fig 12.- Alfresco aplica avançats cicles de gestió dels documents electrònics 
(http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/adv_workflow_task.png)............42
Fig 13.- Un cop accedit al sistema, l'usuari podrà realitzar les tasques en funció del seu 
perfil. Aquesta pantalla mostra l'administració centralitzada del repositori mitjançant el 
propi portal web del DMS. 
http://www.alfresco.com/products/ecm/screenshots/2.0/admin_console.png.....................43
Fig 14.- Situació de les targetes CRC dels components del DMS......................................48
Fig 15.- Diagrama UML de components del DMS basat en programari lliure.....................49
Fig 16.- Diagrama UML de components amb interfícies del DMS basat en programari lliure
.............................................................................................................................................50
Fig 17.- Diagrama UML de components i subsistemes funcionals del DMS basat en 
programari lliure...................................................................................................................51
Fig 18.- Diagrama UML de components agrupats en subsistemes segons un criteri de 
gestió de les dades dins el DMS basat en programari lliure...............................................52
Fig 19.- Primera aproximació on estan identificats el actor vers el sistema (idealització).. 54
Fig 20.-  Diagrama de casos d'ús del sistema DMS amb indicació dels actor....................55
Fig 21.- Planificació d'implantació del nou DMS basat en open source..............................58
Fig 22.- L'evolució de tràfic del web del projecte KnowledgeTree Document Management 
mostra un gran moviment en el 1er quatrimestre del 2005. Ara hi ha estabilitat................81
Fig 23.- Evolució de la història de descàrreges del Knowledge Document Management 
mostra un increment constant des del quart trimestre del 2005.........................................81
Fig 24.- Estructura de la plataforma desenvolupada per Nuxeo.........................................83
Fig 25.- Exemple d'interfície de treball de Alfresco Web Client...........................................84
Fig 26.- L'evolució de tràfic del web del projecte Alfresco Content Management mostra 
com des del seus començaments el nombre de visites ha estat in crementajt-se.............86
Fig 27.- L'evolució de la història de descàrreges de Alfresco Content Management mostra 
un descens progressiu cap a valor estables, amb gran màxim al octubre del 2007..........86

71/101



 12 .-  ANNEX III – ESTUDI DELS DIFERENTS 
PROJECTES NO RELACIONATS AMB PROGRAMARI 
LLIURE QUE RESOLEN PARCIAL O LA TOTALITAT DEL 
PROJECTE.
En el  mercat  del  software  hi  ha  un  ampli  ventall  d'eines  destinades  a  la  gestió  de  continguts 
empresarials.  Els  grans fabricants de software,  ofereixen diferents  alternatives que competeixen 
entre elles, i també amb la creixent ofert basada en programari lliure.

Software Fabricant

Programari 
propietari

SharePoint Microsoft
Content Manager IBM

Documentum EMC
Programari de 

Codi Obert 
(alternatives 

lliures)

KnowledgeTree
Nuxeo

Alfresco

 12.1 .-  MICROSOFT SHAREPOINT

 12.1.1 .- Breu descripció

Microsoft SharePoint (MOSS) és una plataforma web de treball col·laboratiu i gestió 
documental orientada a documents de Microsoft Office.
Format per un conjunt de productes i elements de programari que inclou funcions de col·laboració 
basades en navegador web, mòduls de gestió de processos, mòduls de cerca i una plataforma de 
gestió  documental.  SharePoint  pot  ésser  emprat  per  emmagatzemar  llocs  webs  per  a  treball 
compartit en grup, com magatzem de documents i informació, etc. 

Les principals característiques del producte son:

• Col·laboració - Permet la col·laboració entre persones d’una mateixa empresa mitjançant 
eines compartides com plantilles; o compartint documents, contactes, tasques i calendaris; 
afavorint  l’intercanvi  d’idees  en  llocs  wiki  i  blogs;  rebent  actualització  de  llistes  i 
biblioteques RSS o permeten l’accés de dispositius mòbils

• Persones  i  personalització  -  Contactar  amb persones  d’una  mateixa  empresa  mitjançant 
d’utilització de llocs web personals per a ubicar de forma centralitzada tota la informació; 
amb funcionalitats de xarxa social  (comparteix informació i documentació); o restringint 
l’accés mitjançant controls de privacitat; fent reunions i sessions informatives a distància 
(Audiències de destí), etc.

• Cercar  -  Cerca  centralitzada  dins  l’entorn  web  que  permet  cercar  documents,  persones, 
grups, dades empresarials,...

• Administració de continguts – Realitzada a  tres nivells,  administració de documents,  de 
registres i de continguts web.

• Processos i formularis empresarials – Formularis corporatius complimentats mitjançant el 
navegador  web.  Fluxos  de  treball  per  col·laborar  en  la  realització  de  documentación, 
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reunions, etc. Estructura de Single Sing-On per accedir a tot el sistema.

• Intel·ligència empresarial – Interoperativitat amb eines com SAP i Ms SQL Server facilitar 
la generació d’informes, llistes i indicadors de rendiment, etc.

http://office.microsoft.com/es-es/sharepointserver/HA101656533082.aspx

http://office.microsoft.com/es-hn/sharepointserver/HA101732173082.aspx

 12.1.2 .- Plataforma de programari

El producte està dissenyat per a treballar de forma integrada amb la resta de productes de Microsoft 
Office.

Microsoft Office SharePoint Portal Server necessita:

• Windows 2003 Server amb Internet Information Server (IIS)

• SQL server 2000/2005 SP2

• Active Directory amb validació contra Windows 2003 Server

• A nivell de client: MOSS s’integra amb Ms Excel, Word i PowerPoint de MS Office, i amb 
Outlook

 12.1.3 .- Empresa o fabricat

Microsoft

URL: http://www.microsoft.com/Sharepoint/default.mspx

 12.1.4 .- Cost de la seva implantació

SharePoint Designer 2007 és el producte substitutiu de Front Page i permet la gestió del entorn de 
SharePoint. Amb un cost aproximat de 350,00€ per llicència/PC, en aquest moment el producte pot 
ésser descarregat de forma gratuïta des dels servidors del fabricant fruit de la seva nova estratègia 
comercial.

El  cost  de la  seva implantació té una important part  corresponen a les  llicències dels  diferents 
elements  que  componen  el  sistema  (sistemes  operatius  dels  equips  emprats  Ms  Windows  XP 
professional per als PCs i MS Windows 2003 Server per al servidor; llicències del paquet ofimàtic, 
del outlook, del servidor SQL, etc.), i depenent del tipus d’implantació i de les contractacions que 
s'efectuïn hi hauran un cost d’assessoria i consultoria, costos de personalització i manteniment, etc.
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500,00 € 700,00 € 1 500,00 € 700,00 €
150,00 € 200,00 € 25 3.750,00 € 5.000,00 €

8.500,00 € 16.300,00 € 1 8.500,00 € 16.300,00 €
200,00 € 300,00 € 25 5.000,00 € 7.500,00 €

350,00 € 500,00 € 1 350,00 € 500,00 €

18.100,00 € 30.000,00 €

SharePoint de Microsoft
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard SP1
Microsoft Windows XP professional SP3
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise - Paquet complet 
- 1 servidor, 25 CAL- EDU - DVD - Win – Espanyol
Ms Office 2007 professional
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 - paquet 
complet

http://www.microsoft.com/Sharepoint/default.mspx
http://office.microsoft.com/es-hn/sharepointserver/HA101732173082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/sharepointserver/HA101656533082.aspx


 12.1.5 .- Avantatges i desavantatges

 12.1.5.1 .- Avantatges

• Marca  reconeguda,  amb  molts  productes  al  mercat.  Empresa  important  amb  una  base 
econòmica i amplia implementació al mercat.

• Integració amb els productes ofimàtics emprats en la generació de documents (aplicacions 
de Ms Office).

• Integració i implementació en sistemes i infraestructures basats en sistemes operatius Ms 
Windows.

• Producte estàndard amb funcionalitats generals.

 12.1.5.2 .- Desavantatges

• No disponibilitat del codi font de les aplicacions.

• Captivitat del client per part del fabricant de software.

• Cost de manteniment i de llicències

• No es un producte especialitzat en la indústria farmacèutica, i  no compleix requeriments 
relacionats amb la 21 CFR Part 11

 12.2 .-  IBM CONTENT MANAGER

 12.2.1 .- Breu descripció

IBM Content Manager són un conjunt d’aplicacions 

 12.2.2 .- Plataforma de programari

IBM Content Manager és un producte multiplataforma que suporta diferents sistemes operatius, 
diferents bases de dades i aplicacions.

Els servidor suportants son: Sun Solaris, AIX®, Windows NT®, Windows® 2000 and Linux®.

Els clients són suportats per Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Millennium, 
and Windows XP.

 12.2.3 .- Empresa o fabricat

IBM

http://www-01.ibm.com/software/data/cm/cmgr/mp/edition-enterprise.html

 12.2.4 .- Cost de la seva implantació

El cost de la implantació esdevé acordat mitjançant contractacions entre el client i el proveïdor.
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 12.2.5 .- Avantatges i desavantatges

 12.2.5.1 .- Avantatges

• Integració amb el productes de IBM, en concret amb el sistema de missatgeria i treball en 
grup Lotus Notes.

• Reputació i marca de l'empresa.

• Opció de configurar el producte sota demanada del client.

• Participant actiu en iniciatives Open Source, i en la creació i manteniment d'institucions com 
The Linux Foundation.

 12.2.5.2 .- Desavantatges

• Processos de captivitat per part del proveïdor. L'usuari final pateix un procés de captivitat 
per part del proveïdor de software i de la seva plataforma tecnològica.

• Cost de llicències.

• Cost de la configuració i personalització.

75/101

Taula 14.- System requirements: Hardware requirements for IBM DB2 Content Manager 
Enterprise Edition Version 8 Release 4 Modification 1 (http://www-
01.ibm.com/support/docview.wss?rs=86&uid=swg27013805)

Client for Window s 

AIX®

Solaris

Window s

HP-UX®

Server (including library server, 
resource m anger, eClient application 
server, or Inform ation Integrator for 
Content federated database server) 

System  adm inistration client 

Operating system Required hardw are Required hardw are Required hardw are

Processor: IBM POWER™-based processors, 
including IBM System p®, eServer™ 
pSeries®, System i®, and eServer iSeries® 
servers.
Display and adapter: VGA (800 x 600 
resolution and 256 color mode)

Processor: IBM POWER-based processors, 
including IBM System p, eServer pSeries, 
System i, and eServer iSeries servers.
Display and adapter: SVGA (1024 x 768 
resolution and 256 color mode)
RAM: 128 MB
Disk space: 50 MB

Linux® on System x

Processor: Intel 32-bit processors and AMD 
Opteron (AMD64) and Intel Xeon (EM64T) 64-
bit processors, including IBM System x, 
eServer xSeries, and BladeCenter servers
Display and adapter: VGA (800 x 600 
resolution and 256 color mode)

Processor: Intel 32-bit processors and AMD 
Opteron (AMD64) and Intel Xeon (EM64T) 
64-bit processors, including IBM System x, 
eServer xSeries, and BladeCenter servers
Display and adapter: SVGA (1024 x 768 
resolution and 256 color mode)
RAM: 128 MB
Disk space: 50 MB

Linux on System z™ Processor: zSeries® z800, z890, z900, z990, 
IBM System z9®, or a comparable processor

Processor: Sun UltraSPARC processor, 64-bit 
AMD Opteron (AMD64) and Intel Xeon 
(EM64T) processors 
Display and adapter: VGA (800 x 600 
resolution and 256 color mode)

Processor: Sun SPARC-based processor, 
64-bit AMD Opteron (AMD64) and Intel Xeon 
(EM64T) processors
Display and adapter: SVGA (1024 x 768 
resolution and 256 color mode)
RAM: 128 MB
Disk space: 50 MB

Processor: Intel 32-bit processors and AMD 
Opteron (AMD64) and Intel Xeon (EM64T) 64-
bit processors, including IBM System x, 
eServer xSeries, and BladeCenter servers
Display and adapter: VGA (800 x 600 
resolution and 256 color mode)

Processor: Intel 32-bit processors and AMD 
Opteron (AMD64) and Intel Xeon (EM64T) 
64-bit processors, including IBM System x, 
eServer xSeries, and BladeCenter servers
Display and adapter: SVGA (1024 x 768 
resolution and 256 color mode)
RAM: 128 MB
Disk space: 50 MB

Processor: Intel 32-bit processors and 
AMD Opteron (AMD64) and Intel Xeon 
(EM64T) 64-bit processors, including IBM 
System x, eServer xSeries, and 
BladeCenter servers
Display and adapter: VGA (800 x 600 
resolution and 256 color mode)
Other required hardw are: ASPI-compliant 
SCSI adapter for scanning
RAM: 128 MB
Disk space: 70 MB

Processor: Intel Itanium 2 processor 
Display and adapter: VGA (800 x 600 
resolution and 256 color mode)

Processor: Intel Itanium 2
Display and adapter: SVGA (1024 x 768 
resolution and 256 color mode)
RAM: 128 MB
Disk space: 50 MB

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=86&uid=swg27013805
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=86&uid=swg27013805


• La hi ha disponibilitat del codi font. Aquest fet dificulta de manteniment per tercers.

• Aplicacions  desenvolupades  conjuntament  amb  equipaments  HW.  Això  pot  implicar 
encariments importants en les implantacions en haver de substituir part del hardware.

 12.3 .-  EMC DOCUMENTUM 

 12.3.1 .- Breu descripció

Documentum  (http://en.wikipedia.org/wiki/Documentum)  va  ésser  creat  al  1990,  per  intentar 
solucionar el problemes existent en el treball simultani sobre bases de dades relacionals.

El  primer  desenvolupament  va ser creat  de forma personalitzada per  a  Boeing amb la  finalitat 
organitzar,  emmagatzemar  i  mantenir  els  milers  de  pàgines  d'informació  del  manuals 
d'ensinistrament del Boeing 777.

També van desenvolupar un sistema personalitzat per a Syntex, una empresa farmacèutica, amb la 
intenció d'automatitzar el proces de registre d'un nou medicament en la FDA.

Al 1993 va introduir el concepte de Electronic Document Management System (EDMS).

Al 1998 va suposar el llançament de la versió per Internet, i al 2000 va aparèixer la versió nativa per 
plataforma web amb Documentum 4.

L'última versió, Documetum 6.5, va ser alliberat al juliol del 2008.

 12.3.2 .- Plataforma de programari

Programari multiplataforma, amb gran versatilitat i capacitat per ésser integrat amb estructures i 
sistemes preexistents.

 12.3.3 .- Empresa o fabricat

EMC

 12.3.4 .- Cost de la seva implantació

El  cost  d'implantació  d'aquest  sistema  és  molt  elevat  degut  a  que  es  tracta  sempre  de 
personalitzacions i adaptacions als requeriments de l'usuari.

Són personalitzacions fetes a mide on hi ha el cost de consultoria, de desenvolupament, d'adaptació, 
de documentació, d'implantació, d'entrenament, etc.

Alguns treballs indiquen que el cost total de propietat (TCO) per aquesta solució i per a 100 usuaris 
supera els 95.000,00€ fins a 635.000,00€ per a 1000 usuaris.

 12.3.5 .- Avantatges i desavantatges

 12.3.5.1 .- Avantatges

• Producte consolidat

• “Estàndard  de  facto”  en  el  sector  dels  DMS i  ECM,  i  més  concretament  en  el  sector 
farmacèutic.
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• Acceptat i certificat per la FDA.

 12.3.5.2 .- Desavantatges

• Cost elevat de les llicències.

• Captivitat del client per part del proveïdor i de la plataforma tecnològica.

• Implementació subcontractada a tercers i partners. Existeix el risc d'incompliment i manca 
de compromís per part d'aquestes empreses terceres.

• No disponibilitat del codi font.
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 13 .-  ANNEX IV – ESTUDI DELS DIFERENTS 
PROJECTE DE PROGRAMARI LLIURE QUE RESOLEN 
PART O LA TOTALITAT DEL PROJECTE.

 13.1 .-  KNOWLEDGETREE

 13.1.1 .- Breu descripció

Knowledgetree és un sistema de gestió  documental  comercialitzat  per  Knowledge Tree Inc.  Es 
emprat  per  empreses,  institucions governamentals  i  PIMES. La seva arquitectura de codi  obert 
permet  a  les  organitzacions  personalitzar  i  integrar  el  sistema  de  gestió  amb  les  seves 
infraestructures,  constituint  una  alternativa  més  flexible  i  amb  un  cost  més  eficient  que  les 
aplicacions propietàries.

Knowledgetree té una versió oberta a la Comunitat, tot i que no té totes les funcionalitats i el suport 
proporcionat per la versió comercialitzada.

 13.1.2 .- Tipus de comunitat, lideratge del projecte

http://www.knowledgetree.com/community

http://wiki.knowledgetree.com/Main_Page

Comunitat  liderada  i  suportada  pel  propi  fabricant  del  producte.  És  el  propi  fabricat  que  ha 
proporcionat l'espai i  l'entorn de treball  de la  Comunitat,  encarregant-se del  seu manteniment i 
gestió.

 13.1.3 .- Llicència

Els  productes  KnowledgeTree  es  distribuïxen  sota  dos  tipus  de  llicències.  Hi  ha  una  llicència 
comercial de tipus propietari (Taula 15), emprada en les diferents modalitats comercialitzades del 
producte (amb variacions en els serveis associats contractats); i existeix una llicència lliure emprada 
per la Comunitat, que és de tipus GNU GPLv3 , garantint-ne així l'accés al codi font i a les novetats 
implementades.
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 13.1.4 .- Requeriments tècnics

Aplicació multiplataforma implementable en servidors Apache Web Server i sistemes de bases de 
dades MySQL.
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Taula 15.-Comparativa de les versions del producte Knowledge Tree.



Instal·lables en entorns LAMP i entorns WAMP.

Està escrit en PHP i AJAX

L'eina està dotada d'una interfície d'usuari en entorn web.

Hardware Software Navegador d'Internet

Server 
• 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit 

(x64) processor 
• 1 GB of system memory 
• 1  GB  of  storage  for  the 

application  data  and 
repository storage as needed. 

Workstations 
• 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit 

(x64) processor 
• 512 MB of system memory 
• 15 MB storage space 
• Broadband  connection  to 

server 

KnowledgeTree Server 
Stack Installer Package 
Requirements

• Red Hat  Enterprise  Linux  4  and  5 
(32-bit x86) 

• SUSE Linux Enterprise Server 9 and 
10 (32-bit x86) 

• Ubuntu 6.06 LTS (32-bit x86) 
• Microsoft Windows 2003 Server SP1 

(32-bit) 
• Microsoft Windows XP Professional 

SP2 (32-bit) 
• Microsoft Windows Vista (32-bit) 

KnowledgeTree Server 
Software Appliance 
Requirements

• x86  32  or  64-bit  Server  or 
Workstation Hardware Platform 

• XenSource Hypervisor 
• VMWare Server or Workstation 
• Microsoft Virtual Server 
• Parallels Workstation 

KnowledgeTree Client Tools 
for Windows Requirements

• Microsoft Windows Vista (32-bit) 
• Microsoft Windows XP Professional 

SP2 (32-bit) 
• Microsoft Office XP SP3 
• Microsoft Office 2003 
• Microsoft  Office  2007  (BETA 

ONLY) 
• Net Framework Runtime 2.0 

Firefox
• 2.x (latest version) 
• 3.x 

Internet Explorer
• 6.0.2900 and above 

Taula 16.- Requeriments mínims de Knowledge Tree.

 13.1.5 .- Antiguitat

Aplicació disponible en format lliure des del 2004. La última versió estable mantinguda per la 
Comunitat és la 3.6, apareguda el 17/ABR/2009.

És una aplicació “viva”, en un suport i manteniment per part de la Comunitat continu i sostingut, 
com es pot visualitzar en els gràfics de seguiment de l'evolució de visites de les pàgines web del 
projecte o el nombre de descàrregues del software.. 
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 13.1.6 .- Avantatges i desavantatges

 13.1.6.1 .- Avantatges

• Aplicació open source en totes les seves versions, per tant, codi font disponible.

• Existeix una Comunitat que sustenta la versió lliure del programari.

• Compleix  normatives  21  CFR Part  11  (http://www.knowledgetree.com/solutions/21cfr11-
electronic-document-management)

• Implementació  en  entorn  farmacèutics  i  d'investigació  de  la  salut 
(http://www.knowledgetree.com/solutions/hipaa-electronic-document-  management  )

• Alternativa  lliure  per  a  reemplaçar  el  sistemes  de  gestió  documental  propietaris 
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Fig 22.- L'evolució de tràfic del web del projecte KnowledgeTree Document Management 
mostra un gran moviment en el 1er quatrimestre del 2005. Ara hi ha estabilitat.

Fig 23.- Evolució de la història de descàrreges del Knowledge Document Management 
mostra un increment constant des del quart trimestre del 2005.

http://www.knowledgetree.com/solutions/hipaa-electronic-document-management
http://www.knowledgetree.com/solutions/hipaa-electronic-document-management
http://www.knowledgetree.com/solutions/21cfr11-electronic-document-management
http://www.knowledgetree.com/solutions/21cfr11-electronic-document-management


(http://www.knowledgetree.com/solutions/knowledgetree_sharepoint_document_manageme
nt_alternative)

• Multiplataforma.

• Pocs requeriments mínims de HW / SW

 13.1.6.2 .- Desavantatges

• Versió lliure distribuïda sota llicència GPL v3

• Versió lliure amb importants limitacions

• Estabilitat de la Comunitat.

 13.2 .-  NUXEO

 13.2.1 .- Breu descripció

Sistema d'administració de continguts de codi obert basat en estàndards oberts per a 
plataformes windows i unix (http://www.nuxeo.com/)
Dins les  seves  funcionalitats  permet  la  gestió  de  documents,  de  continguts  web,  de registres  i 
d'imatges; realitza un versionat a nivell de repositori,  amb publicació integrada i flux de treball 
basat en jBPM. Utilitza el motor Lucene per a fer cerques.

Pot  treballar  amb  servidors  descentralitzats,  i  suporta  clusterig.  És  multiplataforma  (Windows, 
Linux, Solaris, Mac OS). Fa sevir una interfície gràfica preparada per a navegadors d'Internet; i té 
integració amb Microsoft Office i amb OpenOffice.Org.

 13.2.2 .- Tipus de comunitat, lideratge del projecte

http://www.nuxeo.org/xwiki/bin/view/Main/

Com succeeix en altres productes semblant, aquesta aplicació té una Comunitat sostinguda per la 
pròpia empresa fabricant del producte.

L'empresa s'encarrega de proporcionar els recursos necessaris per mantenir la Comunitat, donant 
suport específic per a desenvolupadors, per administradors

 13.2.3 .- Llicència

El producte es distribuïx sota llicència lliure de tipus LGPL i l'empresa centra el seu negoci en els 
serveis oferts sobre aquesta plataforma.

Aprofita System Integrator Partners (Distribuïdors   autoritzats),  per exemple a Espanya utilitza 
Yerbabuena Software http://www.yerbabuena.es/

 13.2.4 .- Requeriments tècnics

Desenvolupat en java.
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 13.2.5 .- Antiguitat

L'empresa desenvolupa i manté el seu producte des de l'any 2000 (9 anys d'antiguitat).

 13.2.6 .- Avantatges i desavantatges

 13.2.6.1 .- Avantatges

• Multiplataforma

• Utilització d'estàndards.

• Experiència adquirida pel vagatge.

 13.2.6.2 .- Desavantatges

• Problemes derivat de la utilització de partners per a la seva  implementació i manteniment.
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Fig 24.- Estructura de la plataforma desenvolupada per Nuxeo.



 13.3 .-  ALFRESCO

 13.3.1 .- Breu descripció

Com explica a la seva web (http://www.alfresco.com/es/), Alfresco es una alternativa de codi obert 
per a la gestió de continguts empresarials.

El  seu  model  de  desenvolupament  basat  en  codi  obert,  li  permet  integrar  les  tecnologies  i 
contribucions aportades de des de la Comunitat amb la finalitat d'assolir en poc temps un software 
d'alta qualitat i amb un cost molt baix.

 13.3.2 .- Tipus de comunitat, lideratge del projecte

Com en  altres  productes  semblants,  la  Comunitat  està  promoguda  i  mantinguda  per  la  pròpia 
empresa desenvolupadora.

 13.3.3 .- Llicència

Producte distribuït sota llicència GPL 

 13.3.4 .- Requeriments tècnics

Producte multiplataforma, pot treballar en entorn WAMP i LAMP.
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Fig 25.- Exemple d'interfície de treball de Alfresco Web Client.

http://www.alfresco.com/es/


Desenvolupat en Java i JSP

La interfície d'usuari està basada en entorn web.
Requeriment Especificacions i compliment de requeriments

Sistemes operatius
(multiplataforma)

• Linux
• MacOS
• Unix
• Windows 

Bases de dades

• Qualsevol  base  de  dades  recolzada  per 
Hibernate2, incloent-hi:

• MySQL
• Oracle 

Servidor d'aplicacions
• JBoss Application Server
• Apache Tomcat
• J2SE 5.0 (JRE 5.0) 

Navegadors suportats
• Firefox
• Internet Explorer 

Portals
• Liferay
• JBoss Portal
• JSR-168 

Idiomes • Multillenguatge  (inclou  Chinès,  holandès, 
anglès, francès, alemany, italià, rus, espanyol)

Tecnologies emprades

• Java 
• Spring  Aspect-Oriented Framework
• ACEGI – Aspect-Oriented Security Framework
• MyFaces JSF Implementation
• Hibernate ORM Persistence
• Lucene Text Search Engine
• JLAN
• POI File Format Conversion
• PDFBox – PDF Conversion
• OpenOffice
• jBPM
• Rhino JavaScript engine 

Interfícies suportades

• CIFS/SMB Microsoft File Share Protocol
• JSR-168 Portlet Specification
• JSR-127 Java Server Faces
• FTP
• WebDAV
• Web Services
• REST

Serveis, certificats i suport 

• Certificats
• Manteniment, actualitzacions i pedaços
• Ajuda  al  client  –  resolució  de  problemes, 

compatibilitat i consell per a migracions
• Portal  del  Client  – Informació,  Bug Tracking i 

Case Tracking
• Indemnització i Garantia

Taula 17.- Resum d'especificacions i compliment de requeriments de Alfresco.

2 Hibernate (https://www.hibernate.org/)  és un objecte/relacional potent i d'alt rendiment i servei Query. 
Permet desenvolupar classes orientades a diferents idiomes de programació, incloent-hi associació, 
herència, polimorfisme, composició i col·leccions. També permet expressar cerques en un llenguatge 
propi portàtil de extensió de SQL (HQL), així com en SQL natiu.
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 13.3.5 .- Antiguitat

http://sourceforge.net/projects/alfresco/

Aplicació lliure distribuida des del juny del 2005.

 13.3.6 .- Avantatges i desavantatges

 13.3.6.1 .- Avantatges

• Facilitat d'ús.
• Productivitat del desenvolupador.
• Millor pràctica de col·laboració (compta amb el suport de la Comunitat).
• Productivitat de l'administrador.
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Fig 26.- L'evolució de tràfic del web del projecte Alfresco Content Management mostra com 
des del seus començaments el nombre de visites ha estat in crementajt-se.

Fig 27.- L'evolució de la història de descàrreges de Alfresco Content Management mostra 
un descens progressiu cap a valor estables, amb gran màxim al octubre del 2007.

http://sourceforge.net/projects/alfresco/


• Gestió de cerques avançada.
• Arquitectura Distribuïda
• Disponibilitat del codi font de l'aplicació i dels desenvolupaments.
• Reconeixement per la FDA.

 13.3.6.2 .- Desavantatges

• El tipus de llicència emprat.

• Poca implantació en el sector industrial farmacèutic.

• Llicències i contractes associat a SLAs.
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 14 .-  ANNEX V – INFORME DE PLANIFICACIÓ 
EFECTUAT AMB GANTT PROJECT
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 15 .-  ANNEX VI – LLICENCIA CREATIVE COMMONS – 
RECONEIXEMENT – NO COMERCIAL – COMPARTIR 
IGUAL 3.0 ESPANYA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

 15.1 .-  Llicència
L'OBRA O LA PRESTACIÓ TAL COM ES DEFINEIX MÉS ENDAVANT, S'OFEREIX SEGONS 
ELS  TERMES  D'AQUESTA  LLICÈNCIA  PÚBLICA  DE  CREATIVE  COMMONS  (D'ARA 
ENDAVANT CCPL O LLICÈNCIA). L'OBRA O LA PRESTACIÓ ESTÀ PROTEGIDA PER LA 
LLEI  ESPANYOLA DE  PROPIETAT  INTEL·LECTUAL O  QUALSEVOL ALTRA NORMA 
APLICABLE.  QUEDA  PROHIBIT  QUALSEVOL  ÚS  DE  L'OBRA  O  LA  PRESTACIÓ 
DIFERENT DEL QUE  AUTORITZI  AQUESTA LLICÈNCIA O  DISPOSIN  LES  LLEIS  DE 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

L'EXERCICI DE QUALSEVOL DRET SOBRE L'OBRA O LA PRESTACIÓ COMPORTA QUE 
ACCEPTEU  LES  LIMITACIONS  I  OBLIGACIONS  D'AQUESTA  LLICÈNCIA  I  HI 
CONSENTIU, SENSE PERJUDICI DE LA NECESSITAT DE CONSENTIMENT EXPRÉS EN 
CAS  DE  VIOLACIÓ  PRÈVIA DE  LES  SEVES  CONDICIONS.  EL  LLICENCIADOR  US 
CONCEDEIX  ELS  DRETS  CONTINGUTS  EN  AQUESTA  LLICÈNCIA,  SEMPRE  QUE 
N'ACCEPTEU LES CONDICIONS QUE HI SÓN PRESENTS.

1. Definicions
a. L'obra és la creació literària, artística o científica oferta en els termes d'aquesta llicència. 
b. En  aquesta  llicència  es  considera  una  prestació qualsevol  interpretació,  execució, 

fonograma, enregistrament audiovisual, emissió o transmissió, mera fotografia o qualsevol 
altre objecte protegit per la legislació de propietat intel·lectual vigent aplicable. 

c. L'aplicació d'aquesta llicència a una col·lecció (definida més endavant) afectarà únicament 
l'estructura com a forma d'expressió de la selecció o disposició dels continguts, i no es farà 
extensiva  a  aquests.  En  aquest  cas  la  col·lecció  tindrà  la  consideració  d'obra  a  efectes 
d'aquesta llicència. 

d. El titular originari és: 
i. En el cas d'una obra literària, artística o científica, la persona natural o el grup de 

persones que l'ha creada. 
ii. En el cas d'una obra col·lectiva, la persona que l'editi i el divulgui amb el seu nom, 

llevat que hi hagi un pacte contrari. 
iii.En el  cas d'una interpretació o execució,  l'actor,  cantant,  músic,  o qualsevol altra 

persona  que  representi,  canti,  llegeixi,  reciti,  interpreti  o  executi  de  qualsevulla 
manera una obra. 

iv. En el  cas d'un fonograma,  el  productor  fonogràfic,  és  a dir,  la  persona natural  o 
jurídica sota la iniciativa i responsabilitat de la qual es fa per primera vegada una 
fixació exclusivament sonora de l'execució d'una obra o d'altres sons. 

v. En el cas d'un enregistrament audiovisual, el productor de l'enregistrament, és a dir, 
la persona natural o jurídica que tingui la iniciativa i assumeixi la responsabilitat de 
les fixacions d'un pla o una seqüència d'imatges, amb o sense so. 

vi. En el cas d'una emissió o una transmissió, l'entitat de radiodifusió. 
vii.En el cas d'una mera fotografia, aquella persona que l'hagi realitzada. 
viii.En el  cas d'altres objectes  protegits  per  la  legislació de la  propietat  intel·lectual 

vigent, la persona que aquesta indiqui. 
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e. Es  consideraran  obres  derivades aquelles  obres  creades  a  partir  de  l'objecte  d'aquesta 
llicència com, per exemple,  les traduccions i  adaptacions; les revisions, actualitzacions i 
anotacions;  els  compendis,  resums  i  extractes;  els  arranjaments  musicals,  i  en  general 
qualsevol transformació d'una obra literària, artística o científica. Per aclarir dubtes, si l'obra 
consisteix  en una composició musical  o  en  un enregistrament  de sons,  la  sincronització 
temporal de l'obra amb una imatge en moviment (synching) serà considerada com una obra 
derivada als efectes d'aquesta llicència. 

f. Tindran la consideració de  col·leccions la recopilació d'obres alienes, de dades o d'altres 
elements independents com ara les antologies i les bases de dades que per la selecció o 
disposició de llurs continguts constitueixin creacions intel·lectuals.  La mera incorporació 
d'una obra en una col·lecció no donarà lloc a una obra derivada a efectes d'aquesta llicència. 

g. El llicenciador és la persona o l'entitat que ofereix l'obra o la prestació subjecta als termes 
d'aquesta llicència i que en concedeix els drets d'explotació conforme al que s'hi disposa. 

h. Vós sou la persona o l'entitat que exerceix els drets concedits mitjançant aquesta llicència i 
que prèviament no ha violat els termes d'aquesta llicència respecte a l'obra o la prestació, o 
que ha rebut un permís exprés del llicenciador per exercir els drets concedits mitjançant 
aquesta llicència malgrat una violació anterior. 

i. La transformació d'una obra comprèn la traducció, l'adaptació i qualsevol altra modificació 
de la qual derivi una obra diferent. La creació resultant de la transformació d'una obra tindrà 
la consideració d'obra derivada. 

j. S'entén per reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol 
mitjà i en qualsevol forma, de tota l'obra o la prestació o de part d'ella, que en permeti la 
comunicació o l'obtenció de còpies. 

k. S'entén per distribució el fet de posar a disposició del públic l'original o les còpies de l'obra 
o la prestació mitjançant la venda, el lloguer, el préstec o qualsevol altre sistema. 

l. S'entén per comunicació pública qualsevol acte mitjançant el qual una pluralitat de persones, 
que no pertanyin a l'àmbit  domèstic de qui la duu a terme, pot tenir accés a l'obra o la 
prestació  sense  que  se'ls  hagi  fet  una  distribució  prèvia  d'exemplars.  Es  considera 
comunicació  pública  el  fet  de  posar  l'obra  o  la  prestació  a  disposició  del  públic  per 
procediments electrònics amb fil o sense fil de manera que qualsevol persona pugui accedir-
hi des d'on vulgui i quan vulgui. 

m. L'explotació de l'obra o la prestació comprèn la reproducció, la distribució, la comunicació 
pública i, en el seu cas, la transformació. 

n. Els  elements  de  la  llicència són  les  característiques  principals  de  la  llicència  segons  la 
selecció efectuada pel llicenciador i indicades en el títol d'aquesta llicència: Reconeixement, 
NoComercial, CompartirIgual. 

o. Una llicència equivalent és: 
i. Una versió  posterior  d'aquesta  llicència  de  Creative  Commons  amb els  mateixos 

elements de la llicència. 
ii. La  mateixa  versió  o  una  versió  posterior  d'aquesta  llicència  de  qualsevol  altra 

jurisdicció  reconeguda  per  Creative  Commons  amb  els  mateixos  elements  de  la 
llicència (per exemple: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Japó). 

iii.La mateixa versió o una versió posterior de la llicència de Creative Commons no 
adaptada a cap jurisdicció (Unported) amb els mateixos elements de la llicència. 

2. Límits dels drets. No hi ha res en aquesta llicència que pretengui reduir o restringir qualsevol 
dels límits legals dels drets exclusius del titular dels drets de propietat intel·lectual d'acord amb la 
Llei de propietat intel·lectual o qualsevol altra normativa aplicable, ja siguin drets derivats d'usos 
legítims —com ara la còpia privada o la citació— ja siguin altres limitacions —com la que resulta 
de la primera venda d'exemplars (exhauriment).

3. Concessió de llicència. Conforme a les condicions d'aquesta llicència, el llicenciador concedeix, 
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pel termini de protecció dels drets de propietat intel·lectual i a títol gratuït, una llicència d'àmbit 
mundial no exclusiva que inclou els drets següents:

a. Dret de reproduir, distribuir i comunicar públicament l'obra o la prestació. 
b. Dret d'incorporar l'obra o la prestació en una o més col·leccions. 
c. Dret  de  reproduir,  distribuir  i  comunicar  públicament  l'obra  o  la  prestació  lícitament 

incorporada en una col·lecció. 
d. Dret  de  transformar  l'obra  per  crear-ne  una  obra  derivada  sempre  que  s'hi  inclogui  una 

indicació de la transformació o modificació efectuada. 
e. Dret de reproduir, distribuir i comunicar públicament les obres derivades creades a partir de 

l'obra subjecta a la llicència. 
f. Dret d'extraure i reutilitzar l'obra o la prestació d'una base de dades. 

Aquests drets es poden exercir en tots els mitjans i formats, tangibles o intangibles, coneguts en el 
moment  de  concessió  d'aquesta  llicència.  Els  drets  esmentats  inclouen  el  dret  a  efectuar  les 
modificacions que siguin tècnicament necessàries per exercir els drets en altres mitjans i formats. 
Tots aquells drets no concedits expressament pel llicenciador queden reservats, incloent-hi, a títol 
enunciatiu però no limitatiu, els establerts en la secció 4.f, així com els drets morals irrenunciables 
reconeguts per la llei aplicable. En la mesura que el llicenciador tingui drets exclusius previstos per 
la llei nacional vigent que implementa la directiva europea en matèria de dret sui generis sobre 
bases de dades, renuncia expressament a aquests drets exclusius.

4. Restriccions. La concessió de drets que implica aquesta llicència està subjecta i limitada a les 
restriccions següents:

a. Podeu reproduir,  distribuir  o  comunicar  públicament  l'obra  o  la  prestació  només  en  els 
termes d'aquesta llicència i n'heu d'incloure una còpia, o l'identificador uniforme de recursos 
(URI) corresponent. No podeu oferir o imposar cap condició sobre l'obra o la prestació que 
alteri o restringeixi els termes d'aquesta llicència o l'exercici dels drets per part dels seus 
concessionaris. No podeu subllicenciar l'obra o la prestació. Heu de mantenir intactes tots els 
avisos referents a aquesta llicència i a l'absència de garanties. No podeu reproduir, distribuir 
o comunicar públicament l'obra o la prestació amb mesures tecnològiques que en controlin 
l'accés o l'ús d'una manera contrària als termes d'aquesta llicència. Aquesta secció 4.a també 
afecta l'obra o la prestació incorporada en una col·lecció, però no implica que la col·lecció 
en conjunt automàticament quedi o hagi de quedar subjecta als mateixos termes. En el cas 
que  us  sigui  requerit,  mitjançant  una  comunicació  prèvia  del  llicenciador,  si  incorporeu 
l'obra  o  la  prestació  en  una  col·lecció  o  en  creeu  una  obra  derivada,  haureu  d'eliminar 
qualsevol dels crèdits requerits en l'apartat 4.d, fins on sigui possible. 

b. Podeu distribuir o comunicar públicament una obra derivada, en el sentit d'aquesta llicència, 
només en els seus termes o mitjançant una llicència equivalent. Si useu aquesta mateixa 
llicència n'heu d'incloure una còpia o bé l'URI, amb cada obra derivada que distribuïu o 
comuniqueu  públicament.  No  podeu  oferir  o  imposar  cap  condició  respecte  de  l'obra 
derivada que alteri o restringeixi els termes d'aquesta llicència o l'exercici dels drets per part 
dels seus concessionaris. Quan distribuïu o comuniqueu públicament l'obra derivada, heu de 
mantenir intactes tots els avisos referents a aquesta llicència i a l'absència de garanties. No 
podeu  reproduir,  distribuir  o  comunicar  públicament  l'obra  derivada  amb  mesures 
tecnològiques que en controlin l'accés o l'ús d'una manera contrària als termes d'aquesta 
llicència. Si useu una llicència equivalent haureu de complir-ne els requisits establerts quan 
distribuïu o comuniqueu públicament l'obra derivada. Totes les condicions d'aquesta secció 
4.b també afecten l'obra derivada incorporada en una col·lecció,  però no implica que la 
col·lecció en conjunt automàticament en quedi o n'hagi de quedar subjecta. 

c. No  podeu  exercir  cap  dels  drets  concedits  en  l'anterior  secció  3  si  el  que  es  pretén 
principalment o la vostra actuació està dirigida a l'obtenció d'un benefici mercantil o una 
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contraprestació monetària. L'intercanvi de l'obra o la prestació per altres obres o prestacions 
protegides  per  la  propietat  intel·lectual  mitjançant  sistemes  de  compartir  fitxers  no  es 
considerarà  un  procediment  amb  el  qual  es  pretengui  principalment  o  estigui  dirigit  a 
l'obtenció d'un benefici mercantil o una contraprestació monetària, sempre que no hi hagi 
cap pagament en relació amb l'intercanvi de les obres protegides. 

d. Si reproduïu, distribuïu o comuniqueu públicament l'obra o la prestació, una col·lecció que 
la incorpori  o qualsevol obra derivada,  heu de mantenir  intactes tots  els  avisos sobre la 
propietat intel·lectual i indicar, de manera raonable conforme al mitjà o als mitjans que useu: 

i. El  nom de  l'autor  original,  o  el  pseudònim si  és  el  cas,  així  com el  del  titular 
originari, si s'ha facilitat. 

ii. El nom d'aquelles parts (per exemple: institució, publicació, revista) que el titular 
originari  o  el  llicenciador  designin perquè siguin reconegudes  en l'avís  legal,  les 
condicions d'ús, o de qualsevol altra manera raonable. 

iii.El títol de l'obra o la prestació si s'ha facilitat. 
iv. L'URI, si n'hi ha, que el llicenciador especifiqui perquè sigui vinculat a l'obra o la 

prestació, llevat que aquest URI no es refereixi a l'avís legal o a la informació sobre 
la llicència de l'obra o la prestació. 

v. En el cas d'una obra derivada, un avís que identifiqui la transformació de l'obra en 
l'obra derivada (p.  ex.,  «traducció catalana de l'obra de l'autor  original»,  o «guió 
basat en l'obra original de l'autor original»). 

Aquest reconeixement s'ha de fer de manera raonable. En el cas d'una obra derivada o d'una 
incorporació en una col·lecció, aquests crèdits hauran d'aparèixer com a mínim en el mateix 
lloc on hi hagi els corresponents a altres autors o titulars i de forma comparable a aquests. 
Per aclarir qualsevol dubte, els crèdits requerits en aquesta secció només s'usaran a efectes 
d'atribució de l'obra o la prestació en la manera especificada anteriorment. Sense un permís 
previ  per  escrit,  no  podeu  afirmar  ni  fer  entendre  implícitament  ni  explícitament  cap 
connexió,  patrocini  o  aprovació  per  part  del  titular  originari,  el  llicenciador  o  les  parts 
reconegudes cap a vós o cap l'ús que feu de l'obra o la prestació. 

e. Per aclarir qualsevol dubte, s'ha de fer notar que les restriccions anteriors (paràgrafs 4.a, 4.b, 
4.c i 4.d) no s'aplicaran a les parts de l'obra o la prestació subjecta a aquesta llicència que 
únicament puguin ser protegides mitjançant el dret sui generis sobre bases de dades recollit 
per la llei nacional vigent que implementa la directiva europea de bases de dades. 

f. Per aclarir qualsevol dubte, el titular originari conserva: 
i. El  dret  de  percebre  les  remuneracions  o  compensacions  previstes  por  actes 

d'explotació de l'obra o la prestació, qualificades per la llei com a irrenunciables i 
inalienables i subjectes a gestió col·lectiva obligatòria. 

ii. El dret exclusiu de percebre, tant individualment com mitjançant una entitat de gestió 
col·lectiva de drets, qualsevol remuneració derivada d'actes d'explotació de l'obra o la 
prestació que feu que no quedin subjectes a aquesta llicència d'acord amb el que 
estableix l'apartat 4.c. 

5. Exoneració de responsabilitat
LLEVAT QUE S'ACORDI MÚTUAMENT ENTRE LES PARTS, EL LLICENCIADOR OFEREIX 
L'OBRA O  LA PRESTACIÓ  TAL  COM  ÉS  (ON  AN  AS-IS  BASIS)  I  NO  CONFEREIX 
GARANTIA DE CAP MENA RESPECTE DE L'OBRA O LA PRESTACIÓ O LA PRESÈNCIA O 
L'ABSÈNCIA D'ERRORS QUE ES PUGUIN DETECTAR O NO. ALGUNES JURISDICCIONS 
NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ D'AQUESTES GARANTIES,  DE MANERA QUE AQUESTA 
EXCLUSIÓ POT NO SER APLICABLE EN EL VOSTRE CAS.

6.  Limitació  de  responsabilitat. LLEVAT  QUE  LA  LLEI  APLICABLE  HO  DISPOSI 
EXPRESSAMENT  I  IMPERATIVAMENT,  EN  CAP  CAS  EL  LLICENCIADOR  SERÀ 
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RESPONSABLE DAVANT VOSTRE PER QUALSEVOL DANY QUE EN PUGUI RESULTAR, 
TANT SI ÉS GENERAL COM ESPECIAL (INCLOSOS EL DANY EMERGENT I EL LUCRE 
CESSANT),  FORTUÏT  O  CAUSAL,  DIRECTE  O  INDIRECTE,  PRODUÏT  PER  L'ÚS  DE 
L'OBRA  O  LA  PRESTACIÓ  DURANT  EL  PERÍODE  EN  QUÈ  S'ESTÉN  AQUESTA 
LLICÈNCIA,  ENCARA QUE  EL  LLICENCIADOR  HAGUÉS  ESTAT  INFORMAT  DE  LA 
POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

7. Finalització de la llicència
a. Aquesta llicència i la concessió dels drets que conté acabaran automàticament en cas que se 

n'incompleixi qualsevol dels termes. No obstant això, no s'anul·larà la llicència d'aquelles 
persones  o  entitats  que  hagin  rebut  obres  derivades  o  col·leccions  vostres  amb aquesta 
llicència, sempre que aquestes persones o entitats es mantinguin en el compliment íntegre 
d'aquesta llicència. Les seccions 1, 2, 5, 6, 7, i 8 continuaran vigents malgrat que finalitzi 
aquesta llicència. 

b. Conforme a les condicions anteriors, la concessió de drets d'aquesta llicència és vigent per 
tot  el  termini  de  protecció  dels  drets  de  propietat  intel·lectual  segons  la  llei  aplicable. 
Malgrat això, el llicenciador es reserva el dret a divulgar o publicar l'obra o la prestació en 
condicions diferents a les presents, o a retirar-la en qualsevol moment. Tanmateix, això no 
suposarà  donar  per  conclosa aquesta  llicència  (o  qualsevol  altra  llicència  que  hagi  estat 
concedida, o calgui concedir, en els termes d'aquesta llicència), sinó que continuarà vigent i 
amb efectes complets, a menys que no hagi finalitzat conforme allò establert anteriorment, 
sense perjudici del dret moral de penediment en els termes reconeguts per la llei de propietat 
intel·lectual aplicable. 

8. Miscel·lània
a. Cada vegada que exploteu d'alguna manera l'obra o la prestació,  o una col·lecció que la 

incorpori, el llicenciador ofereix als tercers i successius llicenciataris la concessió de drets 
sobre  l'obra  o  la  prestació,  en  les  mateixes  condicions  que  la  llicència  que  us  ha  estat 
concedida. 

b. Cada  vegada  que  exploteu  d'alguna  manera  una  obra  derivada,  el  llicenciador  original 
ofereix als tercers i successius llicenciataris  la concessió de drets sobre l'obra subjecta a 
aquesta llicència, en les mateixes condicions que la llicència que us ha estat concedida. 

c. Si alguna disposició d'aquesta llicència resulta invàlida o inaplicable segons la llei vigent, 
això no afectarà la validesa o l'aplicabilitat de la resta dels termes d'aquesta llicència i, sense 
cap  acció  addicional  per  a  qualsevol  de  les  parts  d'aquest  acord,  aquesta  disposició 
s'entendrà  reformada  en  allò  estrictament  necessari  per  fer  que  aquesta  disposició  sigui 
vàlida i executiva. 

d. No s'entendrà que hi ha renúncia pel que fa a algun terme o disposició d'aquesta llicència, ni 
que se'n consent cap violació, llevat que la renúncia o el consentiment figuri per escrit i 
estigui firmat per la part que renuncia o que consent. 

e. Aquesta  llicència  constitueix  l'acord  ple  entre  les  parts  respecte  de l'obra  o  la  prestació 
objecte d'aquesta llicència. No hi ha interpretacions, acords o condicions respecte de l'obra o 
la prestació que no s'especifiquin expressament en aquesta llicència. El llicenciador no estarà 
obligat per cap disposició complementària que pugui aparèixer en qualsevol comunicació 
vostra.  Aquesta  llicència  no  es  pot  modificar  sense  que  ho  acordeu  per  escrit  amb  el 
llicenciador. 

 15.2 .-  Avís de Creative Commons
Creative Commons no és part d'aquesta llicència, i no ofereix cap garantia en relació amb l'obra o la 
prestació. Creative Commons no serà responsable davant vostre —o davant cap part—, ni per cap 

100/101



dany de cap tipus, tant si és general o especial (incloent-hi el dany emergent i el lucre cessant), com 
si  és  fortuït  o  causal,  que  estigui  relacionat  amb  aquesta  llicència.  A pesar  de  les  dues  (2) 
afirmacions anteriors, si Creative Commons s'identifica expressament com a llicenciador, tindrà tots 
els drets i les obligacions del llicenciador.

Llevat del propòsit limitat d'indicar al públic que l'obra o la prestació està subjecta a una llicència 
CCPL, cap part usarà la marca registrada Creative Commons ni cap altra marca registrada o insígnia 
relacionada amb Creative Commons sense el seu consentiment per escrit. Qualsevol ús permès es 
farà conforme a les pautes vigents en cada moment sobre l'ús de la marca registrada per Creative 
Commons, publicades en el seu web o proporcionades amb petició prèvia. Per aclarir qualsevol 
dubte, les restriccions en l'ús de la marca no formen part d'aquesta llicència. 

Podeu contactar amb Creative Commons a: http://creativecommons.org/.
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