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1. Objectiu i introducció 

1.1. Introducció 

La Unitat Alimentària de Barcelona, Mercabarna, disposa d‟una potent xarxa 

privada de comunicacions IP, que facilita serveis avançats de 

telecomunicacions de veu, dades i vídeo, tant a l‟empresa gestora del polígon 

com a les empreses del sector agroalimentari que hi estan implantades. 

Aquesta xarxa, considerada en el sector de mercats majoristes com un referent 

a nivell mundial, es va començar a desenvolupar el 1992. El 1996, es va 

implantar una xarxa privada de telefonia utilitzant centraletes BOSCH 

TELECOM de tecnologia TDM. En aquests catorze anys la tecnologia ha 

evolucionat considerablement, i concretament la telefònica analògica TDM és 

substituïda por la telefonia IP i les solucions de comunicacions unificades i 

col·laboració.  

De fet, Mercabarna ja disposa de dos equips IP connectats al sistema BOSCH. 

Un servidor per a la Unitat Alimentària i un altre per a l‟empresa gestora del 

polígon. Aquests servidors son AVAYA Communications Manager. AVAYA va 

adquirir fa uns anys BOSCH TELECOM. 

Per tant, Mercabarna ha d‟assumir la substitució de l‟actual equipament 

BOSCH, ja obsolet, per una plataforma de nova generació i decidirà sobre el 

manteniment dels servidors AVAYA o la seva substitució en funció de les 

ofertes rebudes. Mercabarna no planteja una mera substitució sinó que pretén 

la implantació i promoció de les noves eines de comunicacions unificades i 

col·laboració, com per exemple, número únic, vídeotrucada, e-learnig, 

multivideoconferència, etc. 

L‟actual plataforma de telefonia convencional està formada per 

aproximadament 3.000 ports i dóna servei a més de 500 empreses. La majoria 

d‟aquestes empreses no disposen de centraleta pròpia, motiu pel qual s‟han 



 

5 
 

definit múltiples “centraletes virtuals”. Altres mantenen els seus propis equips 

interconnectats al sistema central.  

 

La present especificació tècnica estableix l‟abastament d‟aquest projecte i 

defineix els requisits tècnics i funcionals que ha de complir la nova plataforma, 

el procés de migració de l‟actual a la nova situació, afectant mínimament a 

l‟operativa dels mercats, i els serveis d‟explotació, manteniment i administració 

necessaris. 

1.2. Presentació de la xarxa de telecomunicacions de Mercabarna 

Com ja hem indicat, Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A., empresa 

gestora de la Unitat Alimentària de Barcelona, Mercabarna, és un referent a 

nivell mundial en la utilització de les xarxes de telecomunicacions com a suport 

a les operacions dels mercats centrals de Fruites i Hortalisses, Peix, Flor i 

Escorxador. 

Des de 1992, i amb una política de millora i inversió constant, ha implantat una 

potent xarxa de telecomunicacions de veu, dades i vídeo que cobreix la totalitat 

dels dos recintes que formen la Unitat Alimentària, el recinte de zona Franca de 

90 hectàrees i el recinte de Sant Boi – El Prat, on s‟ubica el nou Mercabarna-

flor.  

El recinte gaudeix d‟una potent xarxa de dades Ethernet wire (10/100/1000 

Mbits) i wireless (Wi-Fi a 54 Mbits) amb una connexió a Internet a 1 Gbit i d‟un 

sistema de telefonia corporatiu format per unes 2.500 extensions de telefonia 

fixa i una flota de 2.200 mòbils integrats en un pla de numeració abreujat.  

La xarxa, està gestionada per l‟operadora de telecomunicacions que 

actualment presta els seus serveis, d‟acord amb els requisits establerts en els 

corresponents acords.  

Aquesta empresa operadora administra: 
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 La infraestructura física, cablejat de fibra òptica i pars trenats i els nodes 

de telecomunicacions 

 La xarxa Ethernet wire i wireless 

 El servei de telefonia interna 

A més facilita els següents serveis de connexió amb xarxes públiques: 

 Accés a Internet 

 Trucades a l‟exterior, telefonia fixa 

 Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades GSM i 3G 

Els serveis de telecomunicacions que utilitzen xarxes públiques, connexions 

amb l‟exterior dels recintes, son cursats a través de la xarxa pública de 

l‟operadora administradora i facturats per aquesta operadora directament a les 

empreses usuàries. De fet, totes les relacions econòmiques amb els usuaris de 

la xarxa son responsabilitat de l‟operadora. 

L‟adquisició del nou equipament i dels serveis objecte de la present selecció, 

s‟efectuarà en el marc dels acords en vigor amb l‟actual administrador de la 

xarxa i en concret, la compra d‟equipament i els costos d‟instal·lació del mateix 

seran assumits per Mercabarna i els costos d‟explotació (administració i 

manteniment) per l‟empresa operadora. 

Mercabarna supervisa el correcte funcionament del servei de forma periòdica, a 

través d‟un comitè de coordinació que es reuneix periòdicament. 

També es disposa d‟un comitè d‟usuaris. 

La empresa subministradora de la nova plataforma de comunicacions 

unificades participarà  en aquests comitès en el temps i forma que es determini 

i la seva participació, quan se‟l requereixi, serà obligada.  

1.3. Criteris generals 

Els criteris generals sota els quals es desenvolupa el present projecte són: 
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 Implantar una solució de comunicacions unificades en la Unitat 

Alimentària sense afectar a la normal operació dels mercats. 

 Promoure l‟ús de les eines de col·laboració. 

 Promoure l‟ús de la comunicació visual. 

 Millorar si és possible el servei de comunicacions de veu de la Unitat 

Alimentària. 

 Oferir serveis avançats de comunicacions d‟empresa com a servidors de 

fax, bústia de veu, operadora automàtica, guies vocales, etc… 

 Obtenir el màxim rendiment de les inversions efectuades, adquirint 

l‟equipament d‟acord a les actuals circumstàncies del mercat. 

 Disminuir els costos d‟explotació. 

 Ampliar els serveis de comunicacions corporatives de Mercabarna a les 

instal·lacions i recintes de les empreses de la Unitat Alimentària, 

ubicades fora dels límits del polígon. 

 Mantenir el menor número d‟extensions analògiques possibles, 

convidant als usuaris a utilitzar els servidors de fax i el potencial del grup 

tancat de telefonia mòbil. 

 En la mesura que sigui possible, un sòl proveïdor de tecnologia. 

 Utilització de protocols estàndard SIP 

1.4.  Objectiu del servei 

L‟objectiu del present document és definir la xarxa i el servei de comunicacions 

empresarials de Mercabarna. 

Els objectius concrets del projecte són:  

 Implantació d‟una plataforma de telefonia IP que donarà servei a totes 

les empreses de Mercabarna i possibles delegacions i oficines externes, 

mantenint l‟actual pla de numeració i configuració.  

 Substituir la telefonia TDM actual per tecnologia IP 
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 Dotar al sistema de nous serveis/facilitats de comunicació per als usuaris 

(servidor de fax, bústia de veu, operadora automàtica, videoconferència, 

mobilitat). 

 Promoure l‟ús d‟eines de col·laboració i vídeo trucades. 
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2. Solució de telefonia corporativa IP i comunicacions 

unificades 

2.1. Abastament del servei 

Els treballs a realitzar pel subministrador de la plataforma són: 

I. Subministrament, instal·lació i configuració de la plataforma: 

 

 Redacció del projecte executiu conjuntament amb l‟empresa 

administradora i sota la direcció d‟un enginyer director del projecte 

nomenat per Mercabarna. L‟objectiu del projecte executiu és confirmar 

els serveis i necessitats de totes les empreses usuàries i establir el 

dimensionat i configuració exacta del sistema. Per facilitar els treballs es 

lliurarà còpia de l‟avantprojecte efectuat, per preparar la present 

especificació. El projecte executiu també inclourà el replanteig per a la 

ubicació dels servidors i d‟altres equipaments electrònics en els nodes 

GO i BO que sigui necessari, considerant l‟espai disponible i la situació 

dels equips informàtics i de les línees de connexió a la xarxa pública. La 

propietat haurà d‟aprovar el replanteig proposat. 

 Subministrament, instal·lació i posada en servei de tot l‟equipament i 

comprovació del bon funcionament dels recanvis subministrats. 

 Programació i configuració de la plataforma  segons les instruccions de 

les empreses usuàries i de l‟empresa administradora. Tot això d‟acord al 

pla de numeració i categories de l‟apartat  2.13 

 Interconnexió a la nova plataforma de les centraletes d‟empresa 

connectades al sistema actual.  

 Planificació detallada del procés de migració per minimitzar la 

indisponibilitat del servei.  

 Subministrament de l‟equipament commutació Ethernet (switch) 

necessari per a l‟adequació dels punts de connexió finals de cada client. 
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II. Manteniment preventiu i correctiu. 

El subministrador facilitarà un servei de manteniment d‟acord a l‟abastament 

establert a l‟apartat 5.2 

El cost d‟aquest servei de manteniment anirà a càrrec de l‟empresa explotadora 

de la solució.  

III. Formació 

S‟impartiran sessions de formació dirigida a: 

 Usuaris finals 

 Supervisors i gestors de la xarxa, personal de Mercabarna i de l‟empresa 

explotadora de la xarxa. 

L‟abastament de la formació es detalla a l‟apartat 4 del present document. 

No seran responsabilitat del subministrador els següents treballs: 

 Instal·lació física dels commutadors i modificacions en el cablejat i 

repartidors. 

 Instal·lació física dels terminals hard o soft. 

Aquestes feines seran assumides per l‟empresa explotadora de la xarxa i/o les 

empreses col·laboradores que aquesta determini. 

2.2. Arquitectura o disseny conceptual 

El present apartat defineix l‟arquitectura establerta per al servei de 

comunicacions corporatives IP de Mercabarna. 

La solució per a Mercabarna haurà de consistir en una estructura de servei de 

veu IP (en endavant VoIP) suportada per dos servidors residents 

respectivament en els nodes G0 i B0. Cadascun dels servidors serà capaç de 

suportar tots els serveis de la Unitat Alimentària en cas d‟avaria o 

indisponibilitat de l‟altre. L‟objectiu és proporcionar la deguda seguretat front a 

desastres, incidències o feines de manteniment. S‟estableix per tant, una 
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solució redundant de clústers geo-separats. L‟arquitectura de la solució no ha 

de presentar un únic punt de fallada, considerant-se òptima arquitectures de 

serveis actiu-actiu / actiu-standby. La caiguda d‟un dels servidors del clúster no 

ha de ser una pèrdua de prestacions administratives u operatives. 

Es desitja que els màxims serveis complementaris, missatgeria unificada 

(bústia de veu i servidor de fax) i eines de col·laboració, siguin suportats per 

aquests servidors. D‟alguna forma es valorarà el número mínim d‟equips, 

l‟espai que ocupen i el seu consum energètic. 

En els esmentats nodes G0 i BO s‟instal·laran també els gateways per a la 

connexió a la xarxa pública de telefonia  fixa i mòbil. La connexió s‟efectuarà a 

través d‟enllaços primaris RDSI. El tràfic que entra i que surt es cursarà 

indistintament per qualsevol dels dos nodes. En cas de caiguda d‟un Gateway 

tot el tràfic que surt s‟enrutarà a l‟altre. L‟empresa explotadora de la xarxa 

s‟encarregarà de fer el mateix amb el tràfic que entra. 

Les extensions que per la seva naturalesa no puguin ser oferides mitjançant 

protocol IP (fax, TPV) seran lliurades a l‟usuari en format d‟extensió analògica, 

no s‟accepten extensions digitals propietàries. Els Gateways o conversors 

IP/analògics seran centralitzats en els nodes G0 i B0 o distribuïts per la resta 

de nodes. Es valorarà la capacitat de modularitat i dispersió d‟aquests 

gateways. És imprescindible que aquestes extensions suportin Fax Grup 3 i 

mòdems V.90 (56 Kbps). 

Per a la connexió de centraletes de tercers també s‟efectua amb trames de 2 

Mbits i preferentment protocol QSIC. Igualment que per a les extensions 

analògiques, preferentment es centralitzaran els gateways en el mínim número 

de nodes possible. Es valorarà la modularitat i a ser possible els gateways 

podran suportar tant extensions analògiques com enllaços a 2 Mbitas, RDSI o 

QSIC. 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. tal com s‟ha comentat 

disposa d‟un servidor de telefonia IP per a ús propi, amb relació a aquest 

servidor es contemplen tres opcions: 
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A. Mantenir-lo amb una interconnexió QSIC o IP amb la plataforma general 

de la Unitat Alimentària. 

 

B. Instal·lar un nou servidor integrat per trunk IP del mateix fabricant que el 

seleccionat per al nou sistema central. 

C. Configurar una solució de centraleta virtual en el nou sistema central. 

 

La decisió final es prendrà prèvia a la contractació del nou sistema, en funció 

dels costos i les funcionalitats de cadascuna de les tres opcions plantejades. 

2.3. Requisits funcionals 

A continuació s‟enumeren de forma detallada una sèrie de funcionalitats 

mínimes requerides per al nou sistema de comunicacions unificades. Aquestes 

funcionalitats han d‟estar disponibles des de qualsevol tipus de terminal, hard 

or soft. Totes elles es refereixen a funcionalitats entre extensions registrades en 

el sistema, independentment de la ubicació de la mateixa, en qualsevol lloc de 

l‟interior del recinte o l‟exterior del mateix. 

 Trucada directa d‟entrada i de sortida. 

 Assignació de número d‟extensió a cada usuari independentment de la 

seva ubicació física. 

 Tons distintius de trucades. 

 Identificació del número que truca. 

 Trucada en espera. 

 Música en espera. 

 Marcació abreujada. 

 Repetició de l‟últim número marcat. 

 Retrotrucada. Si es truca a una extensió i està ocupada, possibilitat de 

rebre una notificació quan dita extensió estigui disponible. 

 Transferència de trucades. Indicar si el sistema suporta tant 

transferències cegues, com transferències amb consulta. 



 

13 
 

 Desviament de trucades. El sistema ha de permetre la programació de 

desviaments de trucades, tant per part de l‟usuari final, com per part de 

l‟administrador del sistema. 

 Desviaments de trucades podent identificar les trucades internes i 

externes, així com poder desviar les trucades en cas d‟estar ocupat, si 

es desitja, podent proporcionar diferents destinacions de desviaments 

per a cada cas. 

 Multiconferència directa, sense necessitat de canviar el codec utilitzat 

(G711 / G729) de forma que a l‟entrar en conferència no requereixi més 

ampla de banda. Indicar el número màxim de conferenciants. Es desitja 

que en la conferència intervinguin tant extensions internes com telèfons 

externs al sistema. 

 Multiconferència programada. Els conferenciants, per unir-se a la 

Multiconferència, marquen un número predeterminat i introdueixen un 

codi d‟accés.  

 Captura de trucades. Descriure les opcions que sobre aquest aspecte 

facilita el sistema. Els grups de captura seran únicament dins de cada 

empresa. 

 Captura dirigida. Indicar si el sistema és capaç de capturar una trucada 

mitjançant l‟activació de codi més número d‟extensió a capturar, tenint 

en compte que ha de limitar-se aquesta facilitat a extensions pertanyents  

a la mateixa empresa. El terminal podrà addicionalment pertànyer a un 

grup de captura tancat com s‟indica en el punt anterior. 

 Grups de salt. Descriure les facilitats que aporta el sistema sobre aquest 

tema. Indicar si un terminal que pertany a una cua de salt pot sortir-se de 

la cua polsant una tecla programable per a la desconnexió. 

 Cadenat electrònic o bloqueig d‟una estació. Indicar si és possible que 

un usuari bloquegi el seu terminal per evitar l‟ús no autoritzat, quan ell no 

estigui present. 

 Selecció de ruta per a trucades sortints. Indicar si és possible 

seleccionar l‟enllaç o grup d‟enllaços pel que ha de sortir una trucada i 

en funció de quins paràmetres (hora del dia, número marcat, ...) 
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 Restricció de trucades. Possibilitat d‟assignar diferents categories als 

usuaris en funció del tipus de trucades que poden realitzar. 

 Servei nocturn. Indicar totes les opcions que permet el sistema. 

Possibilitat de gravar missatges i emetre‟ls als que truquen sota 

determinades circumstàncies. 

 Possibilitat de definir posicions i grups d‟operadora. 

  Interfície d‟operadora basat en PC 

 Capacitats de multiempresa. Indicar el màxim número d‟empreses 

configurables en el sistema. Descriure detalladament com funciona el 

sistema proposat. Tenir en compte que en el recinte hi ha 800 empreses 

i que moltes d‟elles han migrat a la solució “centraleta virtual” substituint 

completament totes les seves infraestructures de telefonia.  

 Possibilitat de definir vàries cues d‟espera per a enrutament de trucades 

entrants, indicar número de cues màximes possibles. 

 Possibilitat de disposar mínim de 5 terminals sota el mateix número 

d‟extensió utilitzant només una llicència creant un grup terminal principal 

amb supletoris, podent rebre la trucada en qualsevol dels terminals.  

 Accés remot. Possibilitat que usuaris autoritzats accedeixin al sistema 

des de localitzacions remotes via xarxa pública i utilitzin les seves 

funcionalitats i serveis. 

 Mobilitat IP. Possibilitat que els usuaris puguin moure‟s en les diferents 

ubicacions, identificar-se mitjançant PIN i disposar de les 

característiques del seu terminal original sobre el terminal en el que s‟ha 

allotjat, amb limitació a extensions de la mateixa empresa. 

 Cap-secretària. També haurà de ser possible crear grups cap-secretària 

entre els telèfons de gamma mitjana i alta, podent en cas necessari, 

utilitzar també els de gamma baixa. La prestació cap-secretària haurà 

d‟estar integrat en la plataforma de manera que no es requereixin 

servidors addicionals. 

En cada cas s‟haurà d‟especificar si la funcionalitat és part del sistema bàsic o 

si pel contrari es requereix adquirir algun tipus d‟expansió, mòdul (hw/sw), etc. 

En cas de requerir-se elements addicionals per oferir la funcionalitat, s‟haurà 
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d‟incloure tota la informació sobre el mateix (especificacions tècniques, 

requeriments, informació econòmica, etc.) excepció feta, que es tracti d‟un 

element ja descrit en la resposta a aquest plec (missatgeria vocal, operadora 

automàtica, etc.) en aquest cas, només farà falta fer referència al mateix (p.ej.: 

“requereix de la funcionalitat de missatgeria vocal”).  

2.4. Bústia de veu 

Es desitja dotar a la instal·lació de facilitats de missatgeria unificada, bústia de 

veu i servidor de fax. 

En una primera fase s‟implantaran 1.000 llicències de serveis de bústia de veu, 

podent-se ampliar aquestes llicències fins el màxim número de línees 

suportades. El número màxim d‟extensions a estimar és de 4.000 

Les característiques bàsiques que es requereixen pel servei de bústia de veu 

són: 

 El sistema estarà dotat d‟un servei de bústia de veu per a un mínim de 

1.000 bústies, ampliables a 4.000. 

 Tindrà un mínim de 90 canals d‟entrada i 150 hores per a 

l‟emmagatzematge de missatges vocals.  

 Els usuaris podran accedir a la bústia per consultar i gestionar els 

missatges rebuts, guardar-los, esborrar-los, reenviar-los, o respondre‟ls, 

així com gravar el seu missatge de benvinguda des de qualsevol telèfon 

interior IP o exterior multifreqüència, des d‟Internet i des del seu PC. 

 El missatge de benvinguda haurà de ser personalitzable per l‟usuari i 

tenir una durada màxima de 40 segons. 

 L‟accés a les bústies estarà protegit mitjançant un codi personal. 

 Cada missatge indicarà el dia i l‟hora que va se enviat o gravat. 

 Esborrat automàtic passat un espai de temps configurable. 

 Possibilitat de gravació de varis missatges de benvinguda segons l‟estat 

de l‟usuari: 

o Ocupat 
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o Absent 

o Fora d‟horari 

o Vacances 

 Els usuaris podran enviar missatges a altres usuaris amb diferents 

opcions d‟enviament: 

o Urgent 

o Privat 

o Acusament de rebuda 

 Els usuaris podran realitzar les següents operacions amb els missatges 

rebuts: 

o Esborrar-los abans o després d‟escoltar-los 

o Redireccionar-los a un altre abonat 

o Guardar-los 

 La missatgeria estarà integrada amb el sistema de correu electrònic de 

l‟usuari. Cada usuari definirà el seu nivell d‟integració, plantejant-se les 

tres opcions següents: 

o No integrat 

o Enviament de correu electrònic d‟avis 

o Enviament de correu electrònic amb fitxer waw adjunt amb el 

missatge  

 Integració amb el mòbil. S‟indicarà si és possible enviar un missatge 

SMS a un mòbil de la flota de Mercabarna que no estigui dotat de la 

funcionalitat de correu en mobilitat, per avisar de la recepció d‟un correu 

missatge de veu. 

L‟ofertant podrà agregar qualsevol altra informació que al seu entendre 

consideri necessària per complimentar i/o aclarir més aquest apartat. 

2.5. Servidor de Fax 

Tal i com s‟ha comentat es desitja minimitzar l‟adquisició de nou hardware 

analògic. El principal repte és que s‟ha de seguir donant connectivitat als faxos. 

L‟ús del fax encara és molt important als mercats. S‟estima en un número de 
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500 equips aproximadament. Per tant l‟equip de treball haurà de promocionar 

l‟ús de servidors de fax explicant les seves avantatges i flexibilitat. 

El servidor de fax es considera un component de la solució de missatgeria 

unificada. S‟ampliaran les característiques de la missatgeria unificada dotant a 

la instal·lació de recepció de faxos directament a la safata d‟entrada de les 

bústies de veu de les extensions que es determinin com a fax. 

D‟aquesta manera és possible dotar a qualsevol número entrant (ddi), de 

recepció de fax. 

Els DDI seleccionats es redireccionaran al servei de missatgeria, el sistema 

detectarà la trucada entrant com a trucada de fax, l‟emmagatzemarà i enviarà 

el document o bé al compte de correu assignat o a la impressora que determini 

cada empresa.  

Se sol·liciten 500 llicències de fax, es a dir, podran assignar-se 500 bústies a la 

recepció i emissió de fax. Cada bústia disposarà d‟un DDI (número telefònic 

públic) compartit o no amb l‟extensió de veu. 

Quan un fax és detectat pel servidor en un port, ha de ser col·locat a la bústia 

corresponent i identificar-se com a tal.  

L‟usuari o administrador podrà reenviar el missatge a qualsevol fax, impressora 

o direcció de correu electrònic com a fitxer adjunt o imprimir-lo. 

Emissió de fax. El servidor de missatgeria unificada també efectuarà funcions 

d‟emissió de fax.  

L‟emissió de faxos s‟efectuarà mitjançant integració amb els principals clients 

de correu electrònic (Microsoft Outlook, Lotus Notes) per a l‟enviament/recepció 

de faxos a la bústia de correu electrònic. El servidor emmagatzemarà una còpia 

de tots els faxos emesos. 

També seria interessant poder considerar el servidor de fax com a una 

impressora més de l‟empresa. 



 

18 
 

2.6. Vídeotrucada 

El sistema proposat suportarà vídeotrucada. L‟idoni és que aquesta 

funcionalitat estigui inclosa per defecte a la plataforma. És a dir, que qualsevol 

extensió registrada en el sistema i dotada dels corresponents elements de 

càmera de vídeo (webcam), pugui efectuar una vídeotrucada a un altra 

extensió del sistema. 

Si aquesta funcionalitat no s‟entrega per defecte, es desitja adquirir 100 

llicències de vídeotrucada one to one. S‟indicarà el preu de les llicències 

addicionals. 

Es recorda que es desitja minimitzar el número de servidors, motiu pel qual 

s‟indicarà clarament quines necessitats de hardware addicionals precisa 

aquesta funcionalitat. 

2.7. Multivideoconferència i eines de col·laboració 

2.8. Objectiu de Multivideoconferència 

Es desitja dotar a Mercabarna d‟una eina de multivideoconferència 

acompanyada d‟eines de col·laboració, integrada amb la plataforma de 

comunicacions corporatives. 

 

L‟eina ha de permetre efectuar reunions i cursos de formació entre personal de 

les empreses ubicades a Mercabarna i personal extern de la pròpia o d‟altres 

empreses.  

 

La connexió amb l‟exterior s‟efectuarà a través d‟Internet.  

2.9. Plantejament tecnològic 

S‟han establert els següents criteris: 

 

 S‟opta per un sistema basat, en la mesura que sigui possible, en 

hardware estàndard i el protocol IP. Evitar hardware propietari. 
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 Solució hardware tipus appliance, solució software sobre servidors 

arquitectura Intel i sistemes operatius estàndard (Windows 

2000/2003 o Linux).  

 Interfície d‟usuari tipus web.  

 Els usuaris del sistema podran connectar-se indistintament des de 

la LAN interna de la Unitat Alimentària, des d‟Internet, des d‟un 

mòbil i des d‟un telèfon fix exterior.  

2.10. Requisits funcionals bàsics 

Relació de requisits funcionals que ha de complir el sistema. 

 

 Els usuaris podran incorporar-se a una sessió des de qualsevol 

ordinador connectat tant a la xarxa de dades interna de 

Mercabarna com des d‟Internet, utilitzant el seu navegador 

d‟Internet i sense necessitat de disposar de cap programa client. 

Per iniciar les sessions es facilitarà als usuaris una direcció URL. 

 El sistema podrà gestionar vàries sessions o sales de forma 

simultània. Es a dir, el número màxim d‟usuaris concurrents (uc) 

podrà distribuir-se des d‟una sessió conjunta a diverses sessions 

(tant un a un (uc/2) com en grups) 

 En totes les sessions multiusuari haurà d‟existir la figura del 

Moderador, encarregat de controlar i definir la sessió: 

 Incorporar o eliminar participants. 

 Definir els recursos de cada participant, àudio, vídeo, etc. 

 Definir els paràmetres tècnics de qualitat de la sessió, a 

efectes de controlar les necessitats d‟ampla de banda. 

 Etc. 

 La plataforma incorporarà eines de col·laboració: 

 Transferències de fitxers entre els participants. 

 Control remot del PC d‟un assistent, prèvia autorització per 

part del mateix. 

 Navegació compartida. 

 Visualització d‟aplicacions, (per exemple presentacions 

Powerpoint). 

 Canals d‟àudio. La plataforma suportarà vàries multiconferències 

amb varis canals d‟àudio, de manera que sigui possible la 
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traducció simultània, escollint cada participant el idioma en que vol 

participar. 

2.11. Gravació de sessions 

La solució suportarà la gravació de les sessions. Serà el moderador qui 

activarà aquesta prestació. La gravació podrà ser distribuïda posteriorment 

entre els assistents, que podran consultar-la utilitzant eines software 

estàndards. 

S‟indicarà clarament si aquesta opció està inclosa en el preu base o és 

necessari adquirir-la com a extra. 

2.12. Dimensionat solució de Multivideoconferència 

Es desitja rebre ofertes per a 10 llicències. 

Indicar el cost d‟adquisició de grups addicionals de 10 llicències.  

2.13. Ample de banda 

Es facilitaran càlculs de l‟ample de banda recomanat en funció de: 

 Número d‟usuaris simultanis. 

 Qualitat i mida de la imatge. 

 Qualitat de visualització de les aplicacions. 

 

S‟hauran de facilitar els càlculs dels següents escenaris tipus: 

A. Escenari formació. Un ponent emet un curs de formació. Els assistents 

al curs rebran la imatge del ponent, visualitzen l‟aplicació i reben l‟àudio. 

El ponent fa les funcions de moderador i autoritza la participació dels 

assistents. Puntualment el moderador autoritza l‟emissió de la imatge. 

B. Escenari reunió. S‟emet la imatge de tots els assistents a la reunió i tots 

tenen l‟àudio oberta per participar en qualsevol moment. Qualsevol dels 

assistents pot compartir amb la resta alguna aplicació tipus Powerpoint 

(una única aplicació de forma simultània). 
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2.14. Connexió de dispositius H.323 

El sistema haurà d‟admetre la incorporació de dispositius de vídeoconferència 

de tercers, per a aquells participants que en lloc d‟un ordinador personal, 

utilitzen sistemes de vídeoconferència tradicional, en concret sales de 

vídeoconferències preparades amb equipament SONY, TANDBERG o 

POLYCOM. 

Aquests dispositius es connectaran utilitzant el protocol H.323. 

2.15. Altres prestacions de la plataforma 

Relacionar i descriure qualsevol altre prestació, diferent de les requerides, que 

la solució de multivideoconferència IP ofertada suporti, distingint si està inclosa 

o no en l‟oferta presentada, es a dir,  si té un cos addicional. 

2.16. Numero únic. Integracions mòbils. 

Com s‟ha comentat Mercabarna disposa d‟un potent grup tancat d‟usuaris de 

telefonia mòbil, servei donat pel mateix operador de fixos. 

La telefonia mòbil està integrada amb la fixa mitjançant un pla de numeració 

abreujat de 4 dígits. Les extensions de la flota de mòbils comencen totes per 5 

ó 6. D‟aquesta manera no és necessària la presa de línea externa “0”, per 

cursar trucades a mòbils de flota. 

Aprofitant el present projecte, es desitja avançar en aquesta integració oferint la 

funcionalitat de número únic. És a dir que un usuari pot operar utilitzant 

únicament un número públic, indistintament fix o mòbil i pot determinar, 

programant les polítiques i regles oportunes, quant i com desitja ser connectat. 

Per això, és necessari instal·lar un mòdul de software en els telèfons mòbils. A 

aquests efectes es desitja la màxima flexibilitat i per tant es valorarà que el 

sistema pugui integrar mòbils de diferents fabricants i sistemes operatius, com 

a Symbian, Windows Mobile, android, Balackberry, etc.  
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L‟usuari haurà de poder gestionar la seva política de disponibilitat des del 

mòbil, el fix o via web. 

L‟operadora gestora de la xarxa, informarà als ofertants dels models de mòbils 

més habituals a Mercabarna 

L‟idoni és que aquesta funcionalitat estigui inclosa per defecte en la plataforma 

per a totes les extensions registrades, un mòbil en aquest cas es comportaria 

com a una extensió més. Si no és aquest el cas,  inicialment es desitja adquirir 

100 llicències. S‟indicarà el preu de les llicències addicionals. 

2.17. Requisits i informació tècnica 

En aquest apartat es defineixen els requisits tècnics que ha de complir el 

sistema i s‟indica la relació d‟informació tècnica que s‟ha de facilitar. 

Es valorarà especialment l‟eficiència energètica i les necessitats d‟espai que es 

precisa.  

En aquest apartat s‟indiquen requeriments varis que han de complir la solució o 

sistema de telefonia i els paràmetres que es valoraran a l‟hora d‟escollir al 

subministrador. 

2.18. Servidors 

 Redundància intrínseca: es requereix que els servidors en sí mateix, 

disposin de redundància dels elements crítics, no només a nivell 

intern del servidor, fonts d‟alimentació, discs durs, etc., sinó també a 

nivell de ports de connexió Ethernet per evitar que una fallida sobre 

un port Ethernet pogués perjudicar la fiabilitat de les comunicacions 

VoIP per a Mercabarna. 

 El sistema haurà de disposar de protecció contra atacs DoS (Denied 

of Service) de manera que no sigui possible el degradar o anular el 

servei de VoIP mitjançant atacs d‟aquest tipus. 
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 Amb la finalitat de simplificar al màxim la solució de comunicacions 

unificades IP, es valorarà que el “core” de servidors consti del menor 

número possible de màquines. 

 Els servidors de comunicacions en G0 i l‟altre en B0 hauran de 

formar un clúster en configuració actiu-actiu, de manera que 

qualsevol d‟ells pugui mantenir el servei complert, incloent no només 

les trucades en curs, sinó les noves comunicacions. Ha d‟indicar-se 

clarament la configuració ofertada i el seu funcionament, com es 

detecta la caiguda d‟un servidor i com es reposa i la gestió complerta 

del sistema, en cas d‟avaria de l‟altre servidor que forma el clúster. 

 Es valorarà que la plataforma ofereixi un nivell de disponibilitat 

Carrier Class (99,999%), havent-se d‟adjuntar el càlcul de dita 

disponibilitat en la resposta a aquest plec de condicions. Es requerirà 

documentació acreditativa. 

 En cas de pèrdua de l‟enllaç entre un gateway i els servidors 

centrals, ha d‟indicar-se com es detecta, quins serveis es mantenen  i 

com es reposa el servei complert. 

 Servidors per instal·lar en racks de 19”. 

 Indicar espai necessari en rack. 

 Arquitectura PC 

2.19. Requisits tècnics varis 

El sistema ofertat haurà de complir els següents paràmetres: 

 

 Tots els gateways seran de la mateixa arquitectura, és a dir totes les 

possibles plaques perifèriques (extensions, enllaços, ports ethernet, 

etc) seran compatibles i intercanviables entre els diferents equips. Es 

gestionaran des d‟una única plataforma i amb les mateixes 

instruccions. 

 Telèfons IP: 
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 Relació de codecs que suporten, indicar clarament si suporten 

SIP. 

 Satisfer els serveis especificats en l‟apartat de requisits 

funcionals.  

 Es prefereixen versions senzilles i fàcils d‟operar 

 Es telealimentaran des dels nous commutadors dotats de 

facilitat PoE instal·lats en les parades o en els nodes de 

telecomunicació. Indicar els estàndards de telealimentació que 

compleixen els terminals. No es desitgen terminals alimentats a 

220 V en local. 

 Indicar clarament si els terminals suporten el sistema de 

telealimentació 802.3af pantalla alfanumèrica per a missatges. 

 Els terminals estaran homologats per la Direcció General de 

Telecomunicacions. 

 Certificat CE de seguretat elèctrica i compatibilitat electromagnètica. 

 Tots els equips s‟alimentaran a 220 V 

 Tots els equips, servidors i gateways s‟instal·laran en un rack de 19” 

 Possibilitat de substitució de plaques o elements avariats “en calent”. 

2.20. Informació tècnica 

Els paràmetres que a continuació es descriuen tindran un pes important per a 

la valoració del producte ofertat, per això s‟haurà d‟indicar en cada oferta la 

següent informació, referent a cadascun dels tipus o models d‟equip que es 

proposen: 

 Informació tècnica de la configuració, estructura Hardware-Software. 

 Protocols i CODECS IP que suporta el servidor i els terminals. 

(SIP,h323..) 

 Temps de recuperació del sistema en els casos de caiguda i/o càrrega 

de nova configuració. Tipus de dispositiu i procediment que s‟utilitza per 

carregar la nova configuració. 

 Tràfic màxim per extensió. 
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 Comportament de la solució davant elevades teses de tràfic de 

cadascun dels equips i elements ofertats. 

 Número d‟intents de trucada en hora carregada que suporta. 

 Tràfic total que suporten. 

 Condicions ambientals de treball, temperatura i humitat. Es prefereixen 

equips que no requereixen condicionaments especials. 

 Temps mitjà entre avaries (MTBF) teòric i real de la configuració ofertada 

en el seu conjunt i de cadascun dels equips per separat. 

 Compatibilitat de l‟accés bàsic amb els estàndards recomanats fins el 

moment pel CCITT. 

 Possibilitat d‟enviar missatges d‟informació a l‟usuari davant saturació o 

d‟altres condicions de la xarxa. 

 Consum elèctric. 

 Marges de tensió d‟alimentació que toleren els equips en c.a.  220V. 

 Dimensions i espai en planta ocupat. Número de “U” del rack de 19” 

 Possibilitat de substitució d‟elements avariats “en calent”. 

 Procediment de càrrega de “parxes” de software. 

 Procediment d‟activació d‟actualització de versions de software, 

“upgrades”. 

 Descriure les facilitats de comprensió de veu que disposen les 

centraletes . 

 Comentar clarament la política de llicències del sistema. 

2.21. Homologació 

És imprescindible que tots els equips contemplats en l‟oferta estiguin 

homologats per a la seva instal·lació en la Comunitat Europea, així com per a la 

seva connexió a les xarxes de les diferents operadores.  

El sistema haurà de suportar i tenir homologats els següents tipus de connexió 

a la xarxa pública  

 Enllaç analògic 

 Enllaç primari RDSI. 
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 Enllaç bàsic RDSI (So). 

També es comentaran els compromisos que està disposat a assumir el 

subministrador per homologar aquells tipus d‟enllaç, que en aquests moments 

no ho estan, o per adaptar-se als requisits de les noves operadores de telefonia 

per Internet. 

2.22. Extensions analògiques 

Es recorda que s‟ha de minimitzar el número d‟extensions analògiques, no 

obstant quan per petició expressa del client sigui necessari preveure alguna per 

a fax o telefonia inalàmbrica, aquestes hauran d‟acomplir els següents 

paràmetres: 

 Necessitaran d‟un únic par telefònic 

 Ports analògics: podran connectar-se indistintament telèfons amb 

senyalització en corrent continua o multifreqüència Q23; la resistència 

del bucle telefònic podrà arribar a ser de 1500 Ohmios 

 Indicar els nivells de soroll, atenuació i longitud màxima del par 

telefònic i tipus de descàrregues que toleren els ports analògics 

ofertats. 

2.23. Integració amb centrals de tercers 

Existeixen empreses que tenen la seva pròpia central de comunicacions 

interconnectades al sistema de telefonia actual i únicament se‟ls ha de garantir 

la interconnexió amb el nou sistema de comunicacions de Mercabarna. 

Entre aquestes empreses es troba la pròpia empresa gestora del recinte. 

S‟indicarà quins serveis d‟integració proporciona el sistema en las connexions 

amb centrals telefòniques privades, o d‟altres plataformes de telefonia de 

tercers fabricants, en funció del protocol utilitzat: 

 Trunk IP, H323, SIP…  

 FXS/FXO 
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 QSIG 

 SIP-Q 

 SIP 

 SIP Carrier (per a connexió directa a carriers que proporcionin aquesta 

solució o hagin de suportar-la en el futur) 

 EDSS1 

Actualment es dona el servei de interconnexió mitjançant 8 enllaços Qsig 

 2 QSIG Videla 

 1 QSIG Guzman 

 1 QSIG Nugafruits 

 1 QSIG o un enllaç SIP Client Frescuore  

 1 QSIG Grupo Fernández 

 1 QSIG Cultivar. 

 1 Enllaç IP amb IP OFFICE MANAGER 6.1 (Mercat de la Flor) 

2.24. Connexió amb la xarxa pública 

La connexió de la nova plataforma de comunicacions amb les operadores de 

telefonia  fixa ó mòbil es realitzarà en els nodes centrals G0 i B0. 

Es requereix una capacitat mínima de connexió amb la xarxa pública de: 

 Node G0 

o 1 Accés Primari connexió operadora mòbils 

o 4 Accessos Primaris connexió operadora fixos 

o 2 Accessos Primaris reserva 

 

 Node B0 

o 1 Accés Primari connexió operadora mòbils 

o 2 Accessos Primaris connexió operadora fixos 

o 2 Accessos Primaris reserva 
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2.25. Gestió de rutes 

L‟elecció de ruta o enllaç de sortida es programarà seguint els criteris establerts 

en el present apartat.  

És molt important garantir la correcta identificació de l‟extensió que truca, 

origen de la trucada, ja que l‟operadora factura a cada empresa en funció 

d‟aquesta informació. La identificació de la trucada pels primaris de l‟operadora 

de  fix, es realitzarà mitjançant el ddi assignat a l‟empresa origen de la trucada 

o el número d‟extensió. 

Es cursaran indistintament pels primaris connectats a qualsevol dels dos nodes 

en funció del tràfic.  

Les trucades de sortida amb destinació a telèfons fixes es cursaran pels 

enllaços de telefonia  fixa i les trucades a mòbils pels de telefonia mòbil.  

Si aquests estan saturats o caiguts tots els enllaços de telefonia fixa o mòbil,  

es cursaran les trucades pels enllaços de l‟altra operadora.  

Encara que sigui la mateixa operadora la que presta ambdós serveis, a la 

pràctica utilitza xarxes diferents, distingint entre  fix i mòbil. 

Totes les trucades amb destinació numeració mòbil han de cursar-se pels 

enllaços a mòbils connectats a la central, identificant els 4 dígits de l‟extensió 

origen de la trucada. En cas de caiguda de l‟enllaç amb l‟operadora que 

proporciona el servei de telefonia mòbil, les trucades a flota de mòbils amb 

marcació a 4 xifres no s‟hauran d‟enrutar pels enllaços de telefonia fixa. En 

aquests casos les trucades s‟enrutaran a un servei de guies vocals que 

notificaran la indisponibilitat del servei de trucades a mòbils de flota. 

En cas que l‟enllaç amb l‟operadora mòbil no estigués operatiu, les trucades a 

mòbils cursades a 9 xifres sí que faran ús de les rutes alternatives pels enllaços 

per a telefonia fixa, per cursar la trucada tindran que agafar línea externa (“0”) 

abans d‟iniciar la trucada. 



 

29 
 

La central eliminarà qualsevol tipus de preinserció de marcació indirecta que 

l‟usuari hagi marcat.  

2.26. Pla de numeració 

El pla de numeració actual és de 4 xifres i es detalla a continuació 

Numeració  Funció 

1xxx  Extensions Zac Muntanya 

2xxx  Extensions Pavellons fruita 

3xxx  Extensions Mercabarna 

4xxx  Extensions Zac-Muntanya i Zac-Mar 

5xxx  Numeració privada flota de mòbils 

6xxx  Numeració privada flota de mòbils 

7xxx  Extensions mercat del peix 

8xxx  Extensions mercat de la flor 

9  Trucada operadora 

0  Presa de línea externa 

*  Reserva codis accés o funcions avançades 

#  Reserva codis accés o funcions avançades 

 

El criteri és mantenir el pla actual. 

2.27. Categories 

Cada empresa definirà les categories que desitja en cada extensió. Es 

requerirà la validació amb l‟empresa de la configuració actual i de la 

configuració a implantar en cada una de les seves extensions. Aquesta feina 

forma part del projecte de detall. 

Les categories han de poder-se programar només des del terminal 

d‟administració del sistema. 
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L‟equip de treball assessorarà a les empreses sobre quines categories i 

autoritzacions son idònies per a cada extensió a fi efecte d‟evitar usos indeguts, 

suportant trucades d‟alt cost. 

S‟han establert com a punt de partida les següents categories i criteris:  

 Categoria C: pot trucar a qualsevol extensió de veu de la xarxa de la 

Unitat Alimentària, a la marcació abreujada i a la flota de mòbils. 

Correspon a trucades gratuïtes. 

 Categoria M: pot trucar a qualsevol número  fix o mòbil d‟àmbit estatal. 

 Categoria T: pot trucar a qualsevol número extern d‟àmbit internacional.  

Per defecte cap categoria tindrà accés als serveis d‟alt cost 803,806, o similars, 

excepte petició expressa per part de l‟usuari.  

Es bloquejarà la possibilitat d‟efectuar trucades a nodes d‟Internet. 

Si l‟usuari desitja un sistema de categories més ajustat, per exemple, trucades 

locals o regionals, se li oferirà aquesta possibilitat. 

2.28. Instruccions per a la programació del sistema 

Al tractar-se d‟una plataforma que donarà servei a moltes empreses, 

competidores entre elles, la configuració del sistema ha d‟efectuar-se amb la 

màxima precisió i amb estreta col·laboració amb l‟empresa administradora de la 

xarxa. 

Aquesta aportarà tota la documentació de l‟actual configuració de que disposa. 

Aquesta documentació servirà de base per al desenvolupament del projecte 

executiu.  

Es prestarà especial atenció als aspectes tals com: 

 Assignació de grups de captura. 

 Assignar les categories de trucada. 

 Password d‟accés a eines de configuració web i de bústia de veu. 

 Enrutament de ddi‟s. 
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 Identificació de trucada origen, tant en enllaços de telefonia fixa com de 

mòbil. 

Es deshabitaran les següents funcionalitats:  

 Serveis d‟escolta de trucades, interceptació i intercalació. 

 Captura dirigida. 

Es realitzarà una prova d‟acceptació molt precisa i detallada per garantir la 

correcta configuració  del sistema.  

Es confirmarà amb les operadores que la identificació de trucades enviada per 

la nova plataforma de veu, és identificada correctament pels sistemes de 

tarificació de l‟operador. 

2.29. Terminals Hardware i software 

A continuació es detallen les característiques mínimes que han de complir els 

terminals IP ofertats segons categoria (alta, mitja, baixa). 

El número final de terminals a adquirir es determinarà en el projecte executiu. 

Tenir en compte que Mercabarna únicament finançarà un terminal IP SIP bàsic, 

per línea analògica actual que migri a IP i un terminal de gamma mitja, per 

terminal digital que migri. La resta de terminals serà assumit directament per 

l‟empresa usuària. 

Tots els terminals funcionaran amb protocol SIP. 

2.30. Terminal IP SIP gama alta 

 Mínim 8 tecles de funció, junt a la pantalla, programables amb 

indicacions lluminoses. 

 Tecles amb les prestacions més habituals, com a mínim bústia de 

veu, desviament, tall, “mute”, volum, accés a trucades perdudes, 

dedicades de forma fixa per així disposar de les tecles programables 

anteriorment mencionades i dedicar-les a altres funcions. Les tecles 
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fixes aniran identificades per icones de fàcil comprensió i il·luminades 

per facilitar la seva localització i saber si la funció ha estat activada. 

 Funcionalitat de mans lliures “Full” dúplex. 

 Suport per a diverses línees.  

 Port miniswitch per connectar com a mínim un PC. 

 Possibilitat d‟integració d‟aplicacions en pantalla. 

 Possibilitat de connectar un o dos mòduls d‟expansió de tecles 

programables.  

 Indicador lluminós de trucada. 

 Possibilitat de disposar de múltiples timbres de trucada (tons de 

trucada polifònics). 

 Control de volum. 

 Accés a directori corporatiu de l‟empresa via LDAP. 

 PoE segons estàndard 802.3 af, classe 3. 

 Port de connexió Ethernet 10/100Mbit/s, Autosensing, Full dúplex , 

Half dúplex (standard) 

 MiniSwitch integrat per a connexió de PC a la mateixa interfície del 

Switch. 

 Registre de trucades, trucades perdudes, ateses i últims números 

marcats.  

2.31. Terminal IP gama mitjana 

 Tecles de funció programables. 

 Tecles amb prestacions més habituals com a mínim, bústia de veu, 

desviament, tall, “mute”, volum, accés a trucades perdudes, 

dedicades de forma fixa per així disposar de les tecles programables 

anteriorment mencionades i dedicar-les a altres funcions. 

 Funcionalitat de mans lliures Full dúplex. 

 Suport per a diverses línees.  

 Port miniswitch per connectar com a mínim un PC. 
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 Possibilitat de connectar un o dos mòduls d‟expansió de tecles 

lluminosos sobre les tecles. 

 Possibilitat de disposar de múltiples timbres de trucada. 

 Control de volum. 

 Accés a directori corporatiu de l‟empresa via LDAP. 

 PoE segons estàndard 802.3 af, classe 2. 

 Port de connexió Ethernet 10/100Mbit/s, Autosensing, Full dúplex , 

Half dúplex (standard). 

 MiniSwitch integrat per a connexió de PC a la mateixa “interfície” del 

Switch. 

 Registre de les últimes trucades perdudes, ateses i últims números 

marcats.  

2.32. Terminal IP gama baixa 

 Display alfanumèric capaç de presentar extensió i nombre 

simultàniament. 

 8 tecles de funció. 

 Possibilitat d‟ampliació de mòdul amb tecles d‟expansió. 

 Possibilitat d‟instal·lació mural. 

 MiniSwitch integrat per a connexió de PC a la mateixa interfície del 

Switch. 

 PoE segons estàndard 802.3 af. 

2.33. Softphone 

Es desitja promocionar l‟ús de softphone tant a l„interior del recinte com a 

l‟exterior, instal·lats en ordenadors fixos, portàtils, PDAS, itablets, etc.  

Per tant, es desitja rebre informació molt complerta sobre les possibilitats del 

sistema en aquest sentit i del cost de cadascuna de les llicències.  
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2.34. Headset 

Tant per a Softphone com a per aplicacions de multivideoconferència IP, 

s‟ofertaran a les empreses usuàries Microtelèfons USB tipus microplaston, per 

al seu correcte ús sobre plataforma PC. 

Facilitar una relació d‟equips compatibles amb la plataforma. 

Aquests dispositius seran adquirits directament per les empreses usuàries. 

2.35. Microtelèfons USB 

Com s‟ha comentat anteriorment també es desitja promocionar l‟ús de 

Softphone en PC de sobretaula, motiu pel qual s‟haurà d‟ofertar un dispositiu 

microtelèfon connectat a un port USB.  

Aquests dispositius seran adquirits directament per les empreses usuàries. 

Facilitar una relació d‟equips compatibles amb la plataforma. 

2.36. Webcam 

Relació i prestacions de les càmeres de vídeo que suporta el sistema, 

especialment: 

 Càmeres USB per a PC portàtil 

 Càmeres USB per a PC de sobretaula 

 
Aquests dispositius seran adquirits directament per les empreses usuàries. 

2.37. Plataforma de gestió 

Es obvi que la gestió d‟aquesta plataforma es complexa i  laboriosa, per aquest 

motiu es valorarà la facilitat d‟administració de la mateixa. 

El sistema disposarà d‟una solució multiconsola de gestió sobre arquitectura 

PC i sistema operatiu Windows. La consola podrà estar ubicada a Mercabarna 

o en un o varis centres de control externs 
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Ha de proporcionar les prestacions següents: 

 Indicació de las degradacions de qualsevol circuit o element que            

composi el sistema (exemples: avaria de targetes electròniques, avaria 

dels òrgans de control, ruptura de Software, indicació de falta de submi-

nistrament elèctric). Aquestes indicacions han d‟aparèixer en el terminal 

de manteniment, en el lloc de l‟operadora i en el element avariat; 

acompanyades de les ajudes necessàries per facilitar la localització de 

las avaries amb ordre de reposar ràpidament la degradació. 

 Registres d‟utilització i de tràfic. El Software de control del sistema ha de 

facilitar clarament la informació necessària per conèixer la utilització de 

cadascuna de les seves extensions, enllaços i d‟altres elements que 

requereixin un adequat dimensionament. 

 Enviament de notificacions d‟alarma mitjançant mail i/o SMS. 

 Facilitar la configuració del sistema: 

o Supervisar en temps real el funcionament i estat del sistema 

o Avisar i indicar la localització d‟avaries 

o Programació de la numeració 

o Programació de l‟enrutament 

o Programació dels bloquejos 

o Programació de les categories 

o Programació dels enllaços 

o Programació de les extensions i terminals 

o Programació per a la formació de grups 

o Programació d‟Operadores Automàtiques 

o Facilitar informes d‟utilització i tràfic 

 El sistema estarà protegit per passwords i amb diferents nivells d‟accés. 

 Mesures de qualitat de les comunicacions IP, ampla de banda, jitter, etc. 

Es valorarà positivament que cada usuari pugui tenir el seu accés web per a 

l‟administració de la seva pròpia extensió (tecles programables, desviaments…) 
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2.38. Ampliacions o modificacions de LAN degudes a la implantació de la 

plataforma de telefonia IP 

Per migrar de telefonia analògica a IP, és necessari ampliar la xarxa de dades 

de Mercabarna, instal·lar commutadors que facilitin la telealimentació als 

terminals.   

L‟actual xarxa és molt potent i tots els equips estan preparats per suportar 

VoIP, prioritzar veu i crear VLANS. La xarxa disposa també d‟una plataforma de 

gestió. Tot l‟equipament de xarxa utilitzat és de la marca Cisco Systems. 

L‟arquitectura de la xarxa es basa en dos core´s Cisco Catalyst 6500 i Cisco 

Catalyst 4500 ubicats en els nodes principals G0 i B0 respectivament. Des dels 

que s‟estén una xarxa de fibra òptica en estructura d‟estrella estesa fins a tots 

els nodes perimetrals. En els nodes es troba el segon nivell amb equips 29xx i 

35xx que facilita un enllaç a 100 Mbits a cada empresa. 

En cada parada o lloc de venda dels mercats arriben dos cables de categoria V 

millorada o superior, VI i inclús VII. Un dels cables s‟utilitza per al servei de 

telefonia TDM i l‟altre per a dades.  

En la zona d‟activitats complementàries (ZAC) cada empresa està connectada 

a la xarxa per fibra òptica i per mànegues de pars telefònics convencionals.  

L‟empresa administradora serà la responsable de dotar a la xarxa de les 

configuracions adequades per al correcte desplegament i funcionament de la 

telefonia IP i d‟efectuar el repartiment i instal·lació física de terminals i les 

modificacions adequades en els repartidors. 

Per poder oferir el servei de ToIp a tots els usuaris de Mercabarna, és 

necessari efectuar modificacions en la configuració de la xarxa així com en els 

dispositius d‟accés del client. 

 

L‟empresa mantenidora de l‟actual instal·lació s‟encarregarà d‟efectuar els 

corresponents canvis en la configuració dels equips per a la correcta                                      
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interconnexió dels diferents elements que composen la nova solució de veu, 

centrals, servidors i terminals.  

Sobre la xarxa actual es crearan les Vlans necessàries per al transport de les 

comunicacions de veu, així com per a la senyalització necessària entre mòduls 

de la central. També s‟activarà en tots els equips afectats la priorització del 

tràfic de comunicacions de veu. 

Actualment les empreses de la Unitat Alimentària disposen d‟enllaços de dades 

10/100 commutats contra la xarxa de Mercabarna i connectats a la Vlan 

assignada a cada empresa.  

Mitjançant aquests enllaços es proporcionarà la connectivitat per al nou sistema 

de comunicacions creant una Vlan exclusiva per a les comunicacions de veu. 

Per garantir que tots els terminals disposin d‟un port Ethernet 10/100 per a la 

seva connexió i alimentació, es realitzarà una adequació dels punts de 

connexió finals en l‟interior de cada empresa connectada a la xarxa. 

Fent ús del cablejat actual utilitzat per a les comunicacions de dades, 

s‟interconnectarà un switch perifèric que ampliarà els ports 10/100 necessaris 

per a la connexió de tots i cadascun dels terminals IP instal·lats en l‟empresa 

en qüestió. 

Requeriments equipament switch client. 

 Autonegociadon 10/100 Base-T Half i Full dúplex 

 Estàndard POE 802.3af 

 Suport de VLAN i trunking 802.1q 

 Standard 802.1p CoS 

 Gestió mitjançant control remot (telnet,http) 

 Gestió SNMP 

 Fabricant preferent Cisco, encara que no es descarten altres, si existeix 

un diferencial econòmic que ho justifiqui. 

El número de commutadors estimat és de: 
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 60 x 4 ports 

 130 x 8 ports 

 28 x 16 ports 

 24 x 24 ports 

 11 x 48 ports 

Mitjançant l‟altre cable disponible en cada empresa, es proporcionarà 

connectivitat a terminals que per la seva naturalesa no puguin ser convertits a 

IP, tals com a faxs, TPV, etc., fins a un màxim de 4 extensions en les parades. 

En la ZAC el switch 8/16/24 en cascada amb l‟actual.   

Mercabarna disposa actualment de nodes centrals des d‟on ofereix 

connectivitat a les extensions analògiques actuals. Aquests repartidors estan 

ubicats en els nodes P0, B0, G0, Z0 y Z1.  
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2.39. Dimensionat aproximat del sistema 

Resumidament haurà d‟ofertar-se un sistema que suporti aproximadament: 

 4.000 llicències de telefonia IP 

 16 enllaços PRI RDSI 

 800 extensions analògiques 

 1.000 bústies de veu 

 500 llicències de fax 

 100 llicències per a videotrucades 

 10 llicències per a usuaris concurrents de videoconferència i 

col·laboració 

 

El dimensionat final es determinarà un cop efectuat el detall del projecte.  
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3. Pla d’instal·lació / Pla de migració 

3.1. Introducció 

El canvi de plataforma ha de tenir la mínima afectació possible sobre el 

funcionament dels mercats. El tall del servei ha se ser el mínim possible. 

Un tall en les comunicacions afecta greument a l‟operativa dels mercats. Un tall 

prolongat podria tenir repercussions molt importants. 

Per tant, ha de planificar-se correctament i en detall tot el procés de migració. 

El nou sistema serà instal·lat en paral·lel, sotmès a proves d‟acceptació i 

posteriorment es migraran els usuaris.  

3.2. Organització del projecte 

El present projecte és responsabilitat de la Direcció Industrial i de Serveis de 

Mercabarna. 

Per a la direcció de la fase d‟implantació, Mercabarna nomenarà un enginyer 

director de projecte i el cost del mateix serà assumit pel subministrador.   

El subministrador nomenarà un cap de projecte, igualment que l‟operadora de 

la xarxa. 

3.3. Programa de treball 

El subministrador haurà de presentar una proposta del programa de treball que 

estimi més oportú i que indiqui: 

 Una relació detallada de les etapes i activitats a realitzar, amb el resultat 

a obtenir en cada una d‟elles i la documentació que s‟ha d‟emetre 

 Calendari del projecte 

 Mitjans i recursos necessaris 

 Sistema de control i seguiment 
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Mercabarna haurà d‟aprovar el calendari proposat. 

Mercabarna es reserva el dret d‟aplicar una penalització setmanal d‟un 1% de 

l‟import de la contractació, si es produeixen demores en la finalització del 

projecte per causes imputables al subministrador, prenent-se com a data de 

finalització la que s‟estableix com a tal en el calendari del projecte. 

3.4. Equip de treball 

Es constituirà un equip de treball sota la direcció de l‟enginyer nomenat per 

Mercabarna i compost pel grup de l‟administrador de la xarxa i el grup del 

subministrador.  

L‟administrador de la xarxa de telefonia i dades serà l‟encarregat d‟efectuar les 

següents feines, dins de la instal·lació global de la nova plataforma de 

comunicacions unificades. 

 Subministrar al proveïdor tota la informació necessària per a la correcta 

configuració de la nova plataforma de veu, previ inventari d‟extensions 

analògiques a suportar per la nova plataforma 

 Distribució i connexió física de tots els terminals 

 Identificació d‟extensions analògiques amb possibles problemes per a la 

seva migració a IP. TPV‟s, terminals inalàmbrics, etc. 

 Identificació repartidors cablejat de veu en nodes de distribució 

 Configuració de la xarxa de Mercabarna en base als requeriments 

establerts 

 Adequació de les instal·lacions interiors dels clients 

 Distribució, instal·lació i posada en funcionament de switches de clients 

 Distribució, instal·lació i posada en funcionament de terminals a clients 

 Connexionat repartidors telefonia analògica 

 Configuració en la plataforma de management i monitorització  dels nous 

elements del sistema (centrals, terminals IP, switches) 

 Instal·lació dels mòduls analògics de la nova plataforma 
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 Connexió dels terminals IP de client. Interconnexió centrals de tercers 

(mercat de la flor, clients) 

 Migració de tots els primaris de veu,  fix i mòbil, proves de connectivitat, 

retards, etc. 

 Proves de contingència (caiguda primaris, nodes centrals, supervivència, 

etc.) 

 Pegat d‟extensions analògiques 

L‟equip de treball de l‟ofertant, s‟encarregarà de: 

 Instal·lació dels servidors que composen la solució 

 Instal·lació dels gateways  

 Configuració de la nova plataforma de comunicacions en base a la 

documentació rebuda 

 Configuració de la consola d‟administració 

 Proves d‟acceptació. Proves d‟enrutament, tarificació, senyalització 

primaris, integració mòbil, connectivitat amb centrals de tercers, 

operadora automàtica, servidor de fax, etc. Posada en funcionament 

d‟extensions de proves 

El subministrador indicarà la composició del grup de treball i el seu 

organigrama. S‟ha de nominar un cap de projecte, únic interlocutor amb la 

propietat, amb la que mantindrà reunions periòdiques de seguiment. Assistirà a 

les reunions de coordinació amb altres possibles subministradors a les que se‟l 

convoqui.  

El grup de treball estarà subjecte a la prèvia conformitat de la propietat. En 

qualsevol moment es podrà sol·licitar la substitució de qualsevol component del 

mateix. 

La propietat desitja que el seu personal d‟enginyeria col·labori amb el grup de 

treball, com a part de la formació que necessiten com a responsables del 

posterior manteniment i administració de la xarxa. 
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3.5. Proves d’acceptació i Quality Assurance 

Les proves d‟acceptació seran molt exigents. 

El subministrador en presencia de la propietat i eventualment dels assessors 

que estimi oportú, ha de demostrar el perfecte funcionament del sistema, 

d‟acord amb el que s‟estableix en les presents especificacions. El 

subministrador ha d‟aportar la instrumentació que sigui necessària per a 

aquesta finalitat. 

A continuació i com a referència es detallen els aspectes que s‟analitzaran 

especialment. No obstant el subministrador prepararà els “check list” definitius 

que seran aprovats per Mercabarna. 

3.6. Proves de clúster de servidors  

El sistema de comunicacions unificades serà provat en diferents condicions 

com a part del pla de proves i acceptació. 

 Instal·lació. Es comprovarà que el software i les llicències del clúster del 

sistema estan instal·lats correctament. 

 Connectivitat de xarxa. Es verificarà que el sistema és accessible des 

de la xarxa LAN/WAN del client i mitjançant VPN. 

 Redundància del sistema. Comprovació de la redundància davant 

fallades simples de xarxa, alimentació i hardware del servidor. 

 Còpia de seguretat. Es comprovarà les funcionalitats de còpia de 

seguretat (backup) i restabliment (restore) del clúster. 

3.7. Proves de gateways 

Es realitzaran proves amb l‟objecte de comprovar els següents aspectes dels 

sistemes. 

 Instal·lació. Es comprovarà que el software i les llicències estan 

correctament instal·lats. 
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 Connectivitat de xarxa. Es verificarà que els sistemes son accessibles 

des de la xarxa LAN/WAN del client i mitjançant VPN 

 Funcionalitats dels gateways de veu en modalitat normal. Es 

verificarà el correcte processament de les trucades que entren i surten 

per part dels gateways de veu. 

 Funcionalitats dels gateways de veu en modalitat de supervivència. 

Es verificarà el correcte processament de les trucades que entren i 

surten en condicions de supervivència. 

 Còpia de seguretat. Es comprovaran les funcionalitats de còpia de 

seguretat (backup) i restabliment (restore) dels gateways VoIP. 

3.8. Proves de terminals 

Es realitzaran proves amb l‟objecte de comprovar els següents aspectes dels 

telèfons. 

 Integració veu/dades. Es verificarà la configuració adequada de la 

xarxa per permetre el funcionament de telèfons IP. 

 Funcionalitats de telefonia IP. Es verificarà que les funcionalitats de 

telefonia funcionen correctament en els següents casos: trucada bàsica, 

reenviament de trucada, conferència. 

 Integració amb la xarxa pública (PSTN). Es verificarà el funcionament i 

establiment de trucades que entren i surten amb la xarxa pública. 

 Integració amb la xarxa pública mòbil. Es verificarà el funcionament i 

establiment de trucades que entren i surten amb la xarxa privada de 

telefonia mòbil. 

 Extensions analògiques. Es verificaran les funcionalitats de les 

extensions analògiques proporcionades pels gateways corresponents. 

3.9. Proves del sistema de gestió 
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Es comprovarà que el sistema de gestió està disponible i funcionant 

correctament. 

 Es comprovarà que el “core” té registrats tots els terminals i terminals 

software (softclient). 

 Es comprovarà les següents característiques del sistema de gestió. 

o Accés des de la xarxa 

o Seguretat d‟accés 

o Gestió del sistema 

o Report de fallades (SNMP). 

o Disponibilitat de CDRs. 

3.10. Proves de missatgeria 

Es realitzaran les proves pertinents amb la finalitat de comprovar el 

funcionament de les següents característiques. 

 Trucades a números d’accés. Es verificarà que es reprodueixen els 

missatges correctes quan es truca a números d‟accés específic. 

 Reenviament de trucades a la bústia. Es verificarà que es 

reprodueixen les salutacions correctes. 

 Deixar un missatge. Es comprovarà que les persones que truquen 

poden deixar un missatge utilitzant diferents mètodes d‟accés. 

 Notificacions. Es comprovarà que el servei de missatgeria es capaç de 

completar les notificacions de trucades sortints a diferents dispositius. 

 Recuperar un missatge. Es comprovarà que les persones que truquen 

son capaces de recuperar missatges utilitzant diferents mètodes 

d‟accés. 

 Transferència de sortida. Es comprovarà que la persona que truca és 

capaç de realitzar trucades mentre està connectada al servei de 

missatgeria. 
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 Transferència d’entrada. Es comprovarà que la central està passant la 

informació correcta sobre les persones que truquen i trucada al servei de 

missatgeria. 

3.11. Documentació 

3.12. A presentar conjuntament amb l’oferta 

El subministrador dels equips haurà de lliurar conjuntament amb l‟oferta la 

següent documentació:     

 Certificats d‟homologació de tots els equips i components. 

 Documentació de l‟empresa acreditativa de la solvència tècnica i 

professional. 

o Certificat de classificació definitiva expedit pel Registre oficial 

de licitadors i empreses classificades de l‟Estat o per la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa del departament 

d‟Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya 

o Referències de serveis equivalents de gestió de grans flotes 

multi empreses 

o Organigrama i CV de l‟equip de treball 

3.13. Documentació de projecte 

S‟elaborarà un projecte de detall, que es proposarà a la propietat per a la seva 

aprovació, amb anterioritat a la seva implantació. 

Sempre que sigui possible es lliurarà la documentació en còpia impresa i en 

suport magnètic standard de la companyia Microsoft Office i AUTOCAD. 

3.14. Documentació d’usuari i informació comercial 

A les empreses usuàries se‟ls lliurarà la documentació necessària per facilitar la 

utilització dels serveis suportats per la plataforma. 



 

47 
 

3.15. Plans de contingència 

Com a component del servei de manteniment, i en funció de l‟arquitectura 

proposada, el subministrador presentarà un pla de contingència que contempli 

com a mínim les actuacions a efectuar en cas d‟avaria greu, com per exemple, 

 Caiguda d‟un servidor central 

 Caiguda d‟un gateway 

 Pèrdua de la connexió entre servidors i gateways 

3.16. Pacte de recompra i retirada de l’equip antic 

Així mateix, presentarà una oferta de recompra del material de BOSCH i 

potencialment d‟AVAYA, que es substitueix. 

En qualsevol cas la retirada del material substituït va a càrrec del nou 

subministrador. Aquesta retirada s‟efectuarà seguint estrictament la legislació 

vigent en matèria de Medi Ambient.  
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4. Formació 

S‟haurà d‟incloure la formació necessària per capacitar de forma adequada als 

administradors del sistema i als usuaris.  

4.1. Usuaris 

Objectiu: Presentar als usuaris finals les prestacions del sistema, terminals i 

missatgeria unificada, i la forma d‟utilitzar-les. Curs teòric i pràctic. 

Lloc de realització del curs: Mercabarna indicarà l‟aula de formació assignada. 

Allà s‟instal·laran els telèfons necessaris per realitzar pràctiques. 

 Es lliurarà la documentació en català i en castellà. 

Assistents per curs: màxim 25 persones. S‟efectuaran tots els cursos que siguin 

necessaris. 

4.2. Supervisors i gestors 

Curs per al personal de Mercabarna i de l‟operadora de la xarxa, que es 

responsabilitzarà i supervisarà la gestió, administració i manteniment del 

sistema de telefonia. Els objectius d‟aquest curset seran els següents: 

 Mostrar en profunditat l‟estructura Hardware-Software del sistema, per 

poder conèixer les funcions de cada element i dels diferents 

components.  

 Instruir-lo sobre les facilitats i potencialitats del sistema. 

 Capacitar-lo per a l‟atenció immediata de les avaries, aprenent a 

discriminar el mòdul o element avariat o fora de servei i avaluar la 

importància de la mateixa. 

 Capacitar al personal de manteniment en la utilització del software de 

gestió dels equips, perquè puguin programar i reconfigurar els equips, 

extreure informes d‟utilització o tràfic, fer seguiment de les alarmes, 
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realitzar la reposició del sistema, executar els programes de 

manteniment, etc. 

 Definir els procediments adequats per obtenir (mensual o trimestralment) 

estadístiques de tràfic: Tràfic cursat i rebut per extensió, per delegació, 

per canal, etc. 
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5. Explotació del sistema 

5.1. Plantejament 

L‟empresa subministradora oferirà un servei d‟explotació de la plataforma de 

comunicacions. El cost serà assumit per l‟operadora de la xarxa. 

El servei sol·licitat inclourà dos aspectes: 

A. Manteniment: Mantenir en perfectes condicions de funcionament tots els 

components de la xarxa. Assegurar la reposició del servei el més aviat 

possible en cas d‟avaria. 

B. Suport de segon nivell en l‟administració del servei: Altes, baixes, canvi 

de categories, etc. 

 

El subministrador haurà de telecontrolar el sistema en remot, des de les 

seves instal·lacions a efectes de: 

 Detecció d‟avaries 

 Reprogramació: Canvi de categories, desviaments, grups de 

captura, etc. 

 

El servei no inclou la xarxa de dades, només els servidors i gateways.  

 

Es crearan els procediments adequats de coordinació amb l‟administrador 

de la xarxa.  

5.2. Condicions del servei de manteniment  

 Teledetecció d‟avaries i alarmes: servei permanent 24h 365 

dies 

 Temps de resposta: Immediat 

 Reposició del servei: 4 hores 

 Període de cobertura: Tots els dies laborables del calendari del 

mercat de  0 a 24 h.  
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5.3. Pla de contingència 

S‟elaborarà un pla de contingència que contempli com a mínim les actuacions a 

efectuar en cas d‟avaria greu, com per exemple: 

 Caiguda d‟un servidor central 

 Caiguda d‟un gateway 

 Pèrdua de la connexió entre servidors i gateways 

 

El pla serà aprovat per Mercabarna. 

5.4. Actualització de software 

Es valorarà que l‟oferta tingui inclòs el dret a totes les actualitzacions de 

software que no necessitin nou hardware. 

5.5. Garantia equips subministrats 

S‟haurà d‟indicar el temps de garantia i les condicions de la mateixa per als 

materials ofertats, equips, instal·lació, etc.  

La instal·lació de tots els elements software i hardware haurà de tenir com a 

mínim un any de garantía de reposició.  

Es valorarà positivament que els equips disposin de les certificacions ISO 9001 

ó 9002. 

5.6. Garantía de recanvis i ampliació durant 10 anys 

El subministrador firmarà amb la comanda, el compromís de disposar en tot 

moment, d‟unitats de recanvis de tots els equips i elements que s‟utilitzin,  

durant 10 anys, com a mínim. 

Així mateix, i també per un període mínim de 10 anys, es compromet a 

subministrar i proporcionar recanvis de qualsevol de les plaques o elements 
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que, encara que no s‟adquireixin inicialment, sí que son suportats pel sistema i 

estan considerats en la present especificació.  

El subministrador indicarà a la seva oferta els preus unitaris dels components 

electrònics mínims i elements singulars que consideri s‟han d‟adquirir per a 

l‟atenció immediata de les avaries que puguin produir-se en els equips i que 

físicament han de romandre en estoc a MERCABARNA. 
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