
Eina de viatges UTGCNTIC

DESTAQUEM
• Digitalització de tot el procediment de gestió de viatges
• Automatització de la digitalització de documents mitjançant l’ús de codis QR en els documents que 

s'escanegen.
• Integració amb S.I. corporatius:

• Eina de viatges CTT. 
• Sistema de signatura digital de la UPC. 
• Servei de Personal i de Identitat Digital per obtenir les dades personals. 
• CTT per obtenir dades de projectes. 

• El servidor s’allotja al Cloud privat de la UPC i es monitoritza amb nou entorn pilot de monitorització UPC. 

INDICADORS
• més de 2000 usuaris de 

17 UAs UPC
• més de 100 externs a la 

UPC. 
• més de 1.000 viatges 

gestionats des de 
Febrer 2019 (400 
encara oberts)

• 30% estalvi de temps 
estimat en el procés de 
tramitació.

• Implantada a totes les 
unitats

MOTIVACIÓ

• La Unitat Transversal de Gestió Campus Nord TIC arranca la seva activitat al Febrer de 2019

• La UTG CNTIC dona servei a 14 unitats acadèmiques, que són molt actives a nivell de recerca i docència. 

• Gestiona aproximadament 1/3 part dels viatges de tota la UPC

• La necessitat de donar servei al gran volum i heterogeneïtat existent, feia imprescindible implantar una eina i 
procediment únic.

TREBALL REALITZAT

• Adaptació de l’eina de TSC a tota la UTG, pel fet que cobria bona part del procés i molts dels requisits s’havien ja 
analitzar a un projecte NEXUS24.

• Anàlisi de les diferents formes de tramitació d’un viatge existents a les altres unitats de la UTG i estandarització
del model de tramitació d’un viatge a la UTG adequant-la a normativa.

• Disseny i implementació d’una capa per poder gestionar les diferents unitats de la UTG.  Ús dels sistemes de 
información corporatius. Millora de funcionalitats. Adequació imatge de l’aplicació a la corportaiva de la 
UPC.Configuració de permisssos i formació a tot el personal administratiu.

Autoservei de viatges pel PDI
Generació automàtica del document d’autorització
Càlcul de dietes (en funció perfil i projecte)
Comunicació directa amb agències
Notificacions i recordatoris automàtics
Gestió inscripcions
Agilització tràmits justificació
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