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INTR
RODUCCIÓ
Ó

ATC ha impleme
entat en els
s seus equiips una aplicació inform
màtica de d
desenvolupa
ament propi,,
INVENTATC, que
e serveix de suport a la gestió de l’inventari, es
ssent una einna àgil per a consultar i
localiitzar qualsevvol bé del Patrimoni Muniicipal.
El pro
ograma perm
met:
- Con
nsultar tots els
e béns i dre
ets de manerra individual amb tota la seva
s
informaació
exhau
ustiva, des de
d la situació
ó patrimonial , jurídica i ca
adastral del bé,
b fins la sevva valoració
i la se
eva posició dins
d
el Pla General Comp
ptable.
- Tam
mbé permet llistar i, en el seu cas, acttualitzar les dades
d
a date
es reals, així com elabora
ar
resum
ms temporalss en tots els seus epígraf
afs i per als exercicis com
mptables dessitjats.
- Cad
dascun dels documents (en
( paper) q ue van relac
cionats amb el bé, estan introduïts en
n
forma
at digital i en
nllaçats al bé, facilitant aixxí la seva consulta.
- Com
mpatibilitzar les seves ba
ases de dade
es amb quals
sevol aplicac
ció informàticca de gestió
de la comptabilita
at municipal.

Pensada com un
na eina que substitueixi els expedie
ents en pape
er. Dins de ccada entorn d’un bé en
n
concret es pot “p
pujar” tota aq
quella docum
mentació relacionada am
mb el bé i laa seva evoluc
ció, així com
m
deixa
ar constància
a de qualsevol observaci ó sobre el se
eu estat en qualsevol
q
àm
mbit.
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NIQUES
ESPECIFICACIIONS TÈCN
Inventatc ha esstat impleme
entada fent servir tecno
ologia ORA
ACLE, servid
dor d’aplicac
cions Oracle
e
Appliication Serve
er 10gR2 i ba
ase de dadess Oracle 10g
gR2.
La tec
cnologia em
mprada, utilitz
za un model de tres cap
pes, que es divideix en uun client java
a lleuger que
e
s’exe
ecuta dins un
n navegador de l’usuari; un servidor d’aplicacions
d
s on s’execuuta la lògica de
d l’aplicatiu
u
(IAS) i finalment una
u base de dades on s’’emmagatzema la inform
mació (BBDD
D). Això vol dir que no call
install·lar cap softtware al serv
vidor de l’Aju
untament. Des
D d’un nav
vegador estààndard es po
oden inserir,,
consu
ultar o actua
alitzar dades mitjançant u
un applet Javva.
Cal e
esmentar que
e per elimina
ar riscos i ga
arantir la tottal confidenc
cialitat de less dades, la comunicació
c
ó
entre
e la capa de
el client i la capa del s ervidor d’ap
plicacions es
stà encriptad
da seguint el
e model de
e
“Softw
ware as a Se
ervice” (SaaS
S).

El co
oncepte de SaaS,
S
“Progrramari com a Servei” con
nsisteix en fa
acilitar d’unaa manera tra
ansparent tott
el que necessita un
u client perr assolir uns objectius. En
n més detall podríem dirr:
•

El client no ha d’in
nvertir en ttecnologia (Hardware, Software, LLlicències), una tercera
a
empresa s’encarrega
a de definir to
ot el protoco
ol i de posarr el medis peer poder ass
solir aquestss
objectius.

•

L’ accés via
v Internet és
é xifrat mitjjançant VPN
N.

•

El proveïd
dor de serve
eis és qui s’e ncarrega de dissenyar i seguir la pollítica de backup.

•

Tot això, es tradueix en un temp
ps d’implantació immediat, i un co
ost d’implanttació mínim..
Existeix per
p tant una
a considerab
ble reducció del risc perr al client, d
doncs el resp
ponsable éss
l’empres
sa de TI.

•

No cal personal
p
esp
pecialitzat i les actualittzacions són
n automàtiq
ques i trans
sparents perr
aquest client.
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•

Tot el manteniment
m
t està a cà
àrrec del prroveïdor del servei, perr tant el co
ost d’aquestt
mantenim
ment és mínim
m.

El Da
ata Center, on
o s’allotgen els servidorrs, és un pun
nt molt impo
ortant a conssiderar. Tot el
e hardware
e
s’ubica en un llo
oc segur, on
n hi ha un co
ontrol d’accé
és a nivell fís
sic i lògic alss servidors, està
e
protegirr
contrra probleme
es de subm
ministrament elèctric, co
ontra fallide
es de les ccomunicacions i contra
a
desasstres imprevvistos (inunda
acions, incen
ndis, etc).

Aque
esta impleme
entació conttempla el co
oncepte d’a
alta disponib
bilitat. Es a dir, la nosttre Base de
e
Dade
es està munttada sota el control d’u n clúster de
e dos servido
ors. Això vo l dir que un servidor éss
l’enca
arregat de co
ontenir i gestionar aquessta base de dades
d
i un se
egon servido
or conté el nostre IAS. All
mateix temps ca
ada servidor és una rèp
plica de l’altre. Així, en cas de quee un dels do
os servidorss
caigu
ués en el pitjjor dels caso
os, l’altre com
mençaria a donar
d
serveii de tal maneera que aqu
uesta pèrdua
a
de se
ervei seria tra
ansparent a l’usuari.
l
Es a dir, no existiria ni pèrdu
ua de dades,, ni pèrdua de
d servei.

En re
esum, el prin
ncipal avanta
atge d’aquessta aplicació
ó desenvolup
pada per ATC
C ha estat id
deada de tall
mane
era que perrmet la consulta, modiificació i grravació de dades des de qualsev
vol terminall
autorritzat amb un navegado
or de connexxió a Interne
et.
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CÉS A L’APL
LICACIÓ
ACC

La UR
RL que s’ha d’introduir per
p tal d’entra
ar a l’entorn de l’aplicació
ó és la següeent:
http://w
www.atc-sig.com/inventa
atc
Un co
op s’hagi exe
ecutat l’enlla
aç, s’accedeiix a aquesta finestra:

Cal in
ntroduir l’ussuari i la con
ntrasenya i clicar CONE
ECTAR. [No és necessaari introduir cap dada a
l’entra
ada « Base de
d Dades »].
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NÚ D’ACCÉ
ÉS A L’APLICACIÓ
MEN
La primera panttalla que es
s mostra és la que us informa de
el municipi aal qual este
eu accedint..

Prem
meu validar

un cop comprovat
c
q ue esteu ac
ccedint al mu
unicipi desitjtjat i entrareu
u a la plana
a

principal de l’aplicació :
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És en
n aquesta pla
ana on tamb
bé accediu a la vista del menú
m
amb le
es funcions i els àmbits de
d l’inventarii
en elss quals pode
eu navegar:

Gestió Béns Imm
mobles: on podreu
p
gestiionar els edificis i solars amb les sevves millores, així com less
zoness verdes.
Gestió Places i Vials Urbans: on gesttionareu els carrers i places del muunicipi, així com el seu
u
mobiliari urbà i le
es seves millo
ores.
Gestió Béns Mo
obles: la ges
stió referent als mobles,, maquinària
a, ultillatge i altres béns que formen
n
part d
del patrimoni municipal, així com aqu
uells béns mobles
m
d’interrès històrico--artístic.
Altres: Fa referèn
ncia als bén
ns semoventss, quotes de
e valors, pro
opietats imm
materials, crèd
dits cedits a
tercers o drets reals.
Informes : Perme
et generar els llistats, less fitxes i els balanços
b
dels
s epígrafs dee l’inventari.
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COM
M FER UNA
A CONSULT
TA
Per e
efectuar una consulta d’u
un bé, com p
per exemple
e, un solar, només caldrrà anar al pu
unt de menú
ú
de “G
Gestió Béns Immobles” desplegar
d
el submenú de
e “Solars i zo
ones verdes”” i selecciona
ar “Solars”.

Se uss obrirà una nova finestra
a, que és l’en
ntorn de ges
stió de l’expe
edient del béé immoble:

Autom
màticament es mostra activat
a
el mo
ode consulta
a, on podreu
u introduir unn valor a qu
ualsevol delss
camp
ps marcats en
e verd. Si va
alideu la con
nsulta (

) sense
s
introduir cap parààmetre, us apareixerà
a
ell

llistatt íntegre delss béns que in
ntegren aque
est llistat.
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En ell cas que no
o sapigueu la denomina
ació correcta
a, només fa falta
f
escriuree un % dava
ant del text i
l’aplic
cació buscarrà tots aquells béns que continguin la
a paraula en
n qüestió.
Segu
uint aquesta mateixa me
etodologia e
es poden co
onsultar tots els tipus d
de béns que
e consten all
menú
ú.
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COM
M IMPRIMIR
R UNA CON
NSULTA
Un co
op s’està co
onsultant el bé
b desitjat é
és possible im
mprimir la fittxa del mateeix. Només fa falta clicarr
damu
unt de la icon
na

. Immediatament sse us obrirà la següent fiinestra:

Aquí se us detalle
en les caractterístiques de
el bé escollitt. És també en
e aquesta ffinestra on te
eniu la opció
ó
d’imp
primir un certtificat tipus de
d secretaria
a que acomp
panyaria la fitxa del bé.
Un cop comprovvats els cam
mps requeritss, prémer

. Al marge
e inferior esq
querre, us apareixerà
a
ell

següent text inforrmatiu :

En uns segons, apareixeran les fitxes e
en format PD
DF en una nova
n
finestraa o una nov
va pestanya,,
depe
enent del navvegador d’intternet que tin
ngueu :
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Per qualsevol dubte o con
nsulta, adre
eceu-vos a :
Aida Sangüesa Hernándezz
in
nventaris@a
atc-sig.com
m
93
3 476 26 73
3
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