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Dedico aquest treball 

a la Sílvia, per la seva fortalesa, pel 

seu optimisme i per les seves ganes de viure. 
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Resum 

 

Estem en un temps en el que les noves tecnologies són una part bàsica en l’àrea de treball. 

Dins l’àmbit sanitari, a més, l’accés a les dades del pacient són vitals per tal de poder oferir un 

servei ràpid i eficaç. Fins ara, a Catalunya, cada hospital pertanyent a l’Institut Català de la 

Salut (ICS) treballava amb les seves bases de dades i els seus propis números d’història clínica 

del pacient. 

Per tal d’implantar la història clínica electrònica i única per al pacient, l’ICS implanta ARGOS, un 

programa de modernització dels Sistemes d’Informació Assistencials per a l’àmbit de l’Atenció 

Hospitalària i de l’Atenció Primària. 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, com a hospital pertanyent a l’ICS, entra també dins 

d’aquest ambiciós projecte. Així doncs, per tal de poder afrontar aquest gran canvi, ens arriba 

una gran tasca d’adequació de la infraestructura de l’hospital per garantir un correcte 

funcionament d’aquest programa. 

En aquest treball recollim tot el procés que s’ha dut a terme fins arribar finalment a la 

implantació i arrencada d’aquest gran projecte. 
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1. Introducció 

Quan es presenta un projecte com el de la implantació de SAP, s’ha de ser conscient que s’ha 

de fer un bon estudi previ de la situació i com a conseqüència dels resultats obtinguts i dels 

requisits de la implantació s’ha d’actuar d’una manera o d’una altra. 

Si no es fa un anàlisi de requisits correcte es provoca una descoordinació en la planificació del 

temps i dels recursos, després de realitzar feines un s’adona que no són correctes i s’han de 

refer, o potser s’hauran pres decisions en l’adquisició de material que no complirà amb les 

expectatives. 

Així doncs, un cop fet un bon anàlisi de la situació s’actuarà en conseqüència per assolir aquells 

objectius que es proposen per a realitzar aquest projecte. 

 

1.1 Motivació del Projecte 

La realització d’aquest projecte es fa per la necessitat de la unificació del número d’historial 

clínic del pacient en tots els hospitals de Catalunya. Dins la xarxa d’hospitals de l’Institut Català 

de la Salut, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova és l’últim dels 8 hospitals que implanta 

SAP. Amb això s’aconsegueix que qualsevol pacient que vagi a qualsevol dels 8 hospitals de 

l’ICS tingui la facilitat de que disposin del seu historial mèdic al moment i sense cap tipus de 

tramitació. 

 

1.2 Objectius del Projecte 

A continuació s’enumeren els principals objectius plantejats a l’inici d’aquest projecte i que es 

pretén assolir-los al final del seu desenvolupament. 

 

1.2.1 Objectiu general 

Adequar la infraestructura de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per complir els requisits 

per a la implantació de SAP . 
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1.2.2 Objectius específics 

Com a objectius específics, segons les especificacions de SAP es troben: 

- Adequar el parc d’ordinadors  

- Adequar el parc d’impressores  

- Adequar la infraestructura de la xarxa  

- Adquisició del PACS i d’estacions de tractament d’imatge radiològica 

- Punts d’admissió (TPV) 

 

1.3 Estructura de la memòria 

Aquest document pretén exposar la tasca realitzada per dur a terme l’adequació de l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova. 

Primer hi ha una presentació per situar al lector en l’empresa pública Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova, que és on s’ha desenvolupat el projecte. Es farà un repàs dels ERPs del 

mercat i s’estudiarà SAP, que és el que s’implanta a l’hospital. 

Seguidament, sabent els requisits que necessita SAP per a ser implantant, es farà un anàlisi de 

quina és la situació de l’hospital abans d’implantar SAP.  

Després de distribuir el temps i els recursos s’explicaran tots els canvis que s’han hagut de fer a 

l’hospital per tal de complir els requisits de SAP i implantar-ho. 

Finalment, s’exposen unes conclusions a les quals s’han arribat durant la confecció del treball, i 

també les perspectives de futur que analitzen possibles línies a seguir per l’ampliació del 

projecte. 
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2 Contextualització 

2.1 Motivació 

Abans de començar a desenvolupar la part tècnica del treball cal situar-se en el lloc en el que 

es desenvolupa. Per això s’explicarà què és l’ICS, en què consisteix la gerència territorial i 

finalment es veurà l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, lloc final on es desenvolupa tot el 

treball descrit en aquesta memòria. 

 

2.1.1 L’Institut Català de la Salut (ICS) 

L’Institut Català de la Salut és una empresa pública que està adscrita al Departament de Salut. 

Té una plantilla de més de 41.000 professionals i presta atenció sanitària a gairebé sis milions 

d’usuaris. 

L’ICS gestiona 8 hospitals en tot el territori català, a més de 285 equips d’atenció primària. A 

més de l’activitat assistencial desenvolupa també activitats científiques a través d’instituts de 

recerca integrats al centres hospitalaris i d’atenció primària. 

En quant a docència, l’ICS dona formació a més de 2.300 especialistes de 49 especialitats 

diferents. A més acull també alumnes d’infermeria, odontologia i altres ensenyaments. 

L’ICS es divideix en tres òrgans: De govern i direcció, de participació i de gestió. 

L’ òrgan de govern i direcció alhora està dividit en: Consell Administració i Comitè de Direcció.  

El consell d’Administració és el responsable de planificar estratègicament els mitjans adscrits a 

l’ICS, dirigir les actuacions i exercir el control superior de la seva gestió. Està format pel 

president o presidenta, per 22 vocals i per un secretari o secretària. 

El comitè de Direcció dóna suport al director/a gerent en les seves funcions. Està format pel 

director/a gerent, els directors/es de les direccions dels serveis corporatius centrals i els 

gerents territorials. 
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El segon òrgan és el de participació. Aquest és l’òrgan col·legiat de participació comunitària 

amb els objectius d’assessorar, consultar, seguir i supervisar l’activitat sanitària de l’ICS. 

Està format pel president/a del Consell d’Administració i per un màxim de 30 membres 

determinats pel mateix Consell. 

Per últim ens trobem amb els òrgans de gestió, els quals es divideixen en Serveis corporatius 

centrals i en Òrgans de gestió dels centres, serveis i establiments de l’ICS. 

Els serveis centrals corporatius de l’ICS donen suport al conjunt d’activitats i centres de 

l’organització. 

Els òrgans de gestió dels centres,serveis i establiments de l’ICS tenen com objectiu la provisió 

de serveis sanitaris i sociosanitaris amb descentralització territorial, lo qual suposa 

l’organització mitjançant les gerències territorials. 

 

2.1.2 Gerència Territorial a l’àmbit de Lleida 

Les gerències territorials de l’ICS constitueixen els màxims òrgans de direcció i gestió del 

conjunt de centres, serveis i institucions sanitàries en la delimitació territorial corresponent. 

En aquest cas es parla de la delimitació de l’àmbit de Lleida.  
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Figura 1. Mapa de la Gerència Territorial de Lleida i les zones d’influència 

 

L’àmbit de Lleida el formen l’Atenció Primària de Lleida i l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova.  

En quant a població, territori i recursos, l’àmbit de Lleida avarca una població de 425.000 

habitants de 231 municipis diferents. Compta amb més de 2.900 professionals distribuïts entre 

els 22 centres de salut, un centre d’especialitats i més de 170 consultoris locals, així com 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova on es formen més de 160 metges residents.  

Una de les avantatges i novetats dins l’àmbit territorial de Lleida va ser la Radiologia territorial. 

El 20 de juny de 2007 es va signar un conveni entre l’ICS, l’ Institut de Diagnòstic per la Imatge 

(IDI) i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS – Hospital Santa Maria) en el qual 

s’establia un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la 

imatge i de la medicina nuclear per a l’àmbit territorial de Lleida. Així, des del juliol de 2007 es 

desenvolupa conjuntament la urgència radiològica (professionals de les tres empreses es fan 

càrrec de l’atenció urgent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova). 
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Durant el 2008 es va invertir en digitalització de la imatge a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova i als Centres d’ Atenció Primària de Lleida. 

Un altre dels departaments afectats per la territorialitat ha estat el de Sistemes i Tecnologies 

de la Informació i les Comunicacions, el qual ha desenvolupat projectes tecnològics i 

d’informació per a la gestió. 

Dins els projectes tecnològics trobem: 

- Projecte de segmentació de la xarxa de dades de l’Hospital Arnau de Vilanova a fi de 

dotar-la de confiança i seguretat. 

- Creació d’un nou centre de processament de dades (CPD), adaptat a les necessitats de 

creixement informàtic. 

- Inici del projecte d’imatge mèdica digital 2008-2009, que inclou l’anàlisi de les 

necessitats per a la digitalització i l’emmagatzematge digital de tota la imatge mèdica 

generada en l’assistència del territori i la seva incorporació a la història clínica 

informatitzada, i l’adquisició de material per a la digitalització, estacions de treball de 

diagnòstic i sistema d’emmagatzematge d’imatge digital (PACS). 

- Implantació del petitori electrònic de proves de laboratori a l’atenció primària lligat 

amb el laboratori territorial d’anàlisis clíniques. 

- Implantació del projecte SAP – ARGOS, amb la unificació de la història clínica del 

pacient. 
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2.1.3 L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

 

Figura 2. Façana de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (a partir d’ara HUAV) és l’únic hospital de Lleida 

adscrit a l’ICS. 

L’estructura de l’HUAV és de 459 llits, 28 places d’Hospital de dia, 14 quiròfans, 3 sales de 

parts, 64 sales de consultes externes, 24 gabinets d’exploracions complementàries i 64 boxs 

d’urgències. 

En un dia normal, a l’HUAV té 383 malalts hospitalitzats, 65 ingressos, 65 altes 

d’hospitalització, 52 intervencions quirúrgiques, 9 parts (2 amb cesària), 239 urgències, 1.148 

visites a Consultes Externes (de les quals 260 primeres visites i 888 segones visites), 85 sessions 

de l’hospital de dia, 121 radiografies ambulatòries, 337 proves diagnòstiques i 14.977 

determinacions del Laboratori. 

L’Edifici de l’Hospital es divideix en tres parts diferenciades, les quals contenen 7 plantes, entre 

elles un soterrani: 
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Figura 3. Vista de la part superior de l’HUAV 

En color vermell està marcada la part nova de l’hospital, anomenada EDIFICI 1 o Part Nova. En 

la part central, marcada en color blau, es troba la part central que s’anomena EDIFICI 2 i en la 

part esquerra, marcat en color verd hi ha la Part Vella de l’hospital o EDIFICI 3.  

La Direcció de l’HUAV està disposada segons el següent diagrama: 

 

Figura 4. Organigrama de la Direcció de l’HUAV 

 

Dins la Direcció de Sistemes d’Informació, que és la que a interessa, hi ha la següent 

distribució, segons el següent diagrama: 
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Figura 5. Organigrama de Sistemes d’Informació de la Gerència Territorial de Lleida 

 

Les característiques més importants de l’Àrea de Sistemes de l’HUAV són que compta amb una 

sola línia externa WAN. Té una estructura de xarxa LAN bastant complexa, la qual veurem amb 

més detall en altres apartats. Dóna un servei de suport de 24 hores els 7 dies de la setmana. 

Compta amb múltiples servidors i amb unes 1500 estacions de treball. Anomenar també que 

és una àrea fixa, no té ni mobilitat ni dispersió, és a dir, està tot centralitzat en l’Hospital. 
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2.2 ERPs (Enterprise Resource Planning) i SAP (System Application and 

Products)  

En aquest apartat de la memòria s’explica què són els ERPs, quins tipus hi ha, quines 

característiques tenen i alguns exemples que existeixen en el mercat.  

A més es veurà amb més detall l’aplicatiu SAP (System Application and Products).  Què és SAP, 

quines són les seves característiques i alguns dels ERPs els quals són propietat de SAP. 

Així es tindrà una visió més especifica de les diferents opcions que dona el mercat i això 

permetrà  decidir  quin dels productes que ofereix el mercat s’adequa més a les necessitats de 

l’hospital. 

 

2.2.1 ERPs (Enterprise Resource Planning) 

S’entén com ERP (Enterprise Resource Planning) els sistemes de planificació de recursos d’una 

empresa. Són sistemes de gestió de la informació que integren i automatitzen les necessitats 

d’una empresa en quant als seus aspectes operatius o productius.  

Les característiques principals d’un ERP són: 

- Integrals. Controlen els processos de la companyia entenent que tots els departaments 

d’una empresa es relacionen entre sí, és a dir, que el resultat d’un procés és punt 

d’inici del següent. 

- Modulars. Una empresa és un conjunt de departaments que es troben interrelacionats  

per la informació que comparteixen i que es genera a partir dels seus processos. Com 

que els ERPs tenen la funcionalitat de que està dividit en mòduls, es poden instal·lar 

segons els requisits del client. 

- Adaptables. Els ERPs estàn creats per adaptar-se a cada empresa. Això s’aconsegueix 

mitjançant la configuració o parametrització dels processos d’acord amb les sortides 

que es necessiten de cadascun. 

A més aquests ERPs tenen funcions específiques i mòduls estàndards. 
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ERP vol donar al client temps ràpids de resposta, a més d’un maneig eficient de la informació 

que permeti la correcta presa de decisions i disminució dels costos totals de la operació. Per 

això els principals objectius dels sistemes ERP són:  

- Optimitzar els processos empresarials 

- Accedir a informació confiable, precisa i oportuna 

- Compartir informació entre tots els components de la organització 

- Eliminar dades i operacions innecessàries 

- Reduir  temps i costos dels processos 

Existeixen tres tipus de ERP: 

- Propietari. Són ERPs que requereixen el pagament d’una llicència per a poder ser 

emprats. Aquesta llicència s’acostuma a pagar per nombre de llocs operatius i pot 

arribar a representar un 50% de la implantació total del sistema. Trobem ERP 

propietaris que pertanyen a grans empreses desenvolupadores de software com són 

Sage, SAP o Microsoft. Després trobem petites empreses també creadores com són 

Solmicro o Deister. 

Alguns exemples d’ERPs propietaris són: SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, 

Sage línea 100, Solmicro o CCS Agresso. 

 

- Opensource. Aquí parlem de Software Lliure. No parlem ben bé de software cent per 

cent gratuït, ja que les empreses desenvolupadores d’aquests tipus de sistemes solen 

tenir altres empreses darrera que ofereixen serveis d’implantació, configuració, 

parametrització i formació d’usuaris. Una de les avantatges d’emprar aplicacions de 

codi obert, és que si la empresa proveïdora de software no resulta com s’esperava es 

pot canviar d’empresa sense haver de canviar d’aplicació.  

Exemples d’ERPs Opensource: Openbravo, Openxpertya, Tiny ERP o Abanq. 

 

- Modalitat SaaS.La modalitat SaaS l’entenem com el software com a servei. Es tracta 

d’un model d’entrega de software on la companyia que implanta l’ERP dóna 

manteniment, operació tècnica diària i l’ajuda al client. A canvi, el client, té el sistema 

allotjat en el seu departament de IT. Aquesta modalitat és compatible amb la dels 
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tipus Propietari i Opensource, és a dir, pot existir un ERP SaaS propietari i un SaaS 

Opensource. 

Alguns exemples d’aquests ERPs són: Netsuite, Salesforce, Bussiness by design (creat 

per SAP), Intacct, Workday o GSInnovate. La gran majoria d’aquests només funcionen 

a Nord Amèrica. 

 

2.2.2 SAP (System Application and Products) 

Les sigles SAP signifiquen Sistemes, Aplicacions i Productes. És un conjunt de software 

empresarial amb la característica que és un sistema escalable, és a dir, SAP és adaptable a 

nous requisits del client i pot créixer i adaptar-se segons les necessitats. 

El sistema SAP comprèn molts mòduls integrats, i proporciona la possibilitat de substituir un 

gran nombre de sistemes independents per un únic que ho integra tot.  

 

Figura 6. Captura de pantalla de l’escriptori d’aplicacions de SAP en el rol d’informàtica 

 

Figura 7. Captura de la pantalla principal de SAP en el rol d’Admissions 
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SAP a més és propietària de R/3, ABAP i NetWeaver. 

R/3 és un ERP (Enterprise Resource Planning – Planificació de Recursos Empresarials). Empra el 

principi client/servidor a varis nivells. És altament modular i es pot emprar mitjançant   

software. 

Té diversos mòduls, que són de Finances, de Vendes i Distribució, Magatzems i Inventaris, 

Producció, Recursos Humans, Tecnologia i Solucions específiques per a la Industria. 

Els sistemes operatius compatibles amb R/3 són: HP-UX, AIX, Citrix, Linux (només la versió 

comercial de Red Hat), Open VMS, MPE/iX, Windows Server, IBM OS/400, IBM S/390, 

MACINTOSH i OS/2.  

Per altra banda, les bases de dades compatibles amb R/3 són: Informix, Oracle, Adabas, Sybase 

ASE, IBM DB/2 i Microsoft  SQL Server 

ABAP (Advanced Business Application Programming) és un llenguatge de programació 

propietat de SAP, el qual empren per programar la major part dels seus produces, com per 

exemple R/3, vist anteriorment. Utilitza sentencies d’Open SQL per connectar-se a una gran 

majoria de bases de dades. A més permet crides a funcions remotes per connectar amb SAP 

qualsevol altre sistema o llenguatge de programació. 

NetWeaver és una aplicació orientada a serveis i a la integració per a totes les aplicacions SAP. 

És un vincle entre llenguatges i aplicacions. Planteja a les empreses que puguin executar totes 

les seves aplicacions en una única plataforma integrada d’una manera molt més ferma. 

SAP NetWeaver té diversos components: SAP NetWeaver Application Server (WebAS), SAP 

NetWeaver Business Intelligences (BI), SAP NetWeaver Composite Environment (CE), SAP 

NetWeaver Enterprise Portal (EP), SAP NetWeaver Master Data Management (MDM), SAP 

NetWeaver Mobile i SAP NetWeaver Process Integration (PI). 

I les eines de desenvolupament: SAP NetWeaver Portal Content Studio (PCS), SAP BEx Web 

Application Designer (Business Explorer), SAP Composite Application Framework (CAF), SAP 

NetWeaver Developer Studio (DS), ABAP Workbench i SAP NetWeaver Visual Composer (VC). 
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2.3 Perquè SAP? 

S’ha vist que SAP està dins dels ERPs del tipus Propietari. Aquest projecte d’implantació d’un 

ERP a tot l’ICS era d’un abast molt important. L’ICS necessitava d’un software amb una 

empresa darrera que integrés i implantés l’aplicació, que allotgés el sistema i que donés un 

suport 24x365 (24 hores al dia els 365 dies de l’any). 

A més, havia de ser un sistema molt potent ja que hi hauria molts usuaris connectats alhora i 

atacant a la mateixa base de dades. 

L’ICS ja comptava amb un llicenciament amb SAP. Es va fer un projecte previ en l’àrea 

economico - financera, i des de fa un parell d’anys s’estava utilitzant. Com que SAP és un 

sistema que integra diverses àrees d’una mateixa empresa s’ha seguit amb aquesta línia i s’ha 

integrat amb SAP l’àrea assistencial de l’hospital. 

La decisió d’implantació de SAP s’ha pres a nivell de la directiva de l’ICS i s’ha hagut 

d’implantar als 8 hospitals que integren la xarxa ICS. A partir d’aquí, l’HUAV, com tots els altres 

hospitals, ha implantat SAP i l’ha adoptat com el seu sistema d’informació. 

 

2.4 Requisits per a la implantació de SAP 

La implantació de SAP la realitzarà la empresa informàtica IBM. Aquesta decisió està presa per 

part de l’ICS des de Barcelona.  

Així doncs els requisits per a la implantació de SAP ens ve donada pels consultors de IBM. Els 

punts en els quals ens demanen una sèrie de requisits són: 

- Parc de PCs necessaris i dimensionament tècnic dels mateixos. 

- Parc d’impressores necessàries. 

- Infraestructura de xarxa interna del centre. 

- Infraestructura de comunicacions entre el centre i serveis centrals 

- Estacions de visualització d’imatges de radiologia 

- Punts d’admissió (TPVs) 
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En la següent taula es veuen els criteris en quant a nombre d’ordinadors, d’impressores, de 

pantalles de radiologia i de lectors de targetes (Punts d’admissió – TPVs): 

Funció Departament Criteri PC 
Criteri  

Impressora 
Pantalles Rx Lectors 

Admissió d’urgències Admissió d’urgències 1 PC x lloc de treball 1 x sala   SI 

Admissió de consultes 

Externes 
Admissió de consultes Externes 

1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Central de Citacions 

Citació Consultes Externes  

(programació consultes) 
1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Citació Diagnòstic per Imatge 

 (programació DIM) 
1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Citació Proves Laboratori 

 (programació Laboratori) 
1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Citació Hospital de Dia 

 (programació HDD) 
1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Departament Central 

d’admissions 

Admissió - Gestió de llits 1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Gestió de LEQ 1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Gestió d’admissió Quiròfans 1 PC x lloc de treball 1 x sala   NO 

Gestió de l’admissió de 

serveis centrals (gabinets) 

Dept. Admissió Diagnòstic per Imatge 
1 PC x lloc de treball. 

 1 PC per despatx 1 x sala   NO 

Dept. Admissió Laboratori 
1 PC x lloc de treball. 

 1 PC per despatx 1 x sala   NO 

Dept. Admissió Endoscòpies 
1 PC x lloc de treball. 

 1 PC per despatx 1 x sala   NO 

Gestió de l’admissió a 

Hospital de Dia 

Dept. Admissió Oncologia 
1 PC x lloc de treball. 

 1 PC per despatx 1 x sala   NO 

Dept. Admissió Nefrologia 
1 PC x lloc de treball. 

 1 PC per despatx 1 x sala   NO 

 Dept. Admissió CMA 
1 PC x lloc de treball.  

1 PC per despatx 1 x sala   NO 

Entorn de Treball Mèdic  Metges Urgències 
1 PC x box y 1 PC x 

despatx 1 x PC 

Unitat de 

Trauma NO 

 Metges Consultes Externes 
1 PC x box y 1 PC x 

despatx 1 x PC 

Unitat de 

Trauma NO 

 Metges Hospitalització 1 PC per despatx 1 x control   NO 

 Metges Hospital de Dia 1 PC per despatx 1 x PC   NO 

 Metges IQ 

1 PC per Quiròfan, 1 PC 

x REA,  

1 PC x Sala despertar,  

1 PC x Sala preparació PENDENT 

Unitat de 

Trauma NO 

Gestió Infermeria Infermeria - Urgències 1 PC x sala (box) 1 x control   NO 

 Infermeria - Consultes Externes 
1 PC x Control 

Infermeria 1 x control   NO 

 Infermeria - Interv. Quirúrgica 
1 PC x Control 

Infermeria 1 x control   NO 

 Infermeria - Hospital de Dia 
1 PC x Control 

Infermeria 1 x control   NO 

 Infermeria - Hospitalització 
1 PC x Control 

Infermeria 1 x control   NO 
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Funció Departament Criteri PC 
Criteri  

Impressora 
Pantalles Rx Lectors 

Programació de Quiròfans 
Programació de Quiròfans 

 ( Part Quirúrgic) 1 PC x lloc de treball PENDENT   NO 

Gestió Arxius Arxiu Igual que ara Igual que ara   NO 

SSCC Direcció d’infermeria 1 PC x lloc de treball Igual que ara   NO 

SSCC Direcció Mèdica 1 PC x lloc de treball Igual que ara   NO 

SSCC Gerència 1 PC x lloc de treball Igual que ara   NO 

SSCC Dept. Controlling Assistencial 1 PC x lloc de treball Igual que ara   NO 

Unitats Externes Unitats funcionals Externes (ICO, IDI,...) PENDENT PENDENT   NO 

 

Taula 1. Taula de requisits de llocs de treball segons IBM 

Els ordinadors a instal·lar han de complir un mínim de requisits per garantir el bon 

funcionament de l’aplicatiu SAPGui. Veiem les especificacions en la següent taula: 

Component Requeriment 

CPU Processador +1GHz 

Memòria 1 Gb 

Disc 500 Gb 

Monitor 1280 x 1024 

 

Taula 2. Especificacions mínimes d'ordinadors demanades per IBM 

Un altre dels punts a tenir en compte és la disponibilitat de lectors de targetes de banda 

magnètica (ja siguin integrats al teclat o de forma autònoma TPVs) . Aquests lectors permetran 

identificar el pacient per mitjà de la lectura de la targeta, de forma que l’accés a les dades del 

pacient a SAP serà immeditat. 

En quant a la infraestructura de xarxa interna del centre haurà d’estar dimensionada per a 

suportar tot el trànsit d’informació necessari per al funcionament del sistema. L’ample de 

banda a tenir en compte haurà de ser el resultat de la suma de les necessitats d’ample de 

banda de cada una de les aplicacions funcionant al centre. 

No només s’haurà de tenir en compte el dimensionament de la xarxa interna de 

comunicacions, sinó els punts d’accés a ella. Per a cada punt on existeixi un usuari del sistema, 

haurà d’existir la possibilitat d’accedir a la xarxa de comunicacions del centre. Per tant, abans 

de la posada en marxa del centre s’haurà d’haver verificat que no cal instal·lar nous punts 

d’accés. 
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Els requeriments d’ample de banda de les línies de comunicació dels centres amb serveis 

centrals dependran del trànsit generat entre les diferents aplicacions del centre i les de serveis 

centrals.  

El sistema de SAP està allotjat en les dependències d’IBM a Barcelona, així doncs l’accés a les 

dades serà mitjançant la xarxa externa de l’hospital cap a l’ICS. 
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3 Anàlisi previ al desenvolupament del projecte 

Un cop s’ha vist quins són els requisits per a la implantació de SAP, s’ha de fer un anàlisi de la 

situació de l’HUAV prèvia implantació del projecte SAP. 

 

3.1 Diagnòstic de la situació 

3.1.1 Parc d’ordinadors 

La distribució dels ordinadors es fem una mica diferent a les especificacions de IBM perquè a 

l’hospital les unitats són més generals, no tant específiques. Per exemple, les admissions de 

llits i de quiròfans són una sola, no hi ha admissions de consultes externes sinó que la funció la 

fan els controls d’infermeria. Els metges i infermeres comparteixen ordinadors. Així, tenint en 

compte que s’està fent un recompte dels ordinadors assistencials, es classifiquen i compten de 

la següent manera: 

- Un ordinador per cada consulta externa � 64 

- Un ordinador per cada control d’infermeria (ja sigui en planta o en consulta externa). 

� 25 

- Dos ordinadors per cada despatx mèdic. � 52 

- Un ordinador per a cada cap de servei. � 18 

- Un parell d’ordinadors per a cada quiròfan. � 6  

- Ordinadors per cada gabinet. � 31 

- Cinc ordinadors per cada hospital de dia. �  10 

- Ordinadors d’urgències � 22  

- Administratius (admissions, programació, secretàries, ...) � 53 

- Altres serveis com arxius, laboratori o prevenció � 61 

Això fan un total de uns 342 ordinadors.  

Hi han un parell de models d’ordinadors: 
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Figura 8. HP Compaq d31m i HP 350 SFF 

Aquí es mostra una taula amb les característiques d’aquests dos ordinadors: 

 HP Compaq d31m HP d530 SFF 

Processador Pentium IV a 2,4 Ghz Pentium IV a 2,6 Ghz 

Memòria RAM 256 Mb 512 Mb 

Disc Dur 40 Gb 40 Gb 

 

Taula 3. Característiques dels ordinadors que es troben a l'hospital 

Les pantalles que tenen aquests ordinadors són planes i de dos tipus, de 15 i de 17 polzades. 

Totes dues són de la marca HP, els models són l’HP 1502 i 1740. 

 

Figura 9. Monitors HP 1502 i 1740 
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3.1.2 Parc d’impressores 

El parc d’impressores és bastant reduït. Hi ha impressores en els controls d’infermeria, cinc 

impressores per servei (secretària, cap de servei, dues en el despatx de metges i per la 

supervisora de cada servei), una impressora per a cada 3 consultes externes , i 22 en d’altres 

serveis. Així, en total, hi ha 106 impressores repartides per tot l’hospital. No es comptabilitzen 

les fotocopiadores que alhora fan d’impressores. 

Es tenen varis models d’impressores, totes de la marca HP. En majoria, del tipus làser, però 

també n’hi ha vàries de tinta de color. Els models dels que es disposen són: HP LaserJet 1200, 

1300, 1320 i 2015 i HP DeskJet 5150 i HP DeskJet 6940. 

     

Figura 10. Impressores HP LaserJet 1200, 1300, 1320 i 2015 

   

Figura 11. Impressores HP DeskJet 5150 i 6940 

 

Les impressores dels controls d’infermeria (de planta i de consultes externes) i les compartides 

per molts usuaris estan connectades en xarxa. Les impressores que tenen JetDirect integrat, 

com són algunes HP LaserJet 1320n i LaserJet 2015n van connectades directament a xarxa, les 

que no disposen de JetDirect integrat n’hi tenen un de port paral·lel dels models HP 170x (1 

únic port) o HP 500x (de tres ports). 
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3.1.3 CPD (Centre de Producció de Dades) 

Com s’ha vist anteriorment l’hospital està dividit en 3 parts, cadascuna de les quals té 6 plantes 

més un soterrani. 

En el soterrani, la planta -1, es troba el departament d’informàtica en el  qual hi ha situat l’únic 

CPD de l’hospital en producció. Té uns 20 metres quadrats, en ell s’hi troben : 

2 racks de xarxa, anomenats A i B. 

 

Figura 12. Armaris de Xarxa A i B 

En l’armari B (el de la dreta de la foto) hi ha un Core Enterasys N3. Un Core és la part central 

d’una xarxa de telecomunicacions que dona diversos serveis als clients que estan connectats a 

la xarxa. Es pot dir que és com la columna vertebral de la xarxa d’una empresa. 

 

Figura 13. Core Enterasys N3 
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En aquest CPD hi ha allotjats els següents servidors: 

- IBM RS6000 model G40 (1998) 

256 Mb de memòria 

30 Gb de disc extern 

Cintes de 4’’ i de 8 ‘’ per a còpies � 8 Gb 

Sistema Operatiu AIX 4.3.3 

Base de Dades ORACLE 7.3 

Dóna servei als usuaris del SIAH de Logística, aproximadament uns 20 usuaris. 

- IBM RS6000 model H80 (2000) 

3 Gb de memòria 

300 Gb de disc 

Cinta de 8’’ per a còpies � 40 Gb 

Cinta SCSI Ultrium II per a còpies � 200/400 Gb 

Sistema operatiu AIX 4.3.3 

Base de Dades ORACLE 7.3 

Dóna servei als usuaris del SIAH assistencial i BBDD d’ECHOS. 

 

Figura 14. Servidors G80 i H80 
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- COMPAQ Proliant 1600 6/450 (PROSI) 

Microprocessador Pentium II amb Bus 100 MHz GTL 

Velocitat 450 Mhz 

3 Discs de 9,1 Gb, en total 27,3 Gb 

Disc intern de 18,2 Gb 

Controladora SMART ARRAY 3200 

Sistema Operatiu: Windows 2000 Server 

És el servidor www i servidor de cues d’impressió. 

- Servidor Proliant ML 110 G3 Torre Intel P4 3.0 GHz 1P 2 Mb 

512 Mb de memòria 

Disc de 80 Gb 

InnoculateIT Antivirus Advanced Edition (servidor d’antivirus) i servei d’actualització 

automàtica pels clients de l’antivirus. 

- Servidor NT COMPAQ ML370 PIII 1000 HP 

Unitat Cinta Compaq Ultrium II 200/400 Gb 

Controladora RAID SMART ARRAY 431 

4 x 36,4 Gb de disc a la unitat 

2 x 18,2 Gb de disc en la cabina 

Sistema Operatiu: Windows 2003 Server 

Servidor de correu electrònic i Bústia d’enviament de fax 

o Microsoft Exchange Server 5.5 SP3 (servidor de correu electrònic corporatiu) 

o FaxMaker for Exchange (servei de fax integrat amb al missatgeria) 

- Servidor COMPAQ ML370 PIII 1133 HP 

1 Gb de memòria 

6 x 36,4 Gb de disc a la unitat 

6 x 36,4 Gb de disc en una cabina 

Controladora RAID SMART ARRAY 431 

Sistema Operatiu: Windows 2003 Server 

o Còpies de seguretat dels PCs de l’Hospital 

o Servidor d’aplicacions de microinformàtica 

- HP Proliant ML 150 G2 Processador Intel Xeon a 2,8 GHz 

512 Mb de memòria 
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Disc dur de 72 Gb Ultra320 SCSI 

o Internet Information Server 4.0 (administració i publicació de la web de 

l’Hospital, i la intranet corporativa) 

o Servei de Webmail (permet l’accés al correu corporatiu des de qualsevol 

ordinador que tingui accés a internet) 

- 2 Servidors Proliant ML110 G3 Torre Intel P4 3.0 GHz 1P 2 Mb 

512 Mb de memòria 

Disc de 80 Gb 

Són controladors de domini replicats, a més donen servei DHCP I WINS. Donen servei 

als usuaris de la xarxa: validació i control d’accés. 

A part hi ha allotjats servidors d’altres departaments de l’hospital, que aprofiten les 

instal·lacions que hi ha a informàtica però dels quals cada servei es fa càrrec dels seus 

servidors. Aquests servidors són: Varis (radioteràpia), Baxter (nefrologia) i Grifols (farmàcia). 

 

Figura 15. Servidors de Varis, Baxter i Grifols 
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3.1.4 Armaris i Infraestructura de Xarxa 

 

Figura 16. Esquema d'infraestructura de la xarxa 
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Els armaris de Xarxa de l’HUAV estan nombrats amb lletres de l’abecedari o amb abreviacions 

dels serveis als que estan ubicats. La imatge anterior és un esquema de com estan distribuïts 

els armaris de xarxa per l’hospital, i com estan connectats entre ells. Marcat amb una línia de 

color vermell es troben les connexions entre els armaris de xarxa i les electròniques dels CPDS 

via fibra de quatre parells. Amb una línia de color rosa hi ha una connexió via fibra però de 2 

parells. I per últim, amb una línia de color verd es veuen les electròniques de xarxa 

connectades per un cable de 4 parells de coure UTP, Categoria 6 i amb connectors del tipus 

RJ45. 

 

Figura 17. Fibra òptica de 4 parells 

 

Figura 18. Fibra òptica de 2 parells 

  

Figura 19. Cable de 4 parells de coure UTP categoria 6 amb connectors RJ45  
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Els armaris marcats de color blau cel són armaris petits, secundaris, amb un sol switch 

(rarament més d’un), que depenen d’armaris primaris, marcats de color blau fort. 

La xarxa de l’Hospital està dissenyada en estrella, amb troncals de fibra òptica que connecten 

el CPD1 amb la resta d’armaris primaris distribuïts per les plantes i cablejat RJ45 categoria 5M 

o 6 per als horitzontals.  

El protocol de  comunicació és TCP-IP i els enllaços amb els armaris primaris es a 1 Gb. 

L’electrònica està muntada en 17 armaris primaris (un dels quals pertany a la facultat de 

medicina de la UdL adjuntat a l’edifici de l’hospital) i 11 armaris secundaris. Els noms dels 

armaris són: 

- Primaris: K, UVI, H, P, F, N i N2(tocant de l’N), URG, LH, LP, O, C, J, JU, IDI, L i R 

o Armari primari de la facultat: UdL 

- Secundaris: Pre, HD, Udl (Aula informàtica), BS1, Def, In, Ps, Gr, Cmp, Sg i Fem 

Quasi tots els armaris primaris tenen redundància tan d’electrònica gestionable com de 

connexió amb fibra òptica i alimentació elèctrica.  

La redundància de fibra es realitza per una mateixa fibra de 8 parells, amb la qual cosa no 

tenim redundat el camí.  

Aquesta infraestructura es va realitzar l’any 1999. L’any 2004 es va fer una  renovació posant-

hi elements d’electrònica troncal a 1Gb a 5 armaris primaris. Els anys 2006, 2007 i 2008, s’han 

fet altres actualitzacions, actualment tots els armaris estan connectats a 1Gb amb el troncal. 

Tota l’electrònica és de la marca ENTERASYS. 

Els armaris secundaris tenen tots ells l’electrònica obsoleta, no és gestionable ni redundant i 

estan connectats als primaris per RJ45 a 100Mb. 

La connexió amb l’ICS i a Internet es realitza mitjançant dos línies de 1Gb amb 200Mg de 

caudal, una  a cadascun dels dos CPDs  connectades a un router. Hi ha redundància de fibra per 

camins diferents. 

La connexió amb l’Hospital de Sta. Maria es fa mitjançant una línia sense fils (Wireless) de 

5MHz. 
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 Seguidament es mostren alguns dels armaris de xarxa, exceptuant l’A i B que ja s’han vist 

anteriorment. 

Com a armaris secundaris es dona un cop d’ull als anomenats Fem, BS1 i Pre. 

 

Figura 20. Armari de Xarxa Secundari FEM 

 

 

Figura 21. Armari de Xarxa secundari BS1 
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Figura 22. Armari de Xarxa PRE 

I com a primaris l’N, l’URG i JU. 

 

Figura 23. Armari de Xarxa N 
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Figura 24. Armari de Xarxa URG 

 

Figura 25. Armari de Xarxa JU 
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S’ha  fet un estudi de les boques de xarxa que hi ha als armaris actualment, les totals, les 

ocupades i les lliures per a cada electrònica de cada armari. Es mostra en aquesta taula: 

Armaris  Aparells Boques 
Nº 

Aparells 
Total 
Boques Usat Disponibles 

B B2 Fo 48 1 48 44 4 

  VH 24 1 24 24 0 

C V2 24 1 24 11 13 

  B2 48 1 48 37 11 

F B2 48 2 96 89 7 

  V2 24 1 24 22 2 

H B2 48 1 48 42 6 

  V2 24 1 24 20 4 

  VH 24 1 24 24 0 

K V2 24 1 24 10 14 

UVI V2 24 2 48 40 8 

L V2 24 4 96 78 18 

  V2 Gb 24 1 24 13 11 

J V2 24 1 24 24 0 

  B2 48 1 48 48 0 

  3Com 24 1 24 9 15 

JU B2 48 1 48 28 20 

URG B2 48 2 96 44 52 

LH V2 24 2 48 48 10 

  B2 48 1 48 28 10 

  Obsolets 24 2 48 48 0 

LP B2 48 1 48 48 0 

  V2 24 1 24 12 12 

N B2 48 1 48 46 2 

  V2 24 3 72 57 15 

N2 V2 24 1 24 13 11 

P  V2 24 4 96 72 24 

 IDI  B2 Gb 24 1 24 16 8 

  B2 48 1 48 40 8 

R  Obsolet 24 1 24 7 17 

Fem Obsolet 24 1 24 22 2 

BS1 Obsolet 24 1 24 14 10 

PRE Obsolet 24 1 24 17 7 

udl Obsolet 24 1 24 12 12 

HD Obsolet 24 1 24 15 9 

def Obsolet 24 1 24 20 4 

in Obsolet 24 1 24 20 4 

ps V2 24 3 72 55 17 

gr Obsolet 24 1 24 15 9 

cmp Obsolet 24 1 24 17 7 

sg Obsolet 24 1 24 24 0 

Taula 4. Estudi de les boques totals, utilitzades i lliures de les electròniques dels armaris de l'hospital 
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Els marcats en color violeta són armaris Primaris i els marcats de color blau són secundaris. 

Es pot observar que hi ha 4 tipus d’aparells. Tots són de la marca Enterasys (els B2, V2 i VH) 

excepte un switch 3Com que es va ficar per necessitat, per falta de boques disponibles. 

 

Figura 26. Aparells d'electrònica 3Com i Enterasys 

Després n’hi ha d’altres que hi diu Obsolets, aquests són switchos del tipus HP Procurve, els 

quals s’han de retirar. 

 

3.1.5 Estacions de visualització d’imatges de radiologia 

L’hospital disposa de dos departaments que treballen amb imatges radiològiques. Són els 

serveis de radiologia de l’hospital i l’IDI.  

En el departament de radiologia de l’hospital es disposa de dos estacions de visualització 

d’imatges radiològiques. Són de la marca Philips i treballen amb l’estàndard d’imatge DICOM. 

La instal·lació i manteniment d’aquestes màquines les porta la mateixa marca Philips i estan 

connectades als TACS i aparells de radiologia, però no estan connectats a la xarxa de l’hospital. 

En l’Institut de Diagnòstic per la Imatge disposen de més aparells. Disposen d’un equip de 

ressonància magnètica Philips Intera de 1.5 Teslas amb gradients master, una Workstations 

Easyvision, una reveladora seca 3M DryView i 5 estacions de visualització per a visualitzar les 

imatges. 

Totes les estacions porten pantalles especials per a diagnòstic d’imatge. Són monitors 

Monocrom, amb una resolució d’entre 3 i 5 megapíxels.  
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Venen amb un software propietari de la marca Philips de reconeixement d’imatges del tipus 

DICOM. 

3.1.6 Lectors de targetes 

En aquest moment no es disposa de lectors de targetes. Encara que la tarja sanitària de l’ICS fa 

temps que disposa de codi de barres (a la part darrera de la tarja), no es llegeix ni en els 

centres d’atenció primària ni en els hospitals.  

 

Figura 27. Tarja sanitària de l'Institut Català de la Salut 

S’introdueix el CIP (Codi d’Identificació Personal) manualment, i fins i tot, l’usuari es pot 

identificar amb el seu NIF. 

 

3.2 Anàlisi de l’audiència 

L’important d’aquest anàlisi és determinar quins seran els usuaris potencials de la tecnologia 

que s’està estudiant. 

Val a dir que tots el canvis que es realitzen, d’una manera directa o indirecta, recaurà en els 

professionals sanitaris de l’hospital. 

Per una banda trobem els metges, infermeres, auxiliars d’infermeria, tècnics especialitzats, 

administratius i auxiliars administratius, zeladors, hostesses i d’altres usuaris. És una audiència 

molt àmplia, ja que trobem homes i dones indistintament, amb edats compreses entre els 20 i 

els 60 anys. Els nivells acadèmics dels usuaris són diversos, tenim llicenciats, doctorats, 

diplomats, gent amb formacions professionals o batxillerats. 

En aquest rang d’edats la gran majoria es troba a partir dels 40 anys. En aquestes edats 

s’acostuma a tenir un bastant baix nivell d’informàtica, per la falta d’ús i de pràctica, després 

rebran una formació per tal que siguin capaços de treballar amb fluïdesa i facilitat. 
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Aquests usuaris no empraran directament els servidors que s’instal·laran, ni trobaran 

diferència entre que el departament d’informàtica tingui un o dos centres de processament de 

dades, però gràcies a totes aquestes millores podran emprar les aplicacions de l’hospital, entre 

elles SAP, amb més comoditats i millor rendiment de xarxa. 

Per l’altra banda es troben els professionals del servei d’informàtica. Seran aquests els que 

mantindran els servidors, els que configuraran les electròniques de xarxa, els que prepararan 

les estacions de treball per als usuaris finals, els que facilitaran usuaris i bústies de correus als 

sanitaris i els que empraran directament les tecnologies que s’adequaran a partir d’ara. 

En el servei d’informàtica es trobem 5 dones i 8 homes. Les edats estan compreses entre els 27 

i els 59 anys. Acadèmicament hi han enginyers informàtics, enginyers tècnics en informàtica de 

gestió, enginyers tècnics en informàtica de sistemes, un tècnic superior en informàtica, una 

llicenciada en medicina i un auxiliar administratiu. 
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4 Planificació del temps i dels recursos 

Aquest projecte comença des del moment en que arriba de Barcelona que el dia 28 de Maig 

del 2010 l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha d’arrencar amb SAP.  

Aquesta informació es dona a principis d’any. Així que es comencen a estudiar les 

especificacions que es demanen i es comença a preparar la documentació per a que surtin a 

concurs les instal·lacions  de la electrònica de Xarxa, del cablatge, de la instal·lació d’SCCM i de 

la virtualització dels servidors. Finalment, les empreses que guanyen els concursos són 

Telindus, T-Systems, Tecnocom i Ncora respectivament. 

En el cas de la instal·lació de PACS, l’empresa UDIAT és una empresa de l’ICS, és a dir, que no 

ha sortit a concurs la seva instal·lació. 

Tot això es fa en molt poc temps i per a poder-ho fer per tal de complir amb les dates, s’hi 

involucra tot el departament, per emprar tots els recursos del quals es disposen. 

A l’hora de fer instal·lacions d’impressores, maquetació, instal·lació d’estacions de 

radiodiagnòstic a més de la gent de servei tècnic es contracten un parell de persones per a 

suport, ja que s’ha de fer una quantitat molt gran de feina en molt poc temps. Se’ls hi fa un 

contracte d’un mes. 

A més, en segons quins moments, la gent del departament de desenvolupament de software 

de l’hospital també s’involucra en la instal·lació de maquinari. 

A continuació es mostra un diagrama de Gantt  dels concursos que s’han realitzat i un segon 

diagrama de la distribució del temps del projecte i qui realitza cada tasca. On hi diu HUAV la 

realitza els treballadors de l’hospital, i si no l’empresa que ha aconseguit les instal·lacions dels 

seus productes. 
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Figura 28. Diagrama de Gantt de sortida i adjudicació de concursos 
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Tal i com es veu en el diagrama de Gantt anterior els anàlisis dels parcs d’impressores i 

d’ordinadors, l’anàlisi de l’estructura de xarxa i dels servidors s’han començat el dia 8 de 

febrer. 

Un cop recollits els resultats dels anàlisis es comença la redacció del text del que es demanarà 

en els concursos, que es publicaran per l’adjudicació a les empreses que s’hi presentin. 

Un cop redactats els plecs dels concursos es publiquen i es deixen tres setmanes per a que es 

presentin totes aquelles empreses que ho desitgin.  

Passades aquestes tres setmanes s’estudien les propostes de les empreses que s’han 

presentat, i segons un barem de puntuacions també publicats en els concursos, aquelles 

empreses que més s’hi adeqüen resulten les guanyadores. 

Es publiquen els guanyadors, i un dia després comença un període de dues setmanes de 

reclamacions per a les empreses que no han resultat adjudicades per si hi ha algun tipus 

d’error. Un cop han passat aquestes setmanes es dona el guanyador definitiu dels concursos. 
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Figura 29. Diagrama de Gantt de tot el projecte 
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El diagrama anterior representa tota la durada del projecte, des de l’inici fins a l’arrencada de 

SAP. 

Per part dels consultors d’IBM des que desembarquen a l’hospital fins a l’arrencada de SAP 

estan dedicats exclusivament a la migració de dades i a la integració d’aplicacions a SAP. 

Simultàniament la empresa Telindus comença amb l’adequació de la electrònica de xarxa  i T-

Systems amb la part de l’adequació del cablatge. 

Com que són feines que no s’entorpeixen entre elles alhora es comença a fer la Maqueta única 

que tindran els ordinadors, l’empresa Tecnocom es dedica a la instal·lació de SCCM i l’UDIAT 

s’encarrega de la instal·lació i configuració del PACS. 

Un cop finalitza la feina de Telindus, i un cop estan els CPDs redundats, l’empresa NCORA se’n 

cuida de la virtualització dels servidors, ja que necessita dels dos CPDs per a poder fer la 

instal·lació. 

Alhora, com que ja s’han anat fent maquetacions, es pot començar a instal·lar els ordinadors 

per arreu de l’hospital. 

Els últims passos són les instal·lacions de lectors de targetes i de les impressores ja que fa falta 

que els ordinadors hagin estat instal·lats prèviament. 

Un cop tot ha estat instal·lat i adequat s’arrenca SAP el dia 28 de Maig, tal i com s’havia 

planificat. 

En quant a costos, contant 8 setmanes dels anàlisis previs i concursos, més les 6 setmanes 

d’implantació de projectes, s’hauran de treballar 14 setmanes. 

Comptant les setmanes de cinc dies, a 7 hores diàries surten un total de 490 hores treballades. 

La mitjana del preu d’una hora és de 11 euros. Així doncs el cost per persona d’aquest projecte 

és de 5390 euros. Si es comptabilitzen les 7 persones del departament d’informàtica que hi 

treballen el total ascendeix a 37.730 euros en hores de feina en personal de l’hospital. 
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5 Desenvolupament del projecte 

Com s’ha vist en el punt 3, per tal de poder implantar SAP a l’hospital, fan falta fer uns quants 

canvis.  

Per començar, el CPD que hi ha en la planta -1 resulta petit, hi ha massa servidors físics i no hi 

ha redundància de xarxa, així que si cau el CPD, l’hospital es queda sense servei. El CPD de la 

planta 0 encara no està en funcionament, així que s’ha d’adequar i fer que hi hagi redundància 

entre tots dos CPDs. 

 

5.1 Parc d’ordinadors i dimensionament tècnic 

En l’anàlisi del parc d’ordinadors que s’ha fet prèviament s’ha vist que es disposa de 342 

ordinadors aproximadament. Es tene les especificacions que han fet arribar els consultors 

d’IBM en quant a nombre mínim de llocs de treball per a la implantació de SAP. Es compleix el 

nombre mínim d’ordinadors en: 

- Gabinets de digestiu, radiologia, broncoscòpies  i laboratori 

- Administratius 

- Urgències  

- Caps de servei. 

- Hospitals de Dia. 

- Altres serveis. 

En canvi en els altres departaments hi ha moltes mancances. 

- A les consultes externes es dobla el nombre d’ordinadors, ja que cada infermera ha de 

tenir un ordinador en cada consulta. Així s’afegeixen 60 ordinadors. 

- En els controls d’infermeria, s’han de tenir més llocs de treball, s’afegeixen 3 

ordinadors en cada control, així que s’amplia amb 75 ordinadors més. 

-  Els despatxos mèdics disposaven de dos ordinadors per despatx, s’hi afegeixen 3 més 

per cada despatx mèdic, són 75 ordinadors més. 
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- Hi havien 2 ordinadors per quiròfan, 1 a la reanimació i l’altre a l’admissió de malalts. 

Ara s’afegeixen dos ordinadors en cada quiròfan, un altre a la reanimació i un altre a 

l’admissió de malalts, això fa un total de 36 ordinadors més. 

En total s’ha fet una ampliació de en uns 246 ordinadors en nous llocs de treball. A més, 

ordinadors que hi havien vells i obsolets es substitueixen per ordinadors nous, amb els 

programes que es necessiten actualment per treballar amb SAP. 

 

5.1.1 Maquetació d’ordinadors 

Una gran implantació com és SAP suposa augmentar el nombre de llocs de treball. Com s’ha 

vist anteriorment hi ha uns mínims de requisits establerts per SAP per tal que funcioni de 

manera correcta i òptima. 

S’està parlant d’augmentar la flota d’ordinadors de l’hospital en 246 i canviar-ne gairebé 300 

ordinadors més que s’havien quedat obsolets. És de lògica pensar que no és factible configurar 

cadascun dels ordinadors d’un en un, ja que és una pèrdua de temps i de recursos. Així doncs 

la solució està en fer una maqueta única i clonar els ordinadors. 

Es parla de maqueta única ja que es realitza de manera que no tingui en compte la capa HAL 

dels ordinadors. La capa HAL (Hardware Abstraction Layer – Capa d’abstracció de hardware) 

marca quins tipus de BIOS tenen els ordinadors i quins components Hardware hi ha instal·lats. 

Es necessita que això no es tingui en compte per poder emprar la Maqueta en diferents 

maquinaris, ja siguin de marques diferents: Clònics, HP, Dell... o fins i tot entre ordinadors de 

sobretaula, portàtils, WorkStations... 

Des de IBM, implantandors de SAP a l’hospital, s’ha fet arribar un manual amb el que explica 

què ha de contenir la maqueta (veure ANNEX 1 i 2). 

Per realitzar la maqueta es segueixen els següents passos: 

- Instal·lació del Sistema Operatiu Windows XP Service Pack 3, amb llicència corporativa 

de l’ICS. 

- Instal·lació de Microsoft Office 2003 amb llicència corporativa de l’ICS. 

- Actualització del Sistema Operatiu i de l’Office mitjançant la pàgina Web de Microsoft 

Update: 

http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=es 
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- Instal·lació de Adobe Acrobat Reader 7.0. 

- Instal·lació de l’Antivirus CA eTrust 8.1, mitjançant el servidor d’instal·lació que hi ha a 

l’hospital. 

- Instal·lació dels programes demanats per IBM. 

Un cop preparada la maqueta s’ha de preparar el Sysprep. Sysprep, Microsoft System 

Preparation Utility, és la eina de Microsoft  per a la implementació del sistema operatiu. 

Quan s’instal·la un sistema operatiu com Windows es generen uns elements únics per a cada 

equip, com són el Nom de l’equip, l’Identificador de Seguretat (SID) i el Driver Cache (bases de 

dades de drivers de cache). Quan es vol clonar a partir d’un únic ordinador aquests elements 

s’han de generalitzar, és a dir, que per a cada ordinador que es cloni, es crearà un nom 

d’equip, un SID i un Driver Cache diferent. D’això se n’encarrega el Sysprep. 

La manera de fer un Sysprep és: 

- Anar a la unitat C:\ i crear una carpeta anomenada Sysprep 

- Introduir el CD d’instal·lació de Windows XP. Explorar la unitat de CD i copiar tot el 

contingut de la ruta D:\SUPPORT\TOOLS\DEPLOY.CAB a la carpeta de Sysprep creada 

anteriorment. 

- Executar Setupmgr.exe, i anar seguint els passos que es demanen, entre els quals 

estan la introducció de la contrasenya d’Administrador o el número de sèrie de 

Windows. 

- Fer una petita modificació al fitxer que s’ha creat a C:\Sysprep\sysprep.inf afegint un 

parell de línies: 

[Sysprep] BuildMassStorageSection=Yes 

  [SysprepMassStorage] 

Això es fa per evitar que al fer el sysprep s’esborrin les icones i els accessos directes de 

l’escriptori que s’han ficat prèviament a la maqueta. 

- Finalment, executar la sentència següent: 

C:\Sysprep\sysprep –pnp –reseal –mini –shutdown 

 



ADEQUACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA PER A LA 

IMPLANTACIÓ DE S.A.P. (System Application & Products) – Cristina Hernández Tomillero 

 

Pàgina 51 

 

Així s’executa el sysprep i un cop ha acabat força l’apagada de l’ordinador. 

Ara hi ha al disc dur de l’ordinador la maqueta preparada per ser clonada. Es necessita una 

eina de clonació, de les quals n’hi ha moltes al mercat. En aquest cas cas no s’han comparat 

eines de clonació, sinó que s’ha utilitzat l’eina de la qual ja disposàva l’hospital, que és el 

GhostCast Server 8.0. Per crear la imatge es fa de la manera següent: 

- Connectar el pc que conté la maqueta i el pc que contindrà la imatge en un switch, ja 

que es passarà la imatge mitjançant xarxa, però serà de manera aïllada a la xarxa de 

treball de l’hospital, per tal de no alentir-la. 

- Arrencar el pc que conté la maqueta amb el CD del GhostCast en mode de xarxa. 

- Engegar en l’ordinador que contindrà la imatge, el GhostCast Server 8.0. 

- I amb la opció corresponent passar la maqueta cap a l’ordinador tot creant la Imatge. 

Un cop s’ha creat la imatge es poden clonar tots els ordinadors que es vulguin, de la manera 

inversa a la que s’ha fet la imatge, és a dir, passant la imatge de l’ordinador que la 

emmagatzema cap als ordinadors que han de ser clonats. 

Hi ha la opció de fer més d’una imatge, això és gràcies a que GhostCast Server, mitjançant la 

opció de clonació via xarxa, permet fer clonacions simultànies. Això facilita la feina i estalvia 

temps. 

 
 

Figura 30. Ordinadors clonant-se 
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5.1.2 Adquisició de SCCM (System Center Configuration Manager) per 

distribució de SAP 

Com s’ha vist en el punt anterior la flota d’ordinadors de l’hospital ha crescut molt en poc 

temps. És ben cert que s’han maquetat ordinadors, els quals ara tenen totes les aplicacions 

necessàries per poder treballar. Però l’hospital ja disposava de gairebé 700 ordinadors, els 

quals tenien instal·lades les aplicacions antigues. 

Això planteja que s’ha de fer una instal·lació massiva de les noves aplicacions, però no és útil el 

tema de la maquetació perquè són ordinadors que tenen dades i altres aplicacions que no es 

volen eliminar, i això passaria si se’ls hi instal·lés la maqueta. 

Així doncs es necessita una manera de distribuir les aplicacions de manera massiva als 

ordinadors que ja hi ha instal·lats a l’hospital. 

En el mercat es troben diverses eines que permeten fer la distribució d’aplicacions de manera 

massiva. Entre elles: 

- NetSupport DNA, de TotemGuard 

- SCCM (System Center Configuration Manager), de Microsoft 

- Desktop Central, de Manage Engine 

L’ICS té llicència i suport per SCCM, així que s’ha triat aquesta opció. Tot seguit es mostren les 

funcionalitats d’SCCM. 

1. Inventari 

SCCM pot inventariar tot el Hardware i Software de manera automàtica i transparent. 

A més es poden crear col·leccions a partir de les dades inventariades, així que es tindrà 

l’inventari endreçat i organitzat. 

2. Desplegament d’aplicacions 

Es poden realitzar instal·lacions desateses de qualsevol software, i a més permet 

definir com i quan es distribueix el software al parc de clients. És aquesta la 

funcionalitat per la qual s’ha utilitzat SCCM. 
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Figura 34. Desplegament d'una nova versió de Silverlight en ordinadors d'urgències 

3. Actualitzacions de Sistemes Operatius 

Proporciona una eina per gestionar l’actualització dels clients. Es pot integrar amb 

WSUS (Windows Server Update Services), eina de Microsoft per mantenir el sistemes 

operatius dels clients actualitzats. Però també és una plataforma oberta per a altres 

fabricants o aplicacions internes. 

4. Reporting 

SCCM ofereix un nombre elevat d’informes predeterminats. Es parla d’exactament 

388 reports diferents. Així es té informació al moment de tot allò que es necessiti. 
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Figura 35. Report de l'Estat d'un Anunci d’instal·lació específic 

5. Software Metering 

Aquesta funcionalitat permet recol·lectar informació sobre l’ús dels programes de 

l’entorn. Es pot tenir una idea de quins són els programes que més s’empren en 

l’hospital, en quina quantitat i quant de temps. Això pot ajudar a l’hora d’actualitzar 

llicències de programes, per fer-ho de la manera correcta. 

6. Desplegament de Sistemes Operatius 

Permet distribuir imatges de sistemes operatius als equips existents o als equips nous 

de la infraestructura de la empresa. No s’ha emprat aquesta funcionalitat perquè per 

fer-ho, els equips als quals s’han d’instal·lar les imatges, han d’estar connectats en la 

mateixa xarxa a la qual està connectat el servidor SCCM. Si es llencen les instal·lacions 

via xarxa, això la alenteix molt i dificulta el treball de la resta d’equips connectats en la 

mateixa xarxa. A més un altre dels requisits és que els ordinadors als que es llença la 

imatge ha d’estar donat d’alta al directori actiu, i en aquest cas són ordinadors nous, 
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que no han estat configurats encara i que molt menys estan en el directori actiu. Per 

això s’ha emprat la eina explicada en el punt anterior (5.6). 

7. Gestió de dispositius mòbils 

Permet gestionar dispositius mòbils del tipus WinCe, PocketPC i Windows Mobile. La 

gestió bàsica que fa és: Inventari Hardware i Software, recol·lecció de fitxers i 

distribució de Software. 

8. Desired Configuration Management 

SCCM defineix estàndards de configuració en equips client. Genera reports de 

compliment amb les configuracions desitjades i permet combinar dades de 

compliments de configuracions amb la resta de característiques. Té com a objectius 

detectar amb immediatesa canvis en la configuració dels servidors, ajuda a la resolució 

de problemes, garanteix el compliment de les polítiques dels estàndards corporatius i 

verifica els canvis realitzats. 

9. Configuration Packs 

Són plantilles pre configurades pel fabricant o per experts. Es poden descarregar 

d’internet o bé es poden crear manualment. També les podem duplicar i modificar per 

lleugeres variacions. 

 

5.2 Instal·lació i configuració d’impressores 

Una de les causes per les quals l’ICS ha volgut implantar un sistema com és SAP és disminuir el 

nombre de còpies impreses en paper en els hospitals i en els centres d’atenció Primària. 

La era del paper està quedant enrere i ara s’ha d’aprofitar els temps de les tecnologies per tal 

de treballar amb la informació via pantalla de l’ordinador i no pas en paper. 

Però sempre és necessari imprimir certa informació. En aquest cas s’imprimiran des de SAP en 

poc més de tres casos. 

El primer cas és la impressió d’etiquetes per laboratori. Quan es demana una analítica per a un 

pacient, s’han d’etiquetar els tubs de la sang amb l’identificador de la persona en qüestió. Per 

aquest cas s’utilitza un paper especial, mida dinA4, el qual en la part de baix hi ha les 
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enganxines necessàries per als tubs de laboratori. En la part superior del paper hi apareixen les 

dades del pacient, el motiu de la consulta, quins contenidors (tubs) i quines proves s’han de 

fer. En la part inferior trobem 8 enganxines, en les quals s’hi imprimiran les necessàries per 

enganxar en el tub de la sang. Veure ANNEX 4. 

En el segon cas s’imprimeixen les altes mèdiques que se li donen al pacient i els fulls de citació 

de consultes externes. Aquest cas és necessari imprimir-lo perquè el pacient se l’ha d’endur a 

casa seva. S’imprimeix en un paper dinA4 normal i corrent.  

I en un tercer cas, quan s’hagin d’imprimir coses que no siguin de SAP, documents d’Office o 

d’altres. 

Les analítiques només les poden demanar els metges, i ho fan des dels controls d’infermeria de 

les plantes, de les consultes externes, d’urgències i de la Unitat de Cures Intensives. Els 

controls d’infermeria que hi ha són dels següents serveis: Nefrologia, Urologia, Hematologia, 

Otorinolaringologia, 2 controls de Cirurgia, 2 controls de Traumatologia, Medicina Interna, 

Cardiologia, Neurologia, Oncologia - Digestiu,   Ginecologia – Obstetrícia (Unitat Materno-

infantil) i Pediatria. Això fa un total de 14 impressores. 

En consultes externes es troben els controls d’infermeria de: Medicina Interna, Digestiu, 

Traumatologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Urologia, Hospital de Dia Onco-hematològic, 

Radiologia, Ginecologia – Tocologia,  Dermatologia, Cirurgia, Unitat de Mama. Comptabilitzem 

12 impressores més. 

Per últim hi ha la UCI (Unitat de Cures Intensives) juntament amb la unitat Coronària. Una 

impressora en el control d’infermeria de cadascuna de les 3 unitats de la UCI més una altra al 

control d’infermeria de la Unitat Coronària, fan un total de 4 impressores. 

Així, impressores que necessitin imprimir etiquetes són en total 30 impressores. 

Aquestes impressores no només imprimiran etiquetes, si no també fulls normals. Per tant la 

idea més òptima és tenir impressores amb dos calaixos, per tal de poder separar els tipus de 

papers necessaris per a cada tipus d’impressió. A més les impressores han de ser ràpides i que 

acceptin un gran nombre d’impressions, per això són ideals les impressores del tipus làser. 

En l’hospital sempre s’ha treballat amb la marca HP, perquè tenen un preus molt competitius i 

tenen un servei tècnic postvenda molt bo i ràpid. 

S’han triat un parell de models d’HP. Són les HP LaserJet 3005 i HP LaserJet 3015. 
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Figura 36. HP LaserJet 3005 i 3015 

Per als casos en els que no cal imprimir etiquetes de laboratori s’ha triat una impressora també 

làser, de marca HP, però amb una sola safata de papers i molt més petita de mida. És la 

impressora HP LaserJet 2055. 

 

 

Figura 37. HP LaserJet 2055 

Imprimir des de SAP és molt fàcil. SAP té definida una impressora genèrica que és LOCL. 

Aquesta impressora és per definició la que té cada ordinador com a predeterminada. Quan es 

tracta d’impressores de dos calaixos, la impressora LOCL pren per defecte papers de la segona 

safata. Així que és aquí on s’introduiran els fulls de paper DinA4.  

En el moment en que es volen imprimir etiquetes de laboratori no es pot triar la impressora 

definida com a LOCL. En aquest cas s’ha de triar una impressora que ja estigui definida per a 

poder imprimir les etiquetes. 
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Figura 34. Llistat impressores d'etiquetes de laboratori 

Com es pot veure hi ha un extens llistat d’impressores definides. El nom de les impressores 

tenen un estàndard definit. El nom comença per AR (Arnau), seguit de la descripció del servei 

en el qual està la impressora instal·lada: GIN (ginecologia), URG (urgències), ... i per últim hi ha 

tres números escrits 001, 002, ... perquè en un mateix servei pot haver més d’una impressora 

instal·lada. Així per exemple veiem la impressora ARGIN001, es veu que és una impressora de 

l’Arnau, del servei de Ginecologia. Al costat del nom de la impressora hi ha una descripció del 

lloc on es troba la impressora.  

Aquestes impressores estan configurades per a que agafin papers del primer calaix, on hi 

hauran els papers d’etiquetes del laboratori. Estan definits els drivers de la impressora i 
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l’adreça IP d’aquesta. Estan configurades en xarxa perquè és necessari tenir-hi accés des de 

qualsevol lloc de l’hospital. Així un metge de la UCI pot fer una petició d’etiquetes de 

laboratori, per exemple, des del servei d’urgències, i enviar la impressió a la unitat de la UCI 

només triant la impressora que pertoca. 

 

Figura 35. Configuració Impressora d'etiquetes de laboratori - Model i lloc de la Impressora 
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Figura 36 . Configuració Impressora d'etiquetes de laboratori - Adreça IP de la Impressora 

 

 

Figura 37. Configuració Impressora d'etiquetes de laboratori - Safata d'alimentació de paper 
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Figura 38. Configuració Impressora d'etiquetes de laboratori - Formats de pàgina de les safates 

 

En la figura 36 s’indica el model d’impressora que és i en quin lloc està ubicada. Ficant-hi el 

model de la impressora SAP ja agafa els drivers de la impressora per a que funcioni 

correctament. En la figura 37 s’hi diu quina adreça IP té la impressora. En la figura 38, s’indica 

que la alimentació dels papers l’ha d’agafar de la safata 1, que és on s’hi introdueixen els fulls 

d’etiquetes de laboratori. I en la figura 38, si s’hagués de canviar el format de pàgina de les 

safates es faria des d’aquí, però no és el cas perquè sempre es té el format DinA4. 
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5.3 Adequació de xarxa. Redundància de fibra. 

Havent fet l’estudi de la infraestructura de xarxa actual i els requisits per implantar SAP, en el 

departament d’informàtica es plantegen fer les següents actuacions: 

La contractació d’una electrònica de característiques similars a l’actual, que compleixi en 

requeriments tècnics i s’adapti a l’arquitectura en estrella actual.  

Instal·lació i configuració de tots els aparells nous integrats amb els actuals i respectant les 

diferents VLANs existents. Retirada dels aparells obsolets dels armaris principals i 

reinstal·lació i configuració, en el seu cas, en els armaris secundaris.  

Armari Central CPD1 : 

Es proposa tenir tot el nucli central (Core), les connexions de fibra i les connexions de 

servidors, completament redundats, alhora ampliar la capacitat de connexió tant d’altres 

armaris amb fibra, com també les connexions de servidors a 1Gb. 

Armari Central CPD2 : 

S’ha realitzat un nou CPD, donada la manca d’espai per a créixer en infraestructura i alhora 

poder tenir redundància en tota la instal·lació central de xarxa.  

En aquest CPD2 s’ha instal·lat un armari per a les fibres de la connexió redundada  dels 

armaris primaris i un armari per l’electrònica. 

Ambdós CPDs estan connectats mitjançant dues fibres de 8 fils per camins diferents i 24 

cables RJ45 categoria 6. 

Armaris Primaris: 

Es proposa la instal·lació als armaris d’electrònica actualitzada mitjançant  switchs de 48 

ports a 1Gb i PoE (alimentació a través d’Ethernet – Power over Ethernet)  i per la 

connexió troncal amb fibra a 1Gb. a cadascun dels CPD,s i substituir els switch 

d’electrònica obsoleta. 

Armaris Secundaris: 

Tots ells tenen l’electrònica no  gestionable i obsoleta. 
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Es proposa eliminar tots els de la 1a. planta d’administració i substituir-los  per un armari 

principal, “O” també ampliar a Principal el FEM, es deixaran el PRE, el BSG i el UDL. Les 

connexions dels V2 a l’electrònica dels armaris primaris s’ha de fer a ports de 1Gb amb 

RJ45. 

Situació actual de cadascun dels ARMARIS i necessitats d’ampliació : 

ARMARIS PRIMARIS : 

1.  Armari  CPD1 (Situat edifici I Soterrani, informàtica) 

Dona servei de xarxa a l’electrònica troncal, a les connexions de la resta d’armaris mitjançant 

fibra òptica, a les connexions de servidors corporatius i a connexions cap a l’exterior. 

Situació actual: 

- 1 Chasis N3 amb fonts d’alimentació redundants. 

- 3 plaques de connexió de fibra amb 12 boques cadascuna, hi ha 3 boques lliures. 

- 2 Switch B2 de 24 boques a 1Gb per a servidors i electrònica a 1 Gb. 

- 5 panells de fibra òptica de 16 boques cadascun. Boques lliures 4 

- 5 panells de fibra òptica de 24 boques cadascun. Boques lliures 50. 

El nou equipament del nucli de la xarxa, haurà de complir els següents requeriments: 

• Xassís de 3 slots. 

• Capacitat per fins a 3 fonts d’alimentació. 

• 48 ports SFP ( o Mini-GBIC). 

• 48 ports Ethernet 10/100/1000 

• Backplane (Placa de circuit) de 360 Gbps  

• Capacitat de I/O per slot de 40 Gbps 

• Capacitat de nivell 3 

• Prestacions de QoS (Quality of Service) y CoS avançades 

• Completa integració amb l’eina  d’Enterasys NMS Console. 

2.  Armari  CPD2 (Situat a planta baixa) 

Es proposa efectuar el cablejat amb fibra redundada a tots els armaris Principals. 

El nou equipament del nucli de la xarxa, haurà de complir els següents requeriments: 

• Xassís de 3 slots. 
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• Capacitat per fins a 3 fonts d’alimentació. 

• 48 ports SFP. 

• 48 ports Ethernet 10/100/1000 

• Backplane de 360 Gbps  

• Capacitat de I/O per slot de 40 Gbps 

• Capacitat de nivell 3 

• Prestacions de QoS y CoS avançades 

• Completa integració amb l’eina  d’Enterasys NMS Console. 

 

 

Figura 31. Nou Core que compleix les especificacions demanades. Enterasys S3. 

 

3. Armari B (Situat edifici I Soterrani, CPD1)  

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de: Informàtica, Arxiu, Radioteràpia, Tallers, Sales 

de baixa i alta tensió.  

Actuació i situació final : 

1 switch B2  de 48 boques a 100 Mb. Connectat al N3 amb fuets de fibra. 

 1 switch de 48 boques a 10/100/1000 Mb. Connectat al Core amb fuets de Coure. 

4. Armari C  ( Situat edifici I planta baixa, Admissions)  

Dona suport a les connexions de PC,s de: Admissió, UAU, Centraleta, Cafeteria, Informació, 

Sala d’actes, Urologia 1a. planta, Magatzem nou, HODO i Tallers. 
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Actuació i situació final : 

1 switch de 48 boques a 10/100 Mb. connexió troncal a 1Gb.  

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. connexió troncal a 1Gb. 

5. Armari F  (Situat edifici I  3ª planta) 

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de:  Nefrologia 1a pl., Otorinolaringologia i 

Cirurgia. 

Actuació i situació final : 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb i PoE, connexió troncal Fibra Òptica a 1Gb.  

1 switch B2 de 48 boques a 10/100 Mb. connexió troncal a 1Gb. 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100 Mb.   

6. Armari H  (Situat edifici I  5a planta)  

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de:  Medicina Interna 5ª i 6ª. 

Actuació i situació final : 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb i PoE, connexió troncal Fibra Òptica (FO) a 

1Gb. 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100 Mb. connexió troncal a 1Gb. 

7. Armari K (Situat Edifici I 6a planta ) 

Dona Servei a Coronària i ampliacions 6a. planta d’hospitalització. 

Actuació i situació final : 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb i PoE, connexió troncal FO a 1Gb. 

1 switch V2 de 24 boques a 10/100 Mb, connexió troncal FO a 1Gb 

8. Armari UVI   (Situat edifici II  6ª planta)  

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de:  UVI i Hemodinàmica   

Actuació i situació final : 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb i PoE, connexió troncal FO a 1Gb. 

1 switch V2 de 24 boques a 10/100 Mb. connexió troncal a 1Gb. 

1 switch  V2 de 24 boques, 

9. Armari L  (Situat edifici II al soterrani) 

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de:  Consultes externes de planta baixa i armaris 

secundaris de la primera planta d’administració.    

Actuació i situació final : 
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2 switch V2 de 24 boques 10/100Mg, connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb,  

2 switch V2 de 24 boques 10/100Mg,  

1 switch B2 de 24 boques a 1Gb connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb . 

10. Armari J (Situat  edifici II a la planta baixa, Urgències)  

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs i aparellatge de : Radiologia, Radioteràpia zona 

química, Accelerador Lineal. 

Actuació i situació final : 

1 switch V2 de 24 boques a 10/100Mb 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100Mb., connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 

1 switch de 48 boques a 1 Gb. connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 

11. Armari JU (Situat  edifici II a la planta baixa, Urgències)  

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de : Urgències Nivell II 

Actuació i situació final : 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100Mb., connexió troncal fibra/RJ45 a 1 Gb. 

1 switch V2 de 24 boques a 10/100Mb. 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb 10/100/1000  Mb connexió troncal fibra/RJ45 

a 1Gb 

12. Armari URG (Situat  edifici Urgències 1a. planta)  

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de :  Urgències fase I 

Actuació i situació final : 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100Mb. connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 

1 switch V2 de 24 boques a 10/100Mb. connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 

13. Armari LH ( Situat Edicifi II a la 1ª planta, Laboratori) 

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs i aparells d’analítica de:  Laboratori general, Lab. 

Urgències, Microbiologia. 

Actuació i situació final : 

2 switchs V2 de 24 boques a 10/100Mb,  

1 switchs de 24 boques (hp procurve) 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100 Mb, connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 

1 switchs  de 48 boques  a 10/100/1000  Mb. connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 
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14. Armari LP ( Situat edifici II 1ª planta, Anatomia Patològica) 

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de:  Anatomia patològica, Farmàcia, Genètica, 

Laboratori Investigació, CEX de la 1ª, FEM amb un armari secundari, Hospital de dia Onco-

Hemato amb un armari secundari. 

Actuació i situació final : 

1 switch B2 de 48 ports a 10/100 Mb., connexió troncal a 1Gb. 

 1 switch de 48 ports a 10/100/1000  Mb. connexió troncal fibra/RJ45 a 1Gb 

15. Armari N/N2 ( Situat edifici III a la 3ª planta) 

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de Consultes Externes de la 2a pl.; Oncologia, 

Digestiu, Pneumo, etc. 3a pl., Quiròfans de la planta 2a i 3a.    

Actuació i situació final N : 

 1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. i PoE, connexió troncal FO a 1Gb. 

1 switch B2 de 48 boques a 10/100 Mb. connexió troncal a 1Gb. 

2 switchs V2 de 48 boques a 10/100 Mb.  

Actuació i situació final N2 : 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. 

 2 switch  V2 de 24 boques a 10/100. 

16. Armari P ( Situat edifici III a la 4ª planta) 

Dona servei de xarxa a les connexions de PCs de:  Ginecologia i Tocologia 4a, Pediatria i nius 

5a, Quiròfan 4a, Cafeteria 5a; Salut i Higiene de la 5a. 

Actuació i situació final : 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. i PoE, connexió troncal FO a 1Gb. 

1 switch  V2 de 24 boques a 10/100, connexió troncal a 1Gb. 

2 switch  V2 de 24 boques a 10/100. 

17. Armari IDI (Situat al Soterrani, IDI) 

Dona Servei a l’IDI, és maquinari adquirit per ells i connectat al nostre Core. 

Actuació i situació final : 

1 switch B2 de 24 boques a 1Gb,  connexió troncal a 1Gb. 

1 switch B2 de 48 boques a 100 Mb.  connexió troncal a 1Gb. 

18. Armari R (Situat  Edifici Cuina Soterrani)  

Dona  servei a Tallers, Calderes, Bugaderia, Cuina nova. 
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Actuació i situació final : 

2 switchs V2 de 24 boques, connexió troncal fibra a 1Gg. 

ARMARIS DE NOVA CREACIÓ. 

19. Armari O (Situat a la 1a. planta Edifici III, Oficines) 

Dona Servei a tota la planta d’administració. Ha de substituir a les connexions actuals dels 

6 armaris secundaris: 168 boques, en queden lliures: 27 

Necessitats d’ampliació: 

4 switch V2 de 24 boques a 10/100Mb. 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb., connexió troncal a 1Gb. 

 

20. Armari E (Situat a la  planta BAIXA Edifici III, Consultes Externes) 

Dona Servei a les consultes Externes i Hospital de Dia Onco-Hemato.   

Necessitats:   

2 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. i PoE, connexió troncal FO a 1Gb. 

 

Figura 32. Nou armari de xarxa E 

 



ADEQUACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA PER A LA 

IMPLANTACIÓ DE S.A.P. (System Application & Products) – Cristina Hernández Tomillero 

 

Pàgina 69 

 

21. Armari G (Situat a la 2a. planta Edifici I ) 

Dona Servei a les Plantes d’hospitalització de Urologia, Nefrologia, Hematologia, 

Otorrino/Oftalmo.   

Necessitats:   

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. i PoE, connexió troncal FO a 1Gb. 

1 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. connexió troncal FO a 1Gb. 

22. Armari Q1 (Situat a la 3a. planta Edifici II ) 

Dona Servei a Quiròfans de les plantes 2a., 3a. i 4a. 

Necessitats   

2 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. connexió troncal FO a 1Gb. 

 

Figura 33. Nou armari de xarxa Q1 
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23. Armari Q2 (Situat a la 3a. planta Edifici II ) 

Dona Servei a Quiròfans de les plantes 2a., 3a. i 4a. 

Necessitats   

2 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. connexió troncal FO a 1Gb. 

24. Armari FEM (Situat a la planta 0. planta Edifici II ) 

Dona Servei a Rehabilitació, Hospital Martí i Pol, Neurologia. 

Necessitats   

2 switch de 48 boques a 10/100/1000  Mb. connexió troncal FO a 1Gb. 

 

Figura 34. Nou armari de xarxa FEM 
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NECESSITATS D’INSTAL·LACIÓ DE FIBRES : (veure Figura 32 ) 

Des del CPD 1, situat al soterrani de l’edifici I, als armaris: 

- LP  Laboratori Ant. Patològica.  

- O Nou de la 1a. planta Administració 

- G  Nou de la 2a. planta Edifici I. 

- E     Nou de la planta baixa Edifici III (Cex) 

- Q   Nou de la 3a. planta Edif. II Quiròfan 

- UDL  Nou Edifici 

Des del CPD 2 situat a la planta baixa de l’edifici II, als armaris: 

- R Soterrani Edif. I Cuina 

- C Planta baixa Edif I. Admissions 

- G Nou, 2a. planta Edif. I Hematologia.. 

- F 3a. planta Edif. I Cirurgia.. 

- H   5a. planta Edif. I Med. Interna, dos fibres per camis diferents. 

- K 6a. planta Edif. I Med. Interna i Coronària 

- UVI  6a. planta Edif. II UVI 

- P 4a. planta Edif. III Ginecologia 

- N 3a. planta Edif. III Digestiu  

- Q Nou, 3a. planta Edif. II Quiròfans 

- UR 1a. planta Edif. Urgències 

- LH 1a. planta Edif. II Laboratori 

- LP 1a. planta Edif. II Laboratori Anat. Patològica 

- O Nou, 1a. planta Edif. III Administració 

- J Planta baixa Edif. II, Urgències nivell 2 

- JU Planta baixa Edif. II, Urgències nivell 2 

- E Nou, Planta baixa Edif. III Consultes externes 

- IDI Planta soterrani Edif. II 

- L Planta soterrani Edif. III 

- UDL  Nou Edifici 
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Les noves fibres s’han de passar per camins diferents de les fibres del CPD1 per tal de garantir 

la redundància. 

 

Figura 35. Esquema final d'infraestructura de Xarxa de l'HUAV 
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En aquesta figura es mostra com queda finalment la infraestructura de la xarxa de l’hospital. 

En la següent imatge tenim un esquema més detallat de les com estan connectades les 

electròniques que s’han adquirit. 
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Figura 36. Esquema d'electrònica des dels CPDs fins als armaris 
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5.3  Virtualització dels servidors 

La virtualització és un sistema que permet compartir una màquina física per executar diverses 

màquines virtuals. Aquestes màquines virtuals comparteixen els recursos lliures de CPU, 

memòria, disc i connexió de xarxa que d'altra manera estarien sense aprofitar esperant només 

puntes de treball. 

El nombre de servidors de l’hospital havia augmentat molt en els últims anys. El lloc en el qual 

estan ubicats és molt petit i alguns dels servidors estan quedant obsolets. La solució a aquests 

problemes és la virtualització. Per l’espai, es redueix el nombre de maquinari, ja que en només 

tres servidors es faran córrer tots els antics servidors i a més es comptarà amb una 

contingència per si hi ha algun tipus de problema. Els servidors els quals tenen un maquinari ja 

molt antic es migren a màquines virtuals, augmentant així el rendiment i les característiques 

de maquinari. I un tercer motiu per a la virtualització és que en un futur es pot ampliar el parc 

de servidors sense haver d’augmentar les despeses, ja que es farà la virtualització pensant en 

possibles ampliacions. S’adquirirà nou hardware que es distribuirà de la següent manera: 

En el CPD1 (el de la planta -1) hi haurà un servidor i una cabina de discs en els quals hi hauran 

rèpliques de les màquines en producció, les quals estaran allotjades en el CPD2 (planta 0), en 

un clúster format per dos servidors i una altra cabina de discs.  

Aquest Hardware és el següent: 

Els servidors que formen un clúster es diuen ESX1 i ESX2, i el de contingència ESX3. 

ESX1: HP Proliant DL 380 G6, amb 8 CPUs a 2,4GHz i 48 Gb de memòria RAM 

ESX2: HP Proliant DL 380 G6, amb 8 CPUs a 2,4GHz i 36 Gb de memòria RAM 

ESX3: HP Proliant DL 380 G6, amb 8 CPUs a 2,4GHz i 36 Gb de memòria RAM 
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Figura 37. Servidors ESX1, ESX2 i ESX3 

El clúster està format per dues cabines de disc. En la primera hi ha 4 discs SAS de 450 Gb, en 

RAID 5, i 4 discs SATA d’1 Tb configurats també en RAID 5. 

En la segona cabina hi ha 12 discs SAS de 450 Gb, dels quals 11 estan configurats en RAID 5 i 

l’últim està configurat com a Hot Spare. 

En la cabina de contingència hi ha la mateixa configuració que la primera cabina del clúster, és 

a dir 4 discs SAS de 450 Gb en RAID 5 i 4 discs SATA d’1 Tb també en RAID 5. 

Amb tot aquest Hardware s’aconsegueix: 

• Suficient potència de càlcul per executar les màquines virtuals. 

• Memòria RAM suficient per executar totes les màquines virtuals de l’entorn. 

• Espai de disc ràpid per executar aplicacions, tipus Exchange, BD, etc. 

• Espai en disc extra per garantir que mai ens trobarem sense lloc per fer operacions 

crítiques amb les màquines virtuals. 

• Una excel·lent comunicació entre els servidors ESX i la cabina SAN, així com amb els 

dispositius de backup i servidors implicats en les transaccions de còpia i rèplica. 

S’implementarà VMware vSphere 4. Aquesta solució és la líder del mercat, té una altíssima 

estabilitat i és la més utilitzada, tant a l’Estat Espanyol com a la resta del món. 

Aquest software inclou els següents elements: 
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• VMware ESX Server 4. Es el Sistema Operatiu que s’instal·la sobre els servidors físics.  

És un Sistema Operatiu, o hipervisor, dissenyat per executar Maquines Virtuals. 

Disposa de característiques com: 

o VSMP (multiprocés simètric virtual). Permet la creació i execució de Màquines 

Virtuals amb tants processadors com cores tinguin els sockets. Així a un 

sistema físic en el que existeixin sockets de 6 cores, la VM podrà tenir 1, 2, 4 ó 

6 vCPU (CPUs virtuals). 

o VMFS. És un sistema d’arxius dissenyat de forma específica per suportar 

Clústers d’arxius en mode Actiu/Actiu real. Això permet que una LUN de la 

cabina pugui ser accedida, a la vegada, per diferents Servidors ESX. 

o vSwitchs. Cada servidor ESX pot tenir diferents switches virtuals que equivalen 

als switchs físics, doncs es poden configurar teamings, VLANS, etc. Un vSwitch 

pot tenir entre 8 i 4088 ports. 

• vCenter. Conegut també com Virtual Center. És el software de gestió que s’instal·la 

sobre un Windows Server 2003, Windows Server 2008 o una distribució de GNU/Linux 

i permet obtenir els serveis  avançat com HA, vMotion, DRS, Storage vMotion, DPM, 

VUM....  És el software que controla els diferents Sistemes físics, virtuals i 

d’emmagatzematge. Podem dir que és el centre de control de nostre Datacenter 

Virtual. 

• HA o Alta Disponibilitat. Permet que davant la caiguda d’un servidor físic, les VM 

(Màquines Virtuals) que s’estaven executant en ell s’aixequin automàticament als 

altres hosts.  Existeix una caiguda de servei d’uns 5 minuts aproximadament.   

• DRS o equilibri dinàmic de recursos. vCenter controla que els diferents servidors físics 

tinguin un repartiment de càrrega de treball similar. Si és necessari executarà vMotion 

entre les diferents VM per mantenir aquesta càrrega. 

• vMotion. Permet moure en calent (sense que els usuaris ho apreciïn) una VM entre 

dos servidors físics. Això permet poder apagar un servidor físic per actualitzar-ho o fer 
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un manteniment de hardware o una ampliació sense necessitat d’aturar els serveis 

corporatius de l’empresa. 

• Storage vMotion. Permet moure en calent, amb una certa pèrdua de rendiment, una 

VM entre dos LUNS que vegi el host que sosté el servidor virtual. El servei no s’atura 

però es pot veure afectat el seu rendiment. 

• VMware Update Manger. Permet l’actualització dels servidor físics i de les VM des 

d’un punt de gestió centralitzat. 

• Dynamic Power Management (DPM). Permet configurar l’entorn VI de manera que si 

durant un període de temps com ara la nit o unes vacances, l’activitat cau en picat, les 

VM són agrupades en un ESX i la resta s’apaguen físicament, amb l’estalvi conseqüent 

d’energia. Si es requereixen més servidors, s’encenen automàticament mitjançant 

Wake-On-LAN. 

• vSphere Client. És un software que permet a través de un GUI instal·lat en un 

Windows XP/Vista/2003, l’administració completa de l’entorn, atacant al vCenter o als 

servidors ESX directament. 

 

Figura 38. Pantalla principal d'VSphere on veiem tots els servidors virtualitzats 
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5.4 Adquisició i instal·lació de PACS (Picture Archiving and 

Communication Systems) 

PACS és l'acrònim de Picture Archiving and Communication System; és a dir, és un sistema 

d'arxiu i distribució d'imatge mèdica digital. 

En general un PACS sol composar-se dels següents elements:  

- Màquines que produeixen imatges digitals, normalment  modalitats d'imatges, com un 

TAC, una ressonància magnètica, un ecògraf, un equip de raigs digital, un angiògraf 

digital, etc. Aquí és on es genera la imatge digital, l'inici de la cadena  

- Ordinadors de processat d'imatge 

Normalment és coneixen com segones consoles i inclouen programes especialitzats en 

el processat d'imatges digitals per poder fer reconstruccions multiplanars, en tres 

dimensions, etc  

- Arxius massius d'imatge 

És a on van a parar les imatges per el seu emmagatzemament permanent. Permeten 

la  seva consulta posterior per altres ordinadors, així com la distribució d'aquestes 

exploracions allà on siguin necessàries, entre altres funcions  

- Ordinadors de diagnòstic i revisió d'imatge 

Els ordinadors d'us diagnòstic disposen de programes capaços de realitzar funcions 

més complexes, així com major potència de hardware que els ordinadors de simple 

revisió d'imatge  

- Xarxa de dades 

És fonamental disposar d'una xarxa de dades amb la capacitat i velocitat adequades 

degut al gran volum d'informació que suposa el treball rutinari amb imatge digital  

Es poden distingir entre varis tipus de PACS:  

Propietaris 

Són sistemes tancats, realitzats amb components d'un sol fabricant o varis que es comuniquen 

entre ells amb protocols no estàndard (per exemple, un sistema format per dos ressonàncies, 

un TAC, les consoles associades i un arxiu, tots aquells d'un mateix fabricant, és molt probable 
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que en aquest cas funcioni tot amb un sol protocol de comunicació o llenguatge que només els 

permet entendres entre màquines d'un mateix fabricant) 

 Estàndard DICOM 

Solen estar formats per components de varis fabricants que es comuniquen entre sí mitjançant 

l'estàndard DICOM. Aquest protocol estàndard, avui en dia és mundialment adoptat, i permet 

que màquines de diferents fabricants puguin comunicar-se entre elles. 

En realitat, la majoria de PACS DICOM solen ser mixtos, perquè és estrany que no tinguin algun 

subsistema que no es comuniqui amb el protocol propietari del fabricant en concret (per 

exemple, un TAC i la seva segona consola, normalment del mateix fabricant) 

A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova es d’un PACS del tipus estàndard DICOM. Això és 

perquè entre el servei de Radiologia i l’IDI (Institut de Diagnòstic per la Imatge) hi han 

màquines de diferents fabricants, però tots dos serveis treballen amb imatges DICOM.  

Dels elements dels quals s’han vist anteriorment que es composa un PACS,  a l’hospital hi han: 

Modalitats 

Són les màquines que produeixen les imatges:  

3 tacs: 1 pertanyent a l’IDI de 64 corones 

             2 pertanyents a l’Arnau (1 de 16 corones i un elicoidal) 

1 ressonància magnètica pertanyent a l’IDI 

2 telecomandaments digitals 

1 torre digital directa 

1 ortopantomògraf  

1 mamògraf analògic 

1 taula prona (sistema de biopsiat) 
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1 sala d’hemodinàmica 

1 sala d’electrofisiologia 

1 quiròfan vascular amb arc quirúrgic 

4 arcs quirúrgics distribuïts de la següent manera: 

     2 als quiròfans 

     1 a urgències 

     1 a endoscòpies digestives 

8 ecògrafs ( 2 ecocardiologia, 1 urologia, 2 unitat de mama, 2 radiologia i 1 radiologia) 

1 capturador d’imatges oculars TOPCON 

Consoles de diagnòstic 

Són els ordinadors utilitzats per el suport diagnòstic:  

Tenim tantes consoles associades com ressonàncies, TAC i aparells de radiologia . Són un 

total de 16. En aquest cas el mamògraf no hi és comptat ja que encara és analògic. 

Arxius d'imatge 

Els arxius d’imatges estan emmagatzemats en el CPD2, situat a la planta 0. Per temes 

econòmics no es va poder disposar des d’un principi del servidor definitiu, ja que era una 

despesa de diners molt elevada. 

Així, en un principi es va instal·lar un servidor Proliant  ML350 i una cabina de discs amb 4 discs 

SATA MDL d’1 TB i 2 discs SAS de 146 GB. 
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Figura 39. Servidor temporal per a emmagatzematge d'imatges radiològiques 

En aquest servidor s’emmagatzemen imatges de l’IDI, de l’HUAV, del Centre d’Atenció Primària 

de Prat de la Riba i de l’Hospital Santa Maria.  

Està clar que l’espai en disc serà insuficient en un temps molt curt i és per això que aquest 

servidor és temporal. 

Un cop solucionat el tema econòmic, l’ICS ens va fer arribar el servidor PACS definitiu. Aquesta 

vegada es tracta d’un parell de servidors HP del tipus Blade model Proliant BL480c amb 4 discs 

SAS de 146 GB i a part hi ha una cabina per emmagatzemar les imatges amb 12 discs FATA 

Dual Port d’1 TB cadascun i 12 discs Fibre Channel Dual Port de 450 GB. 
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Ordinadors de revisió d'imatg

Són els ordinadors utilitzats per consultar les exploracions realitzades: 

Un total de 16 ordinadors tipus PC

Aquests ordinadors van connectats a unes pantalles de la marca Barco, de 3 megapíxels de 

resolució, monocrom. 

Figura 41. Estació de treball de diagnòstic radiològic format per Workstation HP Z600 i monitor Barco de 3 
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Aquests ordinadors necessiten d’un software de tractament de la imatge que sigui capaç de 

interpretar imatges del tipus DICOM. Aquest software és el que utilitzen en els altres hospitals 

de l’ICS i és l’Starviewer.  

Starviewer és un software desenvolupat per la Universitat de Girona 

(http://starviewer.udg.edu/)  i que permet enllaçar-se amb el servidor PACS i treballar amb les 

imatges. Anar a ANNEX 3 per veure un manual d’aquest software. 
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5.5  Punts d’admissió i lectors de targetes. 

Per tal de llegir les targes sanitàries dels pacients es compta amb dos tipus de lectors de 

targetes. Un és mitjançant uns TPVs amb pantalla tàctil de la marca Posiplex. N’hi ha 14 

distribuïts en tot l’hospital. La seva funció és que els pacients quan arribin passin la tarja 

sanitària, en pantalla els hi sortirà l’hora a la que tenen concertada la visita, quan l’accepten 

automàticament queden registrats en el sistema SAP i consten com a que ja han arribat a 

l’hospital i estan esperant a ser atesos. La implantació d’aquests terminals ha fet que el pacient 

interactuï en la utilització del sistema SAP. 

El software instal·lat en aquests TPVs és del tipus Web i integra la informació amb SAP. L’ICS  

volia aconseguir que els pacients s’involucressin d’alguna manera en el sistema facilitant a més 

la feina i fent més fàcil l’admissió dels malalts a les consultes externes. 

 

Figura 42. TPVs per lectura de targetes sanitàries 

El tipus de lector és mitjançant un teclat d’ordinador amb lector de targetes incorporat. És de 

la marca Cherry i estan instal·lats en els ordinadors d’admissions d’urgències i admissions 

d’hospitalització.  

 

Figura 43. Teclats Cherry amb lector de targetes integrat 
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6 Plans de contingència 

Degut a la implantació de SAP ha augmentat exponencialment la criticitat del sistema 

informàtic. Actualment és imprescindible que el sistema estigui sempre en funcionament ja 

que sinó, no es pot disposar de la informació del malalt i no es pot actuar en conseqüència. 

Com a tal és imprescindible tenir uns plans de contingència per a que si hi ha algun problema 

es pugui continuar treballant encara que sigui amb els recursos i els serveis mínims. 

Podem trobar-nos amb 3 casos pels quals s’hagués d’aplicar un pla de contingència: 

- Caiguda de la xarxa interna de l’hospital.  

- Caiguda de la xarxa externa de l’hospital. 

- Caiguda del sistema SAP. 

 

6.1 Caiguda de la xarxa interna i/o externa de l’hospital 

En els casos que caiguin les xarxes (la interna i/o la externa) el servei d’informàtica disposa de 

15 portàtils amb mòdems USB 3G, els quals tenen una VPN Cisco que dona accés a l’aplicació 

SAP. S’hauria de treballar d’aquesta manera fins que es restaurés el sistema. 

Aquests portàtils s’haurien d’utilitzar quan el pla de contingència d’actuacions vers la caiguda 

de xarxa així ho indiqués. 

A continuació es mostra aquest pla de contingència en la següent imatge: 
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Figura 44. Pla d'activació de contingència en cas de caiguda de la xarxa 
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6.2 Caiguda del sistema SAP 

 

Si caigués SAP, encara que hi hagi xarxa, no podríem utilitzar l’aplicació. Per aquest cas hi ha 

muntat un ordinador de contingència, en el qual cada minut es fa un cens de les dades de SAP i 

s’emmagatzemen localment.  

S’ha creat una aplicació web, la qual cada 4 hores aproximadament fa una actualització 

d’aquestes dades, i en cas que no es pogués accedir a SAP, els usuaris disposen d’aquesta eina 

per consultar la informació necessària. En aquesta web s’hi troben el cens d’urgències, 

d’hospitalització, les cites de quiròfan del mateix dia, cites de consultes externes (dels propers 

cinc dies), el curs clínic, notes d’ingrés i notes d’urgències. 

 

 

Figura 45. Captura de pantalla de la web de contingència 

 

Tots aquest passos es seguiran seguint el protocol d’activació de la contingència en el cas de 

caiguda del sistema. Aquest protocol es mostra en el següent esquema: 
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Figura 46. Pla d'activació de contingència en cas de caiguda del sistema SAP 
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7 Discussió i conclusions 

L’Adequació de la infraestructura de l’hospital ha permès la correcta implantació de SAP. Hem 

aprofitat l’adequació dels CPDs i de la xarxa per a la virtualització dels servidors. A l’aconseguir 

la redundància hem pogut aplicar una infraestructura de servidors en els quals tenim els que 

estan en producció i els de contingència. Així en cas de caiguda d’algun dels dos CPDs l’altre 

assumeix la feina del que ha caigut. 

Ha servit també per actualitzar la flota d’ordinadors i impressores, alguns dels quals ja estaven 

obsolets i era necessari un canvi per a poder treballar de forma correcta i amb rapidesa. 

Amb SAP hem aconseguit reduir el nombre d’aplicacions que havia de fer servir un 

professional sanitari, per tal de treballar, a una de sola i que ho engloba tot. En un principi 

costa l’adaptació a un nou entorn de treball però es veurà que realment és una eina amb 

moltes possibilitats i moltes avantatges envers a la forma de treballar antiga. Prèviament a la 

implantació de SAP els metges van rebre dos tipus de formació. Una era un curs on-line on es 

veia molt per sobre quin seria l’aspecte de l’aplicació i com funcionaria. I una segona van ser 

cursos presencials de quatre hores en el que s’explicava a cada servei com funciona la seva 

part de l’aplicació. Tot i això, i vist els problemes actuals que tenen encara a l’hora de fer 

funcionar SAP, seria adequat que s’impartissin cursos de formació molt més detallats i 

específics, en els quals els professionals sanitaris expressessin i plantegessin tots aquells 

problemes que els hi van sorgint a mida que van emprant el sistema i que no saben com 

resoldre.  

Remarcar que en aquests moments el màxim inconvenient d’aquesta implementació és el 

caire tant crític que ha pres. A més, el servei d’arxius està començant a digitalitzar tots els 

historials mèdics i a la llarga deixaran d’existir els historials en paper. Així que serà del tot 

necessari el funcionament del sistema informàtic. 

Passarà gairebé un any fins a que el sistema no estigui ben bé al cent per cent del rendiment. 

Ara estem en una fase en la qual van sorgint alguns problemes, com per exemple, la 

programació de les agendes, però són temes que es van solucionant i poc a poc es va polint el 

funcionament de SAP. 
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Personalment dir que amb aquest projecte he ampliat molt els meus coneixements en molts 

àmbits. Una oportunitat com aquesta no es presenta cada dia. He tractat un canvi molt gran 

dins també una gran empresa. He vist com funcionen els procediments en la empresa pública, 

les necessitats que es plantegen, treure a concurs la compra del material o dels serveis... 

A més, parlem d’inversions de diners molt elevades que no sempre es té l’oportunitat de veure 

i que això ha ajudat a emmarcar dins un mateix projecte una varietat molt extensa de canvis 

en un mateix lloc de treball. 

En l’àmbit en el que crec que he tret més profit és en el de la infraestructura de xarxa. Veure 

com es passa d’una infraestructura bastant precària, sense redundàncies, amb un sol CPD, 

amb armaris amb electròniques de vegades obsoletes a una infraestructura redundada, molt 

sòlida, l’adequació d’un espai en un nou CPD... coses que d’altra manera no hauria pogut 

veure. 

Un altre dels punts que m’han agradat molt i en el qual encara hi treballo per treure’n més 

coneixements és en tota la infraestructura de virtualització de servidors. És una manera de 

treballar totalment novedosa, que abans no t’hi adeqües costa d’assimilar. He tingut la 

possibilitat de rebre formació i crec haver tingut la sort de treballar amb una persona amb 

molt de renom en el nostre país quan parlem dels temes de virtualització, que és el Sr. Josep 

Ros de l’empresa NCORA. Te n’adones de la capacitat d’aquest entorn i de les facilitats que et 

pot arribar a donar emprar-lo. 

He pogut aprendre també el que és realment el treball en equip. Aquesta implantació de SAP i 

l’adequació de la infraestructura de l’hospital ha estat realitzat en molt poc de temps. Hem 

hagut de treballar moltes hores i ajudar-nos entre tots per tal d’assolir els terminis que se’ns 

havien imposat. 

Segurament, amb una mica més de temps per planificar el treball les coses haurien sortit molt 

millor. A mida que anaven passant els dies he pogut comprovar que la feina augmentava 

exponencialment ja que sorgien més problemes com més estudis es realitzaven. Jo creia que 

era un projecte que es podia fer en menys temps del que ha costat, però això era perquè en 

aquell moment no era conscient de tot el que hi havia darrera. 

M’he enriquit molt en coneixements, professionalment i com a persona i ho tornaria a repetir. 
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8 Perspectives de futur 

En un futur no gaire llunyà hi ha el projecte d’instal·lar Wifi en l’hospital per tal de poder 

passar visita per les plantes amb portàtils o tablets. SAP és un sistema que requereix que 

cadascun dels passos i de les actuacions que es fan quedi registrat en el sistema. Està clar que 

si un metge està passant visita, o una infermera està atenent al pacient, no estaran anant i 

tornant a l’ordinador a anotar cadascuna de les feines que estan fent. Així doncs és una 

necessitat que els metges passin visita a les habitacions amb l’ordinador, i a mida que 

necessitin introduir informació el tindran al costat del pacient, el qual no deixaran desatès en 

cap moment. 

A més, en infermeria, s’ha d’implantar el sistema Gacela. És un programari especialitzat en 

infermeria i que també està pensat per a que es faci en portàtils a les habitacions i en el 

moment que estan atenent al pacient han d’introduir tota la informació. 

Per tal d’implantar aquest projecte ja s’ha començat fent un concurs per a l’adjudicació 

d’electrònica i software de monitorització de la Wifi. Aquest concurs també l’ha guanyat 

l’empresa Telindus i ja han vingut a l’Hospital a començar amb la instal·lació.  

El servei de manteniment de l’hospital s’ha encarregat de col·locar els Punts d’Accés per les 

plantes tal i com els hi hem indicat sobre planell.  

Així doncs, en menys d’un mes, haurà arrencat aquest altre projecte, no menys important que 

el que s’ha fet anteriorment.  

A més, a l’hospital es començaran a emprar les receptes electròniques, cosa que als centres 

d’atenció primària ja fa temps que s’utilitza. 

Cada metge disposarà d’un Token – Signatura digital, amb la qual podrà estendre receptes 

informàticament amb la seguretat que és aquell metge qui està signant tal recepta. 
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Annex 1. Manual d’instal·lació de SAP Gui 7.10 

GUIA d’INSTAL·LACIÓ 

A continuació es detallen els passos per a fer la instal·lació del producte: 

• Executar el fitxer d’instal·lació “SetupALL.exe” ubicat a la carpeta SAPGUI 7.10 del CD 

• Es mostren les diferents pantalles que va mostrant l’assistent d’instal·lació: 

 

 
 

Prémer el botó “Next”. Seleccionar els components de la GUI, tal i 

com es mostra en la captura de pantalla. 

  

Seleccionar els components de la GUI, tal i 

com es mostra en la captura de pantalla. 

Acceptar la carpeta per defecte a on 

s’instal·larà el programari del Business 

Explorer. Prémer “Next”. 
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Acceptar la carpeta per defecte a on 

s’instal·larà el programari del SAP GUI. 

Prémer “Next”. 

A continuació s’instal·larà el programari 

seleccionat prèviament. 

 

 

Finalitzar la instal·lació.  

 

A continuació caldrà instal·lar les esmenes disponibles per els components de la GUI de SAP. Es 

troben sota la carpeta PEGATS del CD. En el nostre cas hi ha disponibles les següents: 

• SAP GUI for Windows 7.10 patch   11 (gui710_11-10002995.exe) 

• Només per clients de BW: BI AddOn Patch for GUI 7.10 7 p1 (bi710sp07p_701-

10004472.exe) 

• SAP GUI for Windows 7.10 patch 16 (gui710_16-10002995.exe) 

 

Els pegats s’instal·len seguint les indicacions que surten per defecte. 
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Noves entrades al fitxer “services” 

Copiar el fitxer d’inicialització “services” en la localització : 

C:\Windows\System32\drivers\etc\services  

En el qual prèviament se li han introduït les següents línies. Aquest fitxer es troba sota la 

carpeta: 

FITXERS_INCIALITZACIÓ del CD. 

 

sapmsGCX 3600/tcp # -- [SAP GECAT] - SAP R/3 GECAT 

sapmsEBX 3600/tcp # -- [SAP GECAT]- SAP Business Information Warehouse 

sapmsICX 3600/tcp # -- [SAP ICS E/F] - SAP R/3 ICS 

sapmsRMX 3600/tcp # -- [SAP ICS E/F] - SAP Records Management 

sapmsXIX 3690/tcp # -- [SAP ICS E/F] - SAP Exchange Infrastructure 3.0 

sapmsMCX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Model Comú 

sapmsARX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 

Lleida  

sapmsBVX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital Universitari de Bellvitge 

sapmsDTX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 

Trueta 

sapmsRHX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

sapmsJXX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 

sapmsVCX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 

sapmsVHX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital Universitari Vall d'Hebron 
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sapmsVIX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - Hospital de viladecans 

sapmsBHX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - SAP Business Information Warehouse 

sapmsXHX 3600/tcp # -- [SAP ICS ASSISTENCIAL] - SAP Netweaver '04 Process Integrator     

sapmsRHF 3600/tcp  

sapmsNHF 3600/tcp 

 

Entrades “saplogon.INI” 

Per tal de tenir configurat l’accés a SAP, cal crear les corresponents entrades al SAPLOGON. Per 

això es fa servir el fitxer “saplogon.ini”. Cal copiar el fitxer saplogon.ini corresponent a 

l’hospital al directori C:\WINDOWS.  

Aquest fitxer es troben sota la carpeta: 

FITXERS_INCIAILITZACIÓ\SAPLOGON\AR del CD. 
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Annex 2. Construcció de la Maqueta  

Documentació Tècnica 

Construcció Maqueta PC d’usuari 

 

 

 

Proceso / Subproceso  Construcció Maqueta del PC d’Usuari 

Código   

Documento  Construcció Maqueta del PC d’Usuari 

Versión 7.0 

  

Documento Funcional de 
Referencia 

 

Versión de Referencia 1.0 

Anexo / Revisión Nº <Opcional> 

 

Aprobado por:  

Fecha:  

Diseñado por : IBM 

Fecha:  

Realizado por:  

Fecha:  
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Objectiu del document 

L’objectiu del document consisteix en detallar els passos seguits per a construir la maqueta del 

PC d’usuari  per al projecte SAP Assistencial. 

 

Introducció 

De cara a facilitar la distribució del programari de client que utilitzarà l’usuari final i 

homogeneitzar el mateix en l’àmbit de l’hospital, es decideix definir una maqueta que un cop 

validada es clonarà en els diferents PCs a utilizar per els usuaris. 

Requeriments de l’estació de treball 

Per al cas del client de SAP (SAP GUI), s’adjunten els requeriments mínims de maquinari que 

s’han de complir segons la recomanació SAP i també la recomanació de projecte per tal que la 

solució sigui operativa.  

 

Requeriments HW mínims - SAPGUI for Windows 7.10 – SO – Windows 2000 / XP /2003 

Server 

Component Requeriment 

CPU Processador  500MHz 

Memòria 192 MB 

Disc 110 MB 

Monitor 1024 x 768 

Recomanació HW de projecte per SAPGUI Windows 2000 / XP /2003 Server/Vista 

Component Requeriment 

CPU Processador +1GHz 

Memòria 1 GB 

Disc 510 MB 

Monitor 1280 x 1024 

 
Instal.lació de SW base de l’estació de treball 

Es parteix d’una maqueta estándar facilitada per l’equip tècnic de l’hospital que compta amb: 
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• Windows XP sp2 

• Internet Explorer 6.0.2900.2180 amb SP2. NOTA: La versió 7.x de IE no està actualment 

suportada per SILICON. 

• Adobe Acrobat Reader 7.0 

• Office 2003. NOTA: SAP requereix Office 2003 i l’Office 2000 no està suportat. Però en 

aquest moments no és um requeriment já que no hi han desenvolupaments que 

necessitin integració amb Office. 

Instal.lació de client SAPGUI 

A continuació s’indiquen els passos seguits per a construir la maqueta del PC d’usuari: 

• S’instal.la el Framework .NET 2.0 (requreiment de la SAPGUI) 

 

• S’instal·la el client de SAP: SAP GUI for Windows 7.10 (Veure document d’instal·lació 

de la GUI: “AS-OT-DEF-Instal·lació de SAP GUI 7.10 v1.2.doc”) 

- S’instal·la el patch 11 de la SAPGUI (gui710_11-10002995.exe)  

- S’instal·la el patch de BI només per clients de BW: BI AddOn Patch for GUI 7.10 

 7 p1 (bi710sp07p_701-10004472.exe) 

Instal.lació del programari java 

La instal·lació de Java estàndard, consisteix a nivell general, en seguir els següents passos: 

• Cal desinstal·lar qualsevol versió de Java i Java Web Start que tingui instal·lada l’equip 

(això ho farem des del Panel de Control – Agregar o quitar programas). 

• Instal·lar la versió de Java 1.6 Update 5 (1.6.0_05) (necessari pel visor de radiologia).  

• En aquest punt, ja ens haurem assegurat de que l’equip no té instal·lada cap versió de 

Java ni de Java Web Start. Si no ho hem fet, caldrà fer-ho des del Panel de Control – 

Agregar o quitar programas (eliminar totes les versions de Java existents). 

Si tenia instal·lades versions de Java i les hem hagut de desinstal·lar es recomanable 

reiniciar l’equip abans de començar la instal·lació de les versions de Java estàndard. 
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Seguidament durem a terme la instal·lació de la versió corporativa de Java 1.6 Update 

5, obrint sessió amb l’usuari Administrador local de l’equip. 

Per tal de fer-ho, seguirem els següents passos: 

• Cal instal·lar la versió de Java  

• Durant la instal·lació, cal desmarcar la instal·lació de la barra de google. 

• En acabar la instal·lació, es important accedir a la consola de Java a través del 

Panel de Control – Java i desmarcar l’opció de la pestanya Actualización 

anomenada Comprobar actualizaciones automaticamente (No comprobar 

Nunca). 

• Instal·lar la versió de Java 1.4.2.17 (necessària pel correcte funcionament de l’aplicació 

Corporativa Gacela)  

• Comprovació que es disposa de les versions correctes de Java. 

Si hem seguit tots els passos d’instal·lació, podrem comprovar des del Panel de 

Control – Java que tenim correctament instal·lades i disponibles les dues 

versions de Java. 

Per fer-ho, anirem a la pestanya Java i clicarem sobre el botó Ver ... que 

podem trobar a l’apartat Config. de tiempo de ejecución de Java Application, 

tal com podem veure a la figura següent: 
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Comprovarem que apareixen les dues versions de Java instal·lades i activades, tal com podem 

veure a continuació: 
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Instal.lació de Silicon 

• S’instal•la el certificat de Silicon (depenent del centre) 

 

Es configuren els següents accessos directes 

• Accés a Portal de SAP:  https://sapphx00.argos.gencat.intranet:50201/irj/portal 

• Accés a SILICON (depenent del centre) http://10.80.217.226:8680/Silicon/ 

• Accés a Gacela 

• Accés a SAP Logon Pad (fitxer “SAPLOGON.ini”) 

Altres tasques d’instal.lació 

- Descarregar el applet del visor de l’UDIAT 

- Parche de català per a Windows 

Instal·lació del mòdul Notation 

Hi ha usuaris (sobretot a quiròfans) que utilitzaran un mòdul gràfic anomenat Notation. Aquest 

mòdul d’una part client que cal instal·lar a cada PC. Per aquest motiu cal incloure’l a la 

maqueta. A continuación es detallen els passos a seguir: 

A. Executar el fitxer setup.exe ubicat a la carpeta 

“Programes\Notation\PROGRAMES\Notation v5.9.0 
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B. Deixar el directori per defecte i fer clic al botó d’instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Finalitzar la instal·lació 

Instal·lació del control ActiveX per a les planificacions 

Cal instal.lar la ocx de la planning grid de SAP (ISHMEDMSCHED600004.exe). Al executar 

aquest fitxer es creen 2 fitxers d’instal.lació:  

• “ISHMEDMSched600004.msi” 

• “Setup.exe” (executar aquest) 

Hi ha usuaris que fan les planificacions de cites per mitjà d’un control ActiveX que permet 

treballar de forma gràfica. Aquest control cal instal·lar-lo al PC client. A continuación 

s’indiquen els passos a seguir: 

A. Executar el fitxer setup.exe 



ADEQUACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA PER A LA 

IMPLANTACIÓ DE S.A.P. (System Application & Products) – Cristina Hernández Tomillero 

 

Pàgina 104 

 

B. Sel·leccionar el botó “Next” 

 

C. Deixar el directori per defecte i sel·leccionar “Següent” 

 

D. Sel·leccionar l’opció d’instal·lar. 
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Instal·lació del certificat del CATCERT 

L’accés al portal ARGOS es fa mitjançant HTTPS. Els certificats dels servidors del portal están 

signats per la CA CATCERT. Per tal de que el navegador no mostri un quadre de diàleg 

preguntant si cal aceptar el certificat del servidor, n’hi haurà prou instal·lant el certificat del 

CATCERT al navegador. 

Per descarregar aquest certificat cal anar a la página web següent: 

http://www.catcert.net/web/cat/descarrega_claus/safp_01.jsp 

 

En aquest enllaç hi ha les instruccions per a instal·lar el certificat en el navegador del PC. 

 

Configuració dels llocs de confiança del navegador 

Certs enllaços a documents clínics migrats poden requerir una modificació dels llocs de 

confiança del navegador (Internet Explorer). Cal afegir el següent lloc dins els llocs de 

confiança del navegador: 

• www.portalics 

• http://sapmcx00.argos.gencat.intranet 

• https://sapmcx00.argos.gencat.intranet 

• http://sapwhx.argos.gencat.intranet 

• https://sapwhx.argos.gencat.intranet 
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Instal.lació ISHKUM per informes acumulats de laboratori 

 

Els passos a segui per aquest instal.lable són: 

 

1- Accedir al directori “Programes\ISHKUM\PROGRAMES” 

2- Executar "Setup.exe" 

3- Executar botons segons la seguent seqüència: 

 

 
 
 
 

 

 

. 
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Instal.lació plug-in SILVERLIGHT 

Les instruccions són d’instal.lació són les següents: 

 

1- Accedir al directori “Programes\Silverlight\PROGRAMES” 

2- Executar el fitxer Silverlight.exe. 

3- Executar el botó "Install Now" 

 

ANEXE: Resolució incidències accés portal des de Windows 2000 IE 6.0 

 

En cas de tenir l’error que es mostra en els segënts gràfics validant l’accés al portal des de el IE 

del Windows 2000, caldrà actualitzar el sistema mitjançant windows update de tots els pegats 

disponibles de l'IE. Abans de tornar a provar eliminar la cache de IE. 
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Annex 3. Manuals del Software Starviewer 
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Annex 4. Full de petició d’analítiques 

 


