
Servei d’Informàtica

carta de serveis - edició 3 - juny 2016

pàgina següent





Facilitar i donar suport TIC a la docència mitjançant: C1

• L’administració i manteniment d’infraestructures i aplicacions,  
tant per a la docència presencial en aules com per a la  docència 
en línia.

• Manteniment de les aplicacions corporatives de suport a la 
gestió, la docència i la recerca.

Facilitar i donar suport TIC a la recerca mitjançant: C1

• L’administració i manteniment d’infraestructures i aplicacions. 

Facilitar i donar suport a la gestió universitària en les  aplicacions 
de: C1

• Recursos humans
• Gestió econòmica i patrimonial
• Gestió acadèmica i de la recerca
• Gestió de biblioteques
• Registre presencial i telemàtic
• Sistemes de tractament d’informació
• Suport a la direcció i desenvolupament de l’administració 

electrònica
• 

Facilitar i donar suport als serveis de missatgeria i comunicació 
electrònica. C1

Facilitar i donar suport a la publicació de continguts digitals en 
Internet i a la difusió multimèdia de la informació. C1

Facilitar i donar suport a l’usuari dels serveis TIC para la seua 
utilització en el lloc de treball. C2

Facilitar i donar suport a la gestió d’identitats (gestió de 
 credencials i autenticació centralitzada). C1-C3



C1 Garantir la disponibilitat com a mínim en el 99 % del temps 
I1-I2-I4

C2 Resoldre les incidències crítiques en una hora I3
C3 Donar una resposta inicial a incidències en 30 minuts I5
C4 Respondre a les queixes i suggeriments en el termini de 2  

dies I6
C5 Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’Enquesta de satisfacció amb 

el servei I7

*Nota: A efectes del còmput del terminis establIts als nostres compromisos, tots els 
terminis explicats en dies s’entenen com a dieshàbils, si no especifiquem altra cosa. 



I1 Percentatge de disponibilitat d’infraestructures i serveis
I2 Percentatge de disponibilitat de les infraestructures i 

 aplicacions
I3 Percentatge de peticions ateses en el termini establit
I4 Percentatge de disponibilitat de les infraestructures i sistema 

de gestió d’identitats
I5 Percentatge de respostes en el termini establit
I6 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini 

establit
I7 Índex de satisfacció amb el servei

Tens dret a...
• la política de seguretat de la informació de la UA,
• les condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunica-

cions de la Universitat d’Alacant.,
• la normativa específica i protocols d’ús.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora: 
• Presentant les teues queixes, incidències i suggeriments a 

través del Centre d’Assistència a l’Usuari,
• Mitjançant la participació en enquestes de satisfacció de 

l’usuari.

http://si.ua.es/es/documentos/normativa/politica-de-seguridad-de-la-informacion.pdf
http://si.ua.es/es/documentos/normativa/condiciones-de-uso-de-los-recursos-informaticos.pdf
http://si.ua.es/es/documentos/normativa/condiciones-de-uso-de-los-recursos-informaticos.pdf
http://si.ua.es/va/normativa/normativa.html
http://si.ua.es/va/cau/centre-d-assistencia-a-l-usuari-cau.html
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Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Dimarts, de 15 a 17 hores
Altres horaris:

Estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

http://si.ua.es/va/presentacion/on-estem.html
http://si.ua.es/
blogs.ua.es/si
http://www.ua.es

