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Condicions per a la utilització del servei d'assistència tècnica del Servei 
d'Informàtica de la Universitat d'Alacant. 

 

1. Objecte 

L'objecte d’aquest document és establir les condicions per a regular la utilització del servei 
d'assistència tècnica del Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant..  

 

2. Justificació 

La Universitat d'Alacant promou i estimula l'ús de les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions (TIC), respecta la privacitat dels usuaris i assumeix com a principi que la comunitat 
universitària fa un ús eficaç, ètic i legal dels recursos que la institució posa a disposició seua. 

Per a un millor aprofitament d'aquests, la institució proporciona un servei d'assistència tècnica a 
l'usuari a través del Servei d'Informàtica. 

L'objectiu d'aquest servei és facilitar el compliment de la missió de la Universitat d'Alacant 
assistint al personal de la mateixa en l'ús de les tecnologies de la informació de manera que aquestes 
aporten valor a la comunitat universitària. 

L'heterogeneïtat i el nombre dels ordinadors i altres dispositius tecnològics i la gran quantitat 
d'aplicacions corporatives fan necessari definir i delimitar de manera adequada aquest servei de suport, 
de manera que es garantisquen uns nivells adequats de resposta, uns costos continguts per a la 
Universitat, així com el compliment de la legislació vigent. 

 

3. Àmbit d'aplicació 

El servei de suport tècnic només es proporciona al personal amb vinculació jurídica amb la 
Universitat d'Alacant. En cap cas s'estén a persones, físiques o jurídiques, que, fins i tot tenint relació amb 
aquesta, no formen part de la institució. 

 

4. Condicions d'ús 

4.1. Tipus de dispositiu 

Segons la procedència i manera d'adquisició es defineixen aquests tipus de dispositius: 

 Equip inventariat en la UA. Equip adquirit mitjançant els procediments de compra 
establits per la UA. Els equips podran ser equips de taula, portàtils, impressores i 
escàners. Queden exclosos d'aquest servei els servidors i equips especialitzats. 

 Equip inventariat en la UA per a mobilitat. Equip adquirit mitjançant els procediments 
de compra establits per la UA. Els equips podran ser telèfons mòbils o tauletes. 

 Particulars. Equip adquirit de manera particular per un membre de la comunitat 
universitària.   

Els tipus de dispositius determinen els tipus de serveis rebuts. 
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4.2. Tipus d'assistència tècnica 

Es defineixen aquests tipus d'assistència tècnica per a la resolució d'incidències amb els 
dispositius: 

A1. Diagnòstic 

És el punt de partida en la resolució de qualsevol incidència informàtica. S'entén com a diagnòstic 
el conjunt d'accions orientades a identificar els motius del mal funcionament de l'equip.  

A2. Assistència de maquinari 

L'usuari podrà sol·licitar assistència en les tasques de reparació, ampliació, modificació o 
execució de garantia de l’equip. Aquest tipus de manteniment està associat a l'equip, no a l'usuari. Només 
estan coberts pel contracte de manteniment equips de taula i impressores no multifunció. En queden 
exclosos: portàtils, tauletes, telèfons, impressores multifunció, servidors i equips especialitzats. Els equips 
amb més de 7 anys d'antiguitat no seran objecte d'aquesta mena d'assistència 

A3. Assistència de programari   

L'usuari podrà sol·licitar assistència en les tasques d'instal·lació de sistema operatiu, aplicacions 
i manteniment. El manteniment està associat a l'equip, no a l'usuari. En queden exclosos servidors i equips 
especialitzats. Els equips considerats obsolets pel Servei d'Informàtica i les peticions que demanen un 
nombre desproporcionat de recursos per al fi perseguit no seran ateses.   

A4. Comunicacions 

Podrà sol·licitar assistència per a la connexió a la xarxa local de la UA, a la wifi de la UA i per a l'ús 
de la VPN de la UA.  

 A5. Suport a les aplicacions corporatives 

L'usuari podrà sol·licitar assistència sobre les aplicacions corporatives. Aquest suport no implica 
la formació en l'ús d’aquestes ni la resolució de dubtes de caràcter funcional que han de ser resolts pel 
servei o la unitat responsable funcional de l'aplicació. 

A6. Teletreball 

L'usuari podrà sol·licitar assistència sobre la manera d'utilitzar les aplicacions corporatives des 
del seu equip. 

 

4.3. Procediment 

Totes les sol·licituds d'assistència es tramitaran mitjançant una sol·licitud de treball. La 
informació relativa als comunicats es pot trobar en:  

https://si.ua.es/va/cau/serveis/condicions-de-l-assistencia-tecnica.html   

En la sol·licitud, l'usuari indicarà l'horari de presència en el seu lloc de treball per a poder fer la 
intervenció. 

La resolució d'una incidència pot fer necessari l'accés a l'ordinador. L'usuari ha d'estar present. 
No se sol·licitaran en cap cas les contrasenyes de l'equip i aplicacions, sinó que serà l'usuari qui haja 
d'introduir la contrasenya en cas de ser necessari. 
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4.4. Relació de serveis als quals es té accés en funció del tipus de dispositiu 

Per a cada tipus de dispositiu s'estableix el tipus de connexió, assistència tècnica i programari 
proporcionat d'acord amb la taula de la pàgina següent: 

             Dispositiu   Assistència Tècnica 

Equip inventariat en la UA A1. Diagnòstic 

A2. Assistència de maquinari 

A3. Assistència de programari 

A4.Comunicacions 

A5. Suport a les aplicacions corporatives 

A6 Teletreball 

Equip inventariat en la UA per a 
mobilitat. 

A 4.Comunicacions 

 

Particular 

 

A4. Comunicacions 

 A6. Teletreball 

 

5. Declinació de responsabilitat 

El Servei d'Informàtica declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua de dades durant l'atenció 
d'incidències que facen els tècnics en l’ordinador afectat. 

Qualsevol manipulació d'ordinadors o dispositius, especialment quan ja estan generant 
incidències, pot comportar la pèrdua o alteració de la informació personal emmagatzemada en l'equip. 

Per a evitar la pèrdua o alteració de dades i molèsties innecessàries, l'usuari ha de fer una còpia 
de seguretat de les dades de l’equip abans de sol·licitar suport tècnic (documents, missatges de correu 
electrònic, contactes, fotos, vídeos, llicències d'aplicacions, etc.) per a complir la política de seguretat 
institucional vigent. 

 

 


