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1 Introducció 

A continuació us detallem les millores i correccions realitzades en els darrers mesos i que 
s’han inclòs a la nova versió desplegada el passat 02 d’abril de 2012 a l’entorn productiu del 
Consorci AOC. 
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2 Millores i correctius 

2.1 Gestió dels límits del servei d’ingrés 

Aquesta funcionalitat només és visible per l’administrador de la plataforma (Consorci AOC) i 
permet assignar uns límits de pes dels paquets d’informació a transferir als diversos 
mètodes d’ingrés per tal de controlar el volum de cada transferència i així evitar possibles 
afectacions en la prestació del servei. 
 
Els límits que s’han establert són els següents: 
 

Modalitats d’ingrés 
 

Mida màxima permesa dels paquets 
d’informació de transferència (PIT) 

Ingrés PIT amb documents en B64. 
Modalitat online 

5MB 

Ingrés PIT amb referències als 
documents  ubicats dins d’un fitxer 
ZIP. Modalitat online  

10 MB 

Ingrés PIT amb documents en B64. 
Modalitat offline 

50 MB 

Ingrés PIT amb referències a 
documents  ubicats dins d’un fitxer 
ZIP. Modalitat ofline 

200 MB 

Ingrés PIT amb referències als 
documents enviats prèviament a un 
servei de càrrega directa 

300 MB 

 
Per tant, quan s’intenta realitzar un ingrés de PIT, la plataforma verifica que la mida del 
paquet no supera el límit establert. En cas de superar el llindar establert la plataforma ho 
notificarà amb el següent missatge: 
 

 La mida del paquet d’informació supera el màxim permès per aquesta modalitat 
d’ingrés 

 

2.2 Gestió de les quotes d’emmagatzematge de l’ens 

Per tal de poder assignar quotes d’emmagatzematge i delimitar l’espai que ocupen els 
ens/arxiu, la plataforma permet a l’administrador de la plataforma establir quina és la quota 
màxima (en GB) per cada ens/arxiu i informar  d’una adreça de correu electrònic de 
notificació en cas d’arribar als límits establerts. 
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Queda fora de l’abast d’aquest document establir quina és la quota màxima per ens. Cal 
tenir en compte  que no s’ha posat cap quota màxima als ens que actualment fan ús del 
servei. 
 
Possibles missatges que pot retornar la plataforma en cas de superar la quota màxima: 
 

 La quota permesa d’emmagatzematge de l'ens s'ha superat 

 L'espai assignat al conjunt de tots els ens excedeix la capacitat d’emmagatzematge 
de la plataforma 

2.3 Gestió ús dels serveis web per part de les aplicacions de 
confiança 

Per controlar l’ús que fan les aplicacions de confiança dels serveis web que ofereix la 
plataforma i evitar possibles afectacions en la prestació del servei s’ha establert la 
possibilitat de limitar les hores que aquestes poden fer ús dels serveis web. 
 
Aquesta funcionalitat només és accessible per l’administrador de la plataforma (Consorci 
AOC) i permet establir franges horàries d’ús dels serveis web a les aplicació de confiança. 
 

 
 
Els possibles missatges d’error que retorna la plataforma quan una aplicació intenta fer ús 
dels serveis web fora de la seva franja horària són els següents: 
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 Ja ha finalitzat la finestra horària per admetre ingressos 

 No s'ha definit la finestra horària per l'ens. Contacti amb els administradors de la 
plataforma 

 Encara no ha començat la finestra horària per admetre ingressos 
 
Cal mencionar que no s’ha posat cap limitació a les aplicacions de confiança donades d’alta 
a la plataforma. 

2.4 Consulta estadístiques d’emmagatzematge 

Permet als administradors de plataforma i d’ens saber quin espai tenen ocupat els fons de la 
seva competència i la seva capacitat d’emmagatzematge màxima. Aquesta funcionalitat es 
troba a la pestanya d’administració: 
 

 
 

 
 
  

2.5 Consulta del registre d’accessos de paquets 
d’informació/documents 

La plataforma iArxiu incorpora una funcionalitat que permet consultar  el registre d’accessos 
als paquets d’informació/documents que es troben arxivats al repositori. 
 
Aquest registre deixa constància de: 
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 Els usuaris que han consultat paquets d’informació/documents  

 La data de l’acció realitzada 

 Del tipus d’acció de consulta que ha fet l’usuari: 
 

o Consulta d’un PIA 
o Descàrrega d’un document/PIA 
o Generació còpia autèntica 
o Conversió en línia de documents 
o Descàrrega informe d’evidència 

 
Aquesta funcionalitat només és accessible als següents rols de la plataforma 
 

 Administrador d’ens 

 Administrador de fons 

 Arxiver 
 
Es pot accedir al registre d’accessos a dos nivells: 
 

 Per cada paquet d’informació 

 O bé de forma global, a nivell d’ens i/o fons documental amb la possibilitat de filtrar 
les consultes. 

2.5.1 Consulta del registre d’accessos d’un paquet d’informació 

Aquesta funcionalitat permet visualitzar l’historial d’accessos d’un paquet d’informació 
concret. En aquest sentit, quan un usuari accedeix a un paquet d’informació té l’opció de 
consultar aquest historial clicant al botó anomenat “Historial d’accessos”  
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Un cop es clica al botó, la plataforma mostra un llistat amb la informació bàsica de tots els 
accessos que s’han fet sobre aquest paquet d’informació. En concret, les dades que es 
mostren són les següents: 
 

 Identificació de l’acció 

 Usuari 

 Data 

 Acció realitzada 

 Identificador del fitxer consultat 

 Nom del fitxer consultat 

 Ens/arxiu on es troba arxivat el paquet d’informació 

 Fons documental on es troba arxivat el paquet d’informació 
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2.5.2 Consulta registre d’accessos 

Aquesta funcionalitat permet visualitzar tots els accessos que s’han produït en tots els 
paquets d’informació d’un ens o fons documental determinat. Aquest registre d’accessos es 
troba a la pestanya d’administració de la plataforma: 
 

 
 
Un cop s’accedeix al enllaç corresponent, la plataforma mostra, amb un màxim de 500 
resultats, tots aquells accessos a paquets d’informació que s’han realitzat en l’ens/fons 
documental corresponent. Les dades que es mostren per a cada accés són les següents: 
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 Identificació de l’acció 

 Usuari 

 Data 

 Acció realitzada 

 Identificador del fitxer consultat 

 Nom del fitxer consultat 

 Ens/arxiu on es troba arxivat el paquet d’informació 

 Fons documental on es troba arxivat el paquet d’informació 
 

 

 
 
A més a més, l’eina permet acotar els resultats a mostrar mitjançant l’aplicació d’uns filtres. 
Els camps de cerca que es poden utilitzar són els següents 
 

 Identificador acció 

 Identificador PIA 

 Acció 

 Identificador fitxer 

 Nom fitxer 

 Usuari 

 Data acció 
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I finalment, també permet exportar les dades del registre d’accessos a format excel per 
facilitar la seva explotació: 
 

 
 

2.6 Actualització de la pàgina d’inici de la plataforma 

S’ha actualitzat els continguts de la pàgina d’inici de la plataforma per tal d’adaptar-ho als 
canvis organitzatius en la prestació del servei ja que des del passat 1 de gener aquest 
servei el presta el Consorci AOC. Per aquest motiu s’han actualitzat: 
 

 Logos corporatius 
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 Avís legal 

 Canvi adreça de contacte: suport@aoc.cat  

2.7 Millores en els filtres del registre d’accions 

S’ha afegit un nou criteri de cerca permetent filtrar per l’acció d’importació. Aquesta deixa 
constància dels paquets d’informació que s’han importat des d’una altra instància de la 
plataforma iArxiu. 
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