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1 iArxiu: Millores febrer 2015 

1.1 Identificació versió 

Versió 2.11.7 

Data desplegament: 11/02/2015 

1.2 Descripció 

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 11 de febrer de 2015 a l’entorn productiu 
del Consorci AOC: 

- Preingrés d'expedients mitjançant fitxer ZIP d’estructura lliure a la web de referència 

- Incorporació de l’operació de descàrrega del paquet d’informació de consulta 
mitjançant URL en l’esquema del servei web de consulta 

- Correccions menors 

1.3 Preingrés d’expedients mitjançant fitxer ZIP d’estructura 
lliure a la web de referència 

1.3.1 Antecedents 

Per poder realitzar l'ingrés d'un expedient per la web de referència, és obligatori que l'usuari 
generi un fitxer .zip que contingui tots els documents a ingressar. Ara bé, per requisits de la 
plataforma, l'estructura del ZIP ha de ser la següent: un primer nivell amb una carpeta que 
identifica a l'expedient i dins d'aquesta carpeta s'ha de crear una subcarpeta per cada 
document que forma part de l'expedient. Si a més a més, el document incorpora una 
signatura electrònica del tipus detached (separada) s’ha de crear una subcarpeta 
anomenada signatura per incloure-les.  

 

L'estructura actual del ZIP és molt limitada i no afavoreix per res als usuaris que no tenen 
documents signats amb signatura detached . 
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1.3.2 Solució proposada 

Per aquest motiu s’ha implementat un nou mètode que permet pujar des de la web de 
referència expedients mitjançant un fitxer comprimit (format ZIP ) sense la necessitat de 
seguir l'estructura descrita anteriorment. No obstant això, s’ha mantingut  l’estructura antiga 
per poder pujar expedients i/o documents que incloguin documents signats electrònicament 
amb signatura detached. 

Amb aquest nou mètode es permet pujar un fitxer comprimit .zip  sense importar l'estructura 
interna que tingui dins. Això vol dir que el fitxer comprimit pot : 

1. Contenir carpetes o subcarpetes 
2. Contenir fitxers en el primer nivell o dins de carpetes 
3. Sense límit de documents o fitxers (dins dels límits que estableix la plataforma) 
4. Si hi ha més d'un document amb el mateix nom s'evita aquesta duplicitat afegint un 

sufix numèric ( _1 , _2 , etc. ). 

 

Limitació: No es permet incloure carpetes o fitxers que en el seu nom tinguin caràcters 
“estranys” com accents, signes de puntuació, etc. En aquest cas la plataforma retorna el 
següent error: 

  

La seva implementació és molt simple i intuïtiva. Quan un usuari seleccioni un fitxer .ZIP que 
vol pujar a l’àrea de preingrés, la plataforma li demanarà que seleccioni quina és l’estructura 
d’aquest: 

 Estructura rígida (per expedients o documents amb signatura detached) 

 Estructura flexible per la resta de casos 

 

Un cop seleccionat el tipus de fitxer comprimit i la plantilla el sistema es comporta com 
sempre: et demana emplenar les metadades per tal de poder procedir al seu ingrés: 
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1.4 Incorporació de l’operació de descàrrega del paquet 
d’informació de consulta mitjançant URL en l’esquema del 
servei web de consulta 

S’ha incorporat un nou mètode en l’esquema dels serveis web de consulta per recuperar la 
URL de descàrrega d’un paquet d’informació de consulta anomenat: 

 

Aquest mètode permet recuperar la URL per visualitzar el PIA sol·licitat a un navegador web 
a través de la web de referència. Cal estar prèviament connectat a la plataforma EACAT per 
poder accedir al recurs. 

En aquest sentit: 
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 S’ha actualitzat el WSDL del servei: 
https://www.iarxiu.eacat.cat/core/soap/dissemination.wsdl  

 S’ha actualitzat el document “Plataforma iArxiu. Especificacions tècniques dels 
serveis web (WS). Mòdul de consulta”  

 S’han actualitzat els clients d’exemple, tant per Java com . NET per incloure 
exemples d’aquest nou mètode. 

Trobareu tot aquest material a la web de suport del Consorci AOC: 
http://web.aoc.cat/suport/iarxiu   

 

1.5 Correccions menors 

S’ha aprofitat per corregir alguns bugs o incidències menors: 

 Canvi en el text que apareix en posar el cursor sobre el motiu de l’error quan 
s’ingressa una signatura electrònica amb un format incorrecte: 

 

 En el camp “data de validació” de les metadades de les signatures electròniques 
s’inclou la data en què el servei de validació del Consorci valida la signatura. Fins 
ara es posava per defecte la data actual. Per poder capturar la data de validació 
s’ha afegit un OptionalInput ( ReturnProcessingDetails ) de tipus dsspf a la request o 
petició que fa servir iArxiu per poder després recollir aquesta dada. 

 Actualització dels manuals i documentació de suport que es troben a la pàgina 
d’inici de la web de referència 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.iarxiu.eacat.cat/core/soap/dissemination.wsdl
http://web.aoc.cat/suport/iarxiu

