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1 Definició funcional del servei CÒPIA
1.1 Definició dels conceptes claus
Còpia autèntica: és un nou document, expedit per una organització amb
competències atribuïdes per a això, amb valor probatori ple sobre els fets o actes que
documenta, equivalent al document original. La còpia autèntica acredita l'autenticitat
de la còpia des de la perspectiva de la seva identitat amb l'original, i té efectes
certificant en tant que garanteix l'autenticitat de les dades contingudes.
Tipus de còpia autèntiques

Còpia electrònica autèntica de document paper: còpia resultant d'un original en
suport paper sobre el qual es crea un nou document electrònic amb qualitat de còpia
autèntica, quelcom implica necessàriament aplicar un procés de digitalització.
Còpia electrònica autèntica amb canvi de format: Còpia autèntica en la que tant
el document origen com el nou document generat tenen naturalesa electrònica i a
més, per a l'obtenció de la còpia es requereix un canvi de format.
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Còpia electrònica parcial autèntica: Còpia autèntica en la que tant el document
origen com la còpia generada tenen naturalesa electrònica, però el seu contingut, per
motius de confidencialitat, representa només parcialment el del document original.
Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic: Còpia
l'origen és un document públic administratiu electrònic i la còpia es manifesta en
suport paper.
Digitalització: Procés tecnològic que permet l'obtenció d'un o diversos fitxers
electrònics que contenen la imatge codificada, fidel i íntegra d'un document paper a
través de tècniques fotoelèctriques d’escanejat.
Nota: Les còpies electròniques idèntiques al document electrònic original que no
comporten canvi de format ni de contingut tenen la consideració de document original,
produint-se el cas d’original múltiple.

1.2 Objectius
Els objectius que es pretenen assolir amb el servei CÒPIA, un servei de generació
de còpies autèntiques són els següents:


Disposar d’un servei comú de generació de còpies autèntiques que pugui ser
utilitzat per totes aquelles aplicacions i serveis del Consorci AOC i d’altres
administracions públiques que tinguin necessitat de generar còpies
autèntiques.



Donar compliment als requisits de la llei 39/2015 i, en concret, a l’article 27
que regula la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les
administracions públiques, així com les especificacions tècniques que
s’estableixen en la NTI de digitalització de documents i la NTI de procediment
de copiat autèntic i conversió de documents entre documents electrònics.

1.3 Abast del servei
L’abast del servei de generació de còpies autèntiques inclou els components
següents:


Un component web que pot ser invocat des de qualsevol aplicació externa
que té la finalitat de generar les còpies autèntiques en funció dels paràmetres
que s’especifiquin a la crida REST corresponent.
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Una aplicació nativa que s’ha d’instal·lar a l’ordinador per tal de poder establir
la connexió entre l’aplicació web de CÒPIA i el maquinari d'adquisició
d'imatges (escàner, estació de digitalització, etc. ) que s’utilitzi per digitalitzar
els documents que seran objecte de la còpia autèntica.
El servei permet la generació dels següents tipus de còpies autèntiques, sigui
mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa
automatitzada:
o
o
o
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Generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un document
original en paper o en un suport no electrònic susceptible de ser
digitalitzat.
Generació d’una còpia en paper autèntica de documents públics
electrònics
Generació d’una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic
original o d’una còpia electrònica autèntica, sense canvi de format.

Pel que a les funcionalitats relacionades amb la signatura de les còpies
autèntiques, el servei permet configurar diferents escenaris d’ús de diferents
mecanismes de signatura electrònica segons les necessitats de l’usuari:
o Signatura electrònica utilitzant codis segurs de verificació.
o Signatura electrònica mitjançant un certificat digital instal·lat en el
magatzem local de certificats de l’ordinador de l’usuari.
o Signatura electrònica mitjançant un certificat de segell electrònic cedit
al Consorci AOC
El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en
format pdf i un fitxer XML amb les metadades del document i del propi procés:
o
o

El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una
signatura, aquesta serà del tipus PAdES-LTV.
Per tal de poder incorporar un conjunt de metadades visibles al
visualitzar el document, s’ha aplicat una reducció del 80 % del
contingut original
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1.4 Limitacions i exclusions
I, finalment s’indiquen les limitacions i les funcionalitats no incloses o fora de l’abast
de la solució:


El servei no permetrà generar:
o una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o
d’una còpia electrònica autèntica AMB canvi de format.
o Una còpia electrònica parcial autèntica mitjançant extractes del
document origen.



En el cas de generació de còpies autèntiques d’un document original
electrònic només s’acceptaran documents en format PDF i, si aquests estan
signats, només s’accepten amb signatura incrustada.



En el cas de generació de còpies autèntiques de documents en paper, els
paràmetres bàsics de configuració de la digitalització són els següents:
o
o
o
o





Resolució màxima a 300 dpi
Format A4 i A3
Factor de Compressió que especifica el nivell de qualitat JPEG al que
es convertiran les imatges digitalitzades per a reduir el pes del
document. Per defecte, un 70 % de qualitat.
Color: 24-bit-RGB

En la modalitat d’integració el servei no custodiarà mai el document resultant
de la generació de la còpia autèntica i serà responsabilitat de l’aplicació client
gestionar i arxivar-la correctament en el seu sistema d’informació i/o gestor
documental. Només es desarà de forma temporal (durant 12 hores) per tal
que l’aplicació usuària del servei tingui temps a descarregar-se-la.
Queda fora de l’abast de la solució oferir el servei corporatiu per verificar les
còpies autèntiques mitjançant CSV. Aquest servei s’hauria d’incloure a la seu
electrònica.

2 Guia bàsica d’integració amb el servei CÒPIA
2.1 Configuracions prèvies
2.1.1 Requisits mínims per utilitzar el component web del servei CÒPIA
El component web del servei CÒPIA s’hi pot accedir utilitzant els navegadors web
més estesos:



Internet Explorer a partir de la versió 11
I les tres darreres versions dels navegadors Chrome, Firefox i Safari.
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A més a més, és imprescindible que estigui en funcionament l’aplicació nativa que
estableix la connexió entre el dispositiu d’escaneig i el component web del servei
CÒPIA.

2.1.2 Instal·lació aplicació nativa
2.1.2.1 Requisits mínims
L’únic requisit tècnic per a poder utilitzar l’aplicació nativa és que l’equip de l’usuari
disposi d’un component JRE de Java amb versió 1.8 o superior per a poder executar
aquesta aplicació.
2.1.2.2 Descàrrega de l’aplicació nativa
Per poder establir la connexió entre el dispositiu d’escaneig i el component web del
servei CÒPIA és imprescindible instal·lar a l’ordinador la següent aplicació nativa. En
el següent enllaç trobareu l’aplicació nativa disponible per sistema operatiu de 32 i
64 bits: https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-installar-laplicacio-nativa-al-meuordinador/idservei/copia/
Aquesta aplicació nativa actua com un pont entre el maquinari d'adquisició d'imatges
(escàner, càmera) i el component web.
Els estàndards que suporta aquesta aplicació nativa són els següents:



Windows
o WIA (Windows Image Acquisition)
MAC OS X:
o ICA (Image Capture Application)

Per a més informació podeu consultar: http://www.gnome.sk/Morena/morena.html

2.1.2.3 Instal·lació clau pública del certificat (només per aquells usuaris que
vulguin fer servir l’aplicació web amb Firefox)
Per aquells usuaris que utilitzin el navegador Chrome o Explorer no cal que facin
aquest pas ja que la instal·lació de la clau pública del certificat de l’aplicació s’instal·la
automàticament quan s’instal·la l’aplicació nativa.
En el cas de voler utilitzar el navegador Firefox, abans d’instal·lar l’aplicació nativa,
heu de carregar la clau pública del següent certificat digital en el magatzem de
certificats del vostre ordinador per tal que la comunicació entre l’aplicació i el servidor
sigui
segura:
https://www.aoc.cat/wpcontent/uploads/2017/03/certificat_comunicacio_copia.rar
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2.1.2.4 Passos per instal·lar i iniciar l’aplicació nativa
Un cop descarregat el fitxer ZIP heu de descomprimir el fitxer i desar la carpeta
corresponent a un directori al qual tingueu permisos d’escriptura (per exemple, a
C:\Users)
Per obrir l’aplicació només cal fer doble clic al fitxer scanner.bat

Al cap d’uns segons us apareixerà a la barra de l’escriptori una icona que indica que
l’aplicació nativa funciona correctament
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Si voleu aturar l’aplicació nativa només heu de fer botó dret i aturar el mòdul.

Important: En aquesta primera versió de l’aplicació nativa és imprescindible executar
o obrir l’aplicació nativa cada cop que es vulgui fer servir.

2.2 Paràmetres de configuració del servei
Les URLs del servei són les següents:

2.2.1 Entorn de proves
URL
Servei REST: Creació
sessió de la còpia

d’una https://copia-pre.aoc.cat/rest/requestScanSession

Servei REST: Descàrrega de la https://copia-pre.aoc.cat/rest/download
còpia autèntica i de les metadades
Endpoints web (browser): Per https://copiaaccedir al component web
pre.aoc.cat/web/index?sessionId=${ID_SESSIO}

2.2.2 Entorn de producció
URL
Servei REST: Creació https://copia.aoc.cat/rest/requestScanSession
d’una sessió de la còpia
Servei REST: Descàrrega https://copia.aoc.cat/rest/download
de la còpia autèntica i de
les metadades
Endpoints
web https://copia.aoc.cat/web/index?sessionId=${ID_SESSIO}
(browser): Per accedir al
component web
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2.3 Flux de funcionament del servei

El diagrama de flux d’ús del servei seria el següent:








L’usuari fa click al botó establert (en l’aplicació client que s’ha d’integrar) per
generar la còpia autèntica d’un document (en paper o digital).
La aplicació integradora realitza una petició REST cap al servei
RequestScanSession amb la parametrització que escaigui.
El servei de còpia genera un token de sessió i el retorna a la aplicació
integradora.
La aplicació integradora redirigeix el navegador de l’usuari cap el component
web de CÒPIA.
L’usuari escaneja el document en paper o realitza la còpia del document
electrònic que vulgui. Un cop té el document a punt, fa click al botó de
finalització de la sessió de còpia.
El mòdul de còpia redirigeix el navegador de l’usuari cap a la URL de recepció
de resultats de la aplicació integradora, parametritzada a la petició de creació
de sessió de còpia.
La aplicació integradora reprèn el control i realitza la descàrrega del document
i de les seves metadades XML, les desa al seu sistema d’informació i informa
l’usuari de que el document s’ha adjuntat.

2.4 Exemples de peticions i respostes
2.4.1 Request Scan Session: creació d’una sessió de la còpia
2.4.1.1 Petició Request Scan Session
{
"origen":"digital",
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"ens":"9821920002",
"organ":"Alcaldia",
"csv_requerit":true,
"signatura_requerida":true,
"metadades_visibles":true,
"metadades":{
"assumpte":"Còpia autèntica",
"autor":"Josep Montoliu Oriol",
"creat_per":"Registre ERES d’entrada i sortida",
"titol":"Títol del document",
"origen_document":"Ciutadà",
"url_csv":"http://www.url.com/csv/get?csv={0}",
"estat_elaboracio":"Còpia autèntica",
"nom_fitxer":"NOM_DEL_FITXER.pdf",
"suport":"Electrònic",
"nivell_acces":"Accés lliure",
"tipus_document":"TEXT LLIURE",
"definicio_generacio_csv":"Article llei descriu codificació CSV",
"usuari":"Josep Montoliu Oriol",
"identificador":"IDENTIFICADOR DEL DOCUMENT NO OBLIGATORI",
"identificador_origen":"SI_DIGITAL_IDENTIFICADOR_ORIGEN"
"naturalesa_document_origen":"Original"
},
"CSV":{
"code":"01234567890123456789ABCDEF",
"url":"http://csv.aoc.cat/csv?id=0123456789ABCDEF"
},
"configuracio_signatura":{
"origen":"segell",
"visible":true,
"dimensions":[200, 30]
},
"dades_registre":{
"visible":true,
"num_entrada":"E/0000123/2017",
"data_presentacio_entrada":"20/12/2017 10:43:31",
"num_sortida":"S/0000021/2017",
"data_presentacio_sortida":"20/12/2017 10:42:59"
},
"configuracio_scanner":{
"resolucio":300,
"compressio":0.7,
"color":"24-bit RGB"
},
"redirect_uri":"https://eres.aoc.cat/copia",
"download_secret":"SECRET_DE_DESCARREGA"

Aquesta petició REST inclou 6 blocs d’informació:







NOM

Dades generals de la còpia
Metadades de la còpia
Dades configuració CSV
Dades configuració signatura
Dades configuració registre
Dades configuració de l’escàner

DESCRIPCIO
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N/A

obligatori

Els valors admesos són:



“paper” per a documents en paper que s’han de
digitalitzar mitjançant algun escàner.
“digital” per a documents electrònics en format
PDF

ens

Codi INE10 (amb 10 dígits) de l’organisme que fa la còpia.

10 caràcters

obligatori

organ

Text lliure. Òrgan de govern al qual pertany l’usuari que farà
la còpia. Per exemple ‘Alcaldia’ ò ‘Secretaria’.

50 caràcters

obligatori

csv_requerit

Booleà que indica si s’ha de incrustar un CSV a la còpia
autèntica

N/A

obligatori

signatura_requerida

Booleà que indica si la còpia autèntica ha de ser signada o
no.

N/A

obligatori

metadades_visibles

Booleà que indica si les metadades mínimes han de ser
estampades i visibles a la còpia autèntica

N/A

obligatori

clau:
100
caràcters

Obligatori

En cas afirmatiu, el contingut del document original serà
escalat al 80% de la seva superfície original i les metadades
seran estampades al marge resultant.

metadades

Conjunt de dades de tipus “clau”/”valor” amb les metadades
a afegir a la còpia autèntica.

Tot i que hi ha un conjunt de metadades predeterminades,
que es detallen en una taula més endavant, es poden afegir
tantes metadades com es vulgui, que seran traslladades al
document resultant i al fitxer XML amb les metadades.

valor:
100
caràcters

Per més informació sobre les metadades bàsiques
consulteu el punt: 2.6.1Metadades a informar en el moment
de fer la petició Request Scan Session
Per afegir noves metadades es pot passar com a “clau” o
nom del camp el literal que es vol que aparegui al document,
per exemple:
"usuari":"Josep Montoliu Oriol",
"identificador":"IDENTIFICADOR DEL DOCUMENT NO
OBLIGATORI",
"identificador_origen":"SI_DIGITAL_IDENTIFICADOR_ORI
GEN",
"La meva pròpia metadada”:”Aquest és el contingut de la
metadada”

CSV

Si no s’especifica aquest bloc i el CSV és requerit, el mòdul
generarà un CSV seguint la següent especificació:

[INE10][DDMMYYYY][FACTOR_ALEATORI]
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CSV.QR
150x150
píxels max

9821920002230120176D1DDDB7B5D5

Per contra, si s’informa aquest bloc, el comportament del
mòdul serà el següent:

Si només s’informa el camp ‘code’, s’usarà el valor de camp
“url_csv” del bloc “metadades” per a construir la URL de
verificació del CSV amb el valor d’aquest camp. Per
exemple, si el valor del bloc CSV és

“CSV”:{
“code”:”0123456789”
}

I al bloc metadades hi ha el camp

“metadades”:{
“url_csv”:”http://csv.aoc.cat/csv?id={0}”
}

El CSV emprat serà “0123456789” i la URL de verificació
serà “http://csv.aoc.cat/csv?id=0123456789”

En cas d’informar els dos camps del bloc CSV, s’empraran
els valors dels dos camps, tal qual s’informin a la petició.

Per exemple, si el bloc CSV conté els següents camps:

“CSV”:{
“code”:”0123456789”,
“url”:”http://csv.organisme.cat/doc?id=01234
56789”
}

En aquest cas no es tindrà en compte cap dada del bloc
‘metadades’.

configuracio_signatur
a

Aquest bloc parametritza certes característiques de la
signatura de la còpia autèntica. Concretament, es poden
informar els següents paràmetres:


Ref.: Servei CÒPIA | Versió: 2.1

N/A

Opcional

origen: Especifica si la signatura s’haurà de
realitzar amb una clau custodiada als sistemes del
CAOC o si la signatura es realitzarà en client amb

Pàg. 15/37

Guia d'integració amb el servei CÒPIA




14/02/2018

un token criptogràfic. Els valors que pot adoptar
aquest camp son “segell” o “token”.
visible: Booleà que especifica si la signatura
haurà de ser visible o no.
dimensions: En cas de ser visible, aquest camp
contindrà la dupla amb la [amplada, alçada] de la
signatura. La posició no es pot parametritzar per a
evitar que la signatura visible es superposi al
document original.

"configuracio_signatura":{
"origen":"segell",
"visible":true,
"dimensions":[200, 30]
},

configuracio_registre

Aquest bloc permet incorporar certes metadades
relacionades amb el registre d’entrada i sortida a la còpia
autèntica i també inclou un paràmetre per si es vol afegir un
segell amb les dades del registre a la còpia.

N/A

Opcional

N/A

N/A

Concretament, es poden informar els següents paràmetres:






visible: Booleà que especifica si el segell amb les
dades del registre haurà de ser visible o no en la
còpia
num_entrada: permet indicar el número de
registre d’entrada associat al document
data_presentacio_entrada: permet indicar la
data del registre d’entrada associat al document.
num_sortida: permet indicar el número de
registre d’entrada associat al document
data_presentacio_sortida: permet indicar la
data del registre d’entrada associat al document.

"dades_registre":{
"visible":true,
"num_entrada":"E/0000123/2017",
"data_presentacio_entrada":"20/12/2017
10:43:31",
},

configuracio_scanner

Aquest bloc no s’usa actualment i es reserva per a poder
configurar el dispositiu de digitalització (resolució, esquema
de color, ratio de compressió, etc...) en un futur.

El camp ‘resolucio’ especifica la resolució de digitalització
en DPI.

El camp ‘compressio’ especifica el nivell de qualitat JPEG
al que es convertiran les imatges digitalitzades per a reduir
el pes del document. El factor de qualitat màxima serà 7 i el
de mínima 4 per a garantir un pes raonable dels documents
generats i una qualitat d’imatge aceptable.
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El camp ‘color’ especifica l’esquema de color a usar per a
la digitalització (blanc i negre, escala de grisos, color 16 bits,
etc...).

"configuracio_scanner":{
"resolucio":300,
"compressio":0.7,
"color":"24-bit RGB"
},

La parametrització per defecte actual és de 300dpi, 24 bits
de color i factor de qualitat de 7 sobre 10, la qualitat màxima
permesa per a reduir el pes del document resultant.

redirect_uri

El camp redirect_uri especifica al URL a la qual es retornarà
el control del flux de navegació un cop finalitzat el procés de
còpia.

512 caràcters

Opcional

50 caràcters

Obligatori

Això vol dir que, un cop l’usuari hagi generat el document de
còpia, es realitzarà una redirecció del navegador de l’usuari
cap a aquesta URL tot passant com a paràmetre
l’identificador de la sessió de còpia que s’ha finalitzat per a
que la aplicació pugui realitzar la descàrrega del document
creat i el fitxer XML amb les metadades annexes, mitjançant
la operació “download” dels frontals “REST”.

download_secret

Aquest camp conté una cadena alfanumèrica que serà
necessària per a poder realitzar la descàrrega.

Per seguretat, el servei REST de descàrrega necessitarà
tant l’identificador de la sessió de còpia com el secret de
descàrrega que la aplicació integradora hagi generat en el
moment de fer aquesta crida.

D’aquesta manera s’introdueix un factor de seguretat
addicional, ja que tot i que el Id de sessió pugui ser
interceptat per algú, necessitarà també el secret de
descàrrega per a poder obtenir el document.

2.4.1.2 Resposta Request Scan Session

En cas de no produir-se cap error, la resposta retornarà la cadena “success” com a
valor del camp “resultat” de la resposta i el camp “scanSessionId” contindrà
l’identificador de la sessió creada amb la parametrització donada a la petició.
{
"resultat":"success",
"scanSessionId":"36312F7F4FEAE3AF2834D21E202E8642C6A5047F"
}
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En cas d’error el valor del camp “resultat” serà “failure” i al camp “message” es podrà
veure la descripció de l’error.
{
"resultat":"failure",
"message":"El camp 'origen' només pot tenir els valors ['paper' o 'digital']"
}

Un cop obtingut l’identificador de sessió es pot enviar al navegador de l’usuari una
ordre de redirecció a la URL formada amb la URL base i el propi identificador:
https://copia-pre.aoc.cat/web/index?sessionId=36312F7F4FEAE3AF2834D21E202E8642C6A5047F

Redirigit l’usuari cap a la UI del mòdul de còpia, l’aplicació ja no intervindrà en el flux
de navegació fins que l’usuari no finalitzi el procés de còpia o fins que la sessió expiri
automàticament passats 40 minuts sense cap activitat.

2.4.2 Download: Descàrrega de la còpia autèntica i de les metadades
El servei de descàrrega permet, un cop l’usuari hagi finalitzat el procés de còpia,
obtenir tant el document PDF resultant com el document XML amb l’extracte de les
metadades. Tant la còpia en format PDF com el XML amb les metadades estaran
disponibles 12 hores.
Els dos documents s’obtenen amb una sola crida, a mode de resposta
MIME/multipart.
Quan el mòdul invoqui la redirect URI que la aplicació parametritza a la crida de
creació de la sessió de còpia, obtindrà com a paràmetres l’identificador de la sessió i
l’estat de finalització d’aquesta.
Els paràmetres que el mòdul afegeix a la redirect URI son els següents:




state: Estat de finalització del procés de còpia. Pot tenir els valors:
o success: Indica que el procés ha finalitzat correctament i que la còpia
ha estat generada.
o failure: Indica que hi ha hagut algun problema tècnic que ha impedit
realitzar la còpia.
o cancelled: Indica que l’usuari ha decidit desistir de la realització de la
còpia.
o gone: Indica que no hi ha hagut cap activitat al mòdul de còpia durant
el temps màxim establert i la sessió ha quedat expirada
automàticament.
message: En cas d’error (failure, cancelled) aquest paràmetre conté el text
codificat en URL-Safe amb la descripció de l’error.
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a l’estat de

En cas que el procés hagi finalitzat correctament, la aplicació podrà invocar la
operació de descàrrega. A continuació es descriuen la petició i resposta del servei:
2.4.2.1 Petició download

{
"sessionId":"3A652A39BD5084C575E974A19126DC114BC9189E",
"download_secret":"XB1234567894E"
}

La petició només necessita dos camps, l’identificador de la sessió de còpia i el secret
de descàrrega, proporcionat per la pròpia aplicació al invocar la operació
‘requestScanSession’.

2.4.2.2 Resposta download

La resposta obtinguda té el format MIME/multipart i sempre contindrà 3 parts:




Resposta JSON
Document PDF
Annex XML amb les metadades

A continuació es mostra un exemple de resposta capturada en mode raw:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 23 Jan 2017 13:27:40 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type:
multipart/form-data;
762b254d2dad"
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked

boundary="ca71da92-58d1-44bb-8980-

--ca71da92-58d1-44bb-8980-762b254d2dad
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Content-Disposition: form-data; name="resposta";
{"message":"ok","result":"success","metadades_cid":"metadades","pdf_cid":"document"}
--ca71da92-58d1-44bb-8980-762b254d2dad
Content-type: application/pdf
Content-transfer-encoding: binary
Content-Disposition:
form-data;
name="document";
filename="CAT_2522280001_2016_D609EAD00EE8684D8AE0B6584D11C0.pdf"
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%PDF-1.4
%[0xe2][0xe3][0xcf][0xd3]
7 0 obj
<</FT/Sig/T(Signatura)/V 1 0 R/F 132/Type/Annot/Subtype/Widget/Rect[100 10 300
40]/AP<</N 6 0 R>>/P 8 0 R/DR<</XObject<</FRM 5 0 R>>>>>>
endobj
1 0 obj
<</Type/Sig/Filter/Adobe.PPKLite/SubFilter/ETSI.CAdES.detached/Reason()/Location()/P
rop_Build<</App<</Name(M[0xf2]dul de c[0xf2]pia a
4652043657274696669636163696f20284e494620512d303830313137362d4929312e30
2c060355040b132553657276656973205075626c6963732064652043657274
4a0306e9713546214ef007441b71b66b60b995fbd9599b70d532e85e846bf134a20f9bb41
3dc03e7dcbdccdee1d388bfa961ff085114dfc303b6965f887238bdd880d
3010001a38203043082030030200603551d1204193017811565635f67656e6361744063
6174636572742e6e6574301e0603551d1104173015811365635f7361667040
4a48201203082011c311f301d060960855401030503020914106f747261706f746540616f
632e63617431173015060960855401030503020813084669677565726173
553657276656973205075626c6963732064652043657274696669636163696f204543562
d3231373035060355040b132e56656765752068747470733a2f2f7777772e
5e8966c170d3136303431313131333431385a302102104c6a289ba0b9587051c2b8cb99
610def170d3133303632313038333832345a302f02104c6c52ab1fa5be1a56
1302f02104da050233480a6fa51c2b8b1012434ba170d3135313032303138353933395a3
00c300a0603551d1504030a0104302f02104da535ec92251f5d53cce45479
...
0001334223 00000 n
0001334292 00000 n
0001334317 00000 n
0001334356 00000 n
0001334541 00000 n
0001340343 00000 n
0001334413 00000 n
trailer
<</Size
39/Root
24
0
R/Info
11
0
R/ID
[<38d3e75ffd6409d2d7491cd4f659e288><21c32d9826939963590540e77d73171d>]/Pre
v 1231380>>
startxref
1342483
%%EOF
--ca71da92-58d1-44bb-8980-762b254d2dad
Content-type: text/xml;charset=UTF-8
Content-Disposition: form-data; name="metadades"; filename="metadades.xml"
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<meta:metadades xmlns:meta="http://www.aoc.cat/copia-autentica/metadata">
<meta:organ>Alcaldia</meta:organ>
<meta:assumpte>Còpia autèntica del document en paper aportat pel
ciutadà</meta:assumpte>
<meta:autor>Josep Montoliu Oriol</meta:autor>
<meta:creat-per>Mòdul de còpia autèntica del Consorci AOC</meta:creat-per>
<meta:paraules-clau/>
<meta:titol>Document copiat</meta:titol>
<meta:data-captura>23/01/2017 09:31:04 +0100</meta:data-captura>
<meta:hashdocument>{SHA256}L428IrZDQf7YkRDGrndsnjLL6LD3op8YSS6vTA7ndio=</meta:hashdocument>
<meta:tamany>1343036 Bytes</meta:tamany>
<meta:resolucio>300</meta:resolucio>
<meta:compressio>0.7</meta:compressio>
<meta:color>24-bit RGB</meta:color>
<meta:csv>9821920002230120176D1DDDB7B5D5</meta:csv>
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<meta:data-generacio-csv>23/01/2017 09:33:32 +0100</meta:data-generacio-csv>
<meta:urlcsv>http://csv.organisme.cat/csv/document?id9821920002230120176D1DDDB7B5D5</
meta:url-csv>
<meta:tipus-document>OFICI</meta:tipus-document>
<meta:nom-fitxer>titol_del_fitxer_de_copia.pdf</meta:nom-fitxer>
<meta:usuari>Josep Montoliu Oriol</meta:usuari>
<meta:escala>80%</meta:escala>
<meta:definicio-generacio-csv>Article 255 Llei 99/4567</meta:definicio-generacio-csv>
<meta:estat-elaboracio>Còpia electrònica autèntica de document paper</meta:estatelaboracio>
<meta:format>application/pdf</meta:format>
<meta:nom-ens>Consorci Administració Oberta de Catalunya</meta:nom-ens>
<meta:identificador-origen>DOC_13272EE47992D1_DOCX</meta:identificadororigen>
<meta:tipus-signatura>PAdES-LTV</meta:tipus-signatura>
<meta:identificador>CAT_2522280001_2016_D609EAD00EE8684D8AE0B6584D11C0</
meta:identificador>
<meta:nivell-acces>Accés lliure</meta:nivell-acces>
<meta:titol>Document de prova de còpia autèntica</meta:titol>
<meta:origen-document>Ciutadà</meta:origen-document>
<meta:suport>Electrònic</meta:suport>
</meta:metadades>
--ca71da92-58d1-44bb-8980-762b254d2dad--

Mitjançant una llibreria de processament MIME/multipart es pot escapçar el missatge
per a separar cada part i processar-la segons pertoqui.
Al missatge JSON es pot veure si la descarrega s’ha realitzat correctament. D’altra
banda, els camps ‘metadades_cid’ i ‘pdf_cid’ donen l’identificador de la MIME part
que conté cadascun dels fitxers (cal fer palès a que aquests identificadors sempre
seran els mateixos: ‘metadades’ i ‘document’).

2.4.3 Exemples de crides del tipus REST
Trobareu
exemples
en
el
següent
enllaç:
https://www.aoc.cat/wpcontent/uploads/2017/03/exemples_cridesrest_copia_autentica-1.zip

2.5 Exemples component web de còpia

2.5.1 Generació d’una còpia d’un document original en paper
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En aquest cas d’ús, en la petició REST s’ha informat que l’origen del document és
en paper .
Exemple de la crida REST:
{
"origen":"paper",
"ens":"9821920002",
"organ":"Secretaria",
"csv_requerit":true,
"signatura_requerida":true,
"metadades_visibles":true,
"metadades":{
"assumpte":"prova demo",
"autor":"xxxxxx",
"creat_per":"Mòdul de còpia",
"titol":"Resolució adhesió al PGDF (e-FACT) del Consorci AOC",
"origen_document":"Administració",
"estat_elaboracio":"Còpia electrònica autèntica de document paper",
"url_csv":"http://seu.aoc.cat/consorciaoc/csv/check?docCsv={0}",
"logo":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQMAAACHCAIAAACd5avmAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAA
Cxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAC0hSURBVHhe7Z0HeBXF+sY3IKA0BQVEBVG5FgSxYEEp
YueCXUSxcEWvBfWqfxTlIiUQSO8QSiCAECAhdIgQEgIJJCGEFjpIS4CAQCgBRMCb/7v7TobNnsI5m6DJcX/Pec6z
M/vN7Oye7535ZttRii0sLIqLLSVYWKhYSrCwULGUYGGhYinBwkKllBL+97//HauEHDp0aOvWrQcPHhS7YRbs/v79+
7dt21ZQUFBYWChqr2yInbFwk1JK+PXXX++7774HHnjgocrAgw8+2KpVqyZNmrRr127evHlHjhwRu2EWKAGVTJ06t
VOnTrfccgsOBTYhNlYZaNmy5UcffSR2xsJNSikBnatSqbjmmmtCQ0OLiorgxGg/v03D4n/88cfRo0dHjhwptlGpgIa5Lx
buYhwTqlevLg5qxaZBgwYDBgwQ7dYoowyIoZI+ffrUrFlTbLIy8Pzzz4umW7hJpVRC27Ztt2zZIhp9hUlNTe3QoYPYcI
XHUoJpKp8SEAqfPHkSrS2XQcAVzp49+/HHH4vNV2wsJZimMimhSpUqo0aNYlMRzXPhT8PX11e0owJjKcE0lUkJS
5cuFQ39i5g0aZJoSkXFUoJpKocSqlatGhMTI1r5lxIZGSnaVCGxlGCayqGEgQMHiib+dchpyffffy+aVfGwlGCaSqCEt9
56S7SvwvDOO++IxlUwLCWYpqIroXnz5mfOnBHtqzDk5+fffvvtookVCUsJpqnoSlixYoVoXAVj4sSJmL2IVlYYLCWYp
kIroXv37qJlFZK7775bNLTCYCnBNOWmhGrVqjVo0OB6eyDfRLUotWvXLrTK3StosJdXG86dO7d169aoqKi+ffs+88w
zbdq0+fLLL0eOHLlq1SpeniOwN3GBAjWItrpPDeygotyiKF28lC+8FF9FCfJSflCUf3l5PawoTRXlOmHoHpYSTFNuSuj
Zsyd8LicnZ7UNmzdv7tevn7BzGfguW2VCCVyYP39+165dr7rqKlFjadq1axcbG0tjE0pgQYxaojqXqa8oHRXFX1HmKk
q2oqxRlNWKkqN9VmnfyMlUlJ8U5RtFeVAUchVLCaYpHyXUqlUrPT1d1GKPvLw8YeoaDRs2zMzMREF9B+8WEBK
GKVGdY3r06PH777/D3l29sVUbN24UFbnGK4oSqyjpmtNnKEqaoixTlFTdB0l8lmtiyFKUxYrijaMhSl8eSwmmKR8l3H
777awB/mQLV7300kvC2gU6dOjAUvoaXOfFF18UFbnAzTffLIq5g2xVly5dREVOqaF4RSpV0N+v1Bzd4Pq2H66CVD
BKLFGU+728REVOsZRgmvJRAiJvUYVjfvoJA76rLF68WBRzH8wERC0uU5bb+hFiiVoc00xRpivK+tJe7uIHxhg9VqB
3EJU5w1KCacpHCaK8UzZt2oTeVxS4HCbGATJnzhxzJzcHDRokqnCTnTt3Nm/eXNRij3qKMkWbDNCt9V7u4gelEC
wtUJTrRZUOsZRgmnJQwiOPPCLKX47XXntNlHEK4igYmxPDPffcI2pxk2bNmu3evVvU4iavvIL43yHjFC8ERfBmuzI
wZDqSCvLXKUqgqNIhlhJMUw5K+Pnnn1HWlXktAqQqVaqIYo6Jj48XBdwELRFVmKJPnz6iIpehXMPDw0UVNnyse
G1yLAN8EPZg5iA/SBoM+GHxLYrSwumEwVKCacqqhCZNmvDEvCtKOHfuHLpeUdIxBQUFMDYxJrRp00ZUYYr77r
uvsLBQ1OUabOTKlSvr1KkjatGBQ5mizXptZcAcxDwLFaW/onyqfQYrSqKWqbeUHxTB7DlA1G0fSwmmKasSPv/8c5
Z10XE/+ugjUdIxtHRXCefPnxfly8CyZctQlbubRl9w0003iSp09PRSfdfg0PjAp5drFxPg1obL1C0VJUIbHAxF+IGoFilejR
WHw4KlBNOUSQnVqlVLTEwUhV1j27ZtorAD2rdvL0zdJC0NflJWeBLM9SsY0rJp06aiihIwbR+pXROwHRDwyVCU0
YpXXWFbioaKkqCJAQUNHxREfidhaAdLCaYpkxKefPLJs2fPisKlOXPmjKOe1XmA1K9fP9i42yuDnj17iirKwFNPPYW
qXN86LGn87rvviipKeFzr+NNLPFj/QT4+LR1H/N2UKhhMMGdAcf0HOasU5T+OZwqWEkxTJiUMGTJElLQBfvnbb7+
JRAl0muDgYFHeHkOHDtUbu07btm1FFWWgZs2aqMr1TUtL20nzq9qAwItoehkgifwxwso+NdWry17J2jU1wwc1/CCs
7GApwTTmlVCjRo0dO3aIkhpwC3rGoUOHsBa1MV/CtXl5eU7ugxg7dqze2HUeffRRUUXZENW5SVxcnChfwrfaBNd
2QEDOBkW57JM+9ypKC3sf5CMOczQqWEowjXklMJDQg6CZcfOcOXNgkJCQwHwDFy9efOONN1iJLdOmTRN27n
D69OmWLTHbLAdshzJXWLRokSivgYMY6FUFc2K7StiiKPe4dveEu1hKMI15JfAygl14guiZZ54RaRsmTJjASmyZOX
OmMHIHKOHee9FdlgMY0ESl7pCUlCTKa9RRlPGOp8sYE2oLw3LGUoJpzCtBlNHBeKagoOD+++/X29jGOXv27HF
0MZjnMd2lHMcE26DOFdauXSvKa9RXFERLGQ6UkKNGN9aYULEwqYT33ntPlNHB0Cg9PV0YwRUyMphvK4bOnT
sLo9IsWbJEWLjDX64EwzlcSwmVDpNKWL16NewN/s1k7969hZGifPzxxzLfQGJiot158/Tp04WFO5RjdGROCdgdUV
6jlna5wFF0BCVcaymhgmFGCR07dnTyZtJ69eoJO0Vp1aoVJ6B2Le1el508ebJY7Q4XLlxo3bq1qKJsiBrdxKAESNxX
cThj3qYotwrDcsZSgmnMKKF///6igA0Ih4SRRo0aNVJTU5HPwEnC5DfffCPsdERERGCVXeU45/HHHxdVlIEqVaqI6l
yGTYWARRUa6PD7andi21VCrvbwmnN+0Gr4zuaD/F7qkGIfSwmmcVsJderUSUlJEQVsiIuL69atW0+N9zWSk5ORb
1cJmFuLSnXwdXdwL3fFUMbb70jjxo1Rleublpbe3t6iihJecnD7EJSAqCnQaXDUzMsrR7sVD/2K4YP8SY4fVLCUYBq
3lSCfq7TF4O567CoB3HjjjaLeEiAhrnJSm12cX7p2EUxyRHWugUZSDLYj0sPajajp9oYFTK6XKsrdji8pfKFFVoZS/EA
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MAx3PMSwlmMZtJQQEBAhrG9RuXHMLLhC5igsGxowx3nZg7qlisH37dlFFGZgyZQqqctRaW6Rcb73VGPlXVZSxW
r9uqwR8VqkTCfse3UBRZpbcgWcohQ+U0EsY2sFSgmncVkL5/rvjli1bRL06xDr3EeXNcs0112zatEnU5RrUzO7duxs0
gAMb+VK79drgyvjAxZdrIhlmowUc/RGOH1FAqRXaaOMISwmmcU8JHTt2FKblxMWLF3v06CFqL2H58uVitZt8+umn
ogpTdO3a9dy5c6Iud1iyZEmtWrVELaXwgk87elIHbo0JQ6KifKUob3p5dfPy+lZLYjSwvW+PRTBJiHE6wbCUYBr3lLB
hwwaYGSJ4NQZyOZywxfadF/wrQXfnCeDgwYOiClPwUgb2xd1N9+nTR1RhQzdF4dObBrfGh5nQyXrtbBI+67SkXK
X/IAfy2Kwod3k5e/zVUoJp3FACZrc0M/h9WWQA9u3bd+edd4ptaNxxxx1inft88sknohY36dChg/79kK5TVFTUqZOTh2
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DFNb2TQdkVcn75zB0IJSCWjADhhPzYRrAJwTQ02MZTslSgDmASkDUwbOo8noCJxJVq1ZlrwwYyEFOhuiIZ1H79
OmDJICoNPNiuDiSrisBIG5Uq9DApuVbMPg2SwyYTAKIhGaWEiol8jFWRDVYls95YCjgPFI+fYZwqFevXvLkEt/hYxf
GGARhgwygATZBGxnEv/POO+hTZRIwrEJ8wjcvEcgvJSWFy9AGRiQZXEEJmDqjCIeda6+9lnNWnjMFiOUeeeSRB
g0aMNmwYUNKhcOXXo18oUbLli0ZHQEESHyZEsB82vDCAYCRJzMzk6+ZIFSCFR1VPnr37s3zlQBBM/rmRo0aw
T84JoDY2Fg+yUWbunXrDh48mKscgRktYhvOtgHK3nDDDejCxWrtJSKYhfMpNgD3hSSoGTn9QA+NDp5t4/W47t27
V69eXSuhzmQwL+dTY3xamtMeDD68SIfpO4I63vgE7r33Xh8fHyxgqKEBakNwhaSc3fbv3x+6gsfrTwZ8+OGHrAHtE
Vna0y0YGGX7sZXPPvuMbePZMGvGXJmQ/RY6foQBiDF27dqFeAYawICgfwrs8OHDiD2io6MRDctHgZ3/2HBEFE
GABCeOj4+3fXoLQU5CQsKYMWPi4uL4jFhqauqiRYv0XojJyeLFi1EPi587dy4pKQnNmD59Oh8xQzsxVvCWuwMH
DqA4HFE+q4VAPzk5GbMgbKKwsBCjDeI0FKEBhg6UxXSIxgD1wB59vAzAAAMhaJJPQmKvueOoDaPQ+PHjsXd8
WA9bR/P48LHzg+MZeI4SLvtrwcDRKO+krJMispST4kBvKblsEbGk4dzYgLoxG3uo6J577sEMioMShhTm2zU28HcIj
YCnRUeG31X/S+uX9TjKJ45W6fO1CoxmzJHfRFtjH70BF+Q3F+wiV+kX5LIESlDjnhJse3pDESerPBVPU4KFXeDNs
2bNwgxk4cKFvGOPmVywAJYSLCxULCVYWKhYSrCwKC4uLv5/a2fjxGSttBUAAAAASUVORK5CYII=",
"tipus_document":"Resolució",
"nivell_acces":"Accés lliure",
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"definicio_generacio_csv":"",
"usuari":"Raimon Nualart Mercadé",
"identificador":"11111111",
"identificador_origen":"DOC_13272EE47992D1",
"naturalesa_document_origen":"Original"
},
"configuracio_signatura":{
"origen":"segell",
"visible":true,
"dimensions":[100, 30]
},
"configuracio_scanner":{
"resolucio":300,
"compressio":0.7,
"color":"24-bit RGB"
},
"redirect_uri":"http://seu.aoc.cat/consorciaoc/copyCallbackHandler",

"download_secret":"SECRETDESCARREGA0123456789"

Un cop es crea la sessió s’obre un navegador web amb el component de CÒPIA. En
Aquest cas, nomé cal clicara la icona de l’escàner per digitalitzar el document:
Important: cal tenir en funcionament l’aplicació nativa per poder establir la connexió
amb el dispositiu de digitalització.

Un cop s’ha fet la digitalització, l’usuari pot editar la digitalització , generar la còpia
o bé avortar el procés.
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Un cop feta la còpia autèntica per tal de tornar el control a l’aplicació i poder
descarregar la còpia i el fitxer XML amb les metadades l’usuari ha de clicar a l’icona
de ok.
Si es vol descartar la còpia cal clicar a l’icona X.

2.5.2 Generació d’una còpia d’un document original en paper i incloure
segell amb dades del registre
En aquest cas d’ús, en la petició REST s’ha informat que l’origen del document és
en paper i s’ha informat el bloc de registre.
Exemple de la crida REST:
{
"origen":"paper",
"ens":"9821920002",
"organ":"Secretaria",
"csv_requerit":true,
"signatura_requerida":true,
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"metadades_visibles":true,
"metadades":{
"assumpte":"prova demo",
"autor":"xxxxxx",
"creat_per":"Mòdul de còpia",
"titol":"Resolució adhesió al PGDF (e-FACT) del Consorci AOC",
"origen_document":"Administració",
"estat_elaboracio":"Còpia electrònica autèntica de document paper",
"url_csv":"http://seu.aoc.cat/consorciaoc/csv/check?docCsv={0}",
"logo":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQMAAACHCAIAAACd5avmAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAA
Cxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAC0hSURBVHhe7Z0HeBXF+sY3IKA0BQVEBVG5FgSxYEEp
YueCXUSxcEWvBfWqfxTlIiUQSO8QSiCAECAhdIgQEgIJJCGEFjpIS4CAQCgBRMCb/7v7TobNnsI5m6DJcX/Pec6z
M/vN7Oye7535ZttRii0sLIqLLSVYWKhYSrCwULGUYGGhYinBwkKllBL+97//HauEHDp0aOvWrQcPHhS7YRbs/v79+
7dt21ZQUFBYWChqr2yInbFwk1JK+PXXX++7774HHnjgocrAgw8+2KpVqyZNmrRr127evHlHjhwRu2EWKAGVTJ06t
VOnTrfccgsOBTYhNlYZaNmy5UcffSR2xsJNSikBnatSqbjmmmtCQ0OLiorgxGg/v03D4n/88cfRo0dHjhwptlGpgIa5Lx
buYhwTqlevLg5qxaZBgwYDBgwQ7dYoowyIoZI+ffrUrFlTbLIy8Pzzz4umW7hJpVRC27Ztt2zZIhp9hUlNTe3QoYPYcI
XHUoJpKp8SEAqfPHkSrS2XQcAVzp49+/HHH4vNV2wsJZimMimhSpUqo0aNYlMRzXPhT8PX11e0owJjKcE0lUkJS
5cuFQ39i5g0aZJoSkXFUoJpKocSqlatGhMTI1r5lxIZGSnaVCGxlGCayqGEgQMHiib+dchpyffffy+aVfGwlGCaSqCEt9
56S7SvwvDOO++IxlUwLCWYpqIroXnz5mfOnBHtqzDk5+fffvvtookVCUsJpqnoSlixYoVoXAVj4sSJmL2IVlYYLCWYp
kIroXv37qJlFZK7775bNLTCYCnBNOWmhGrVqjVo0OB6eyDfRLUotWvXLrTK3StosJdXG86dO7d169aoqKi+ffs+88w
zbdq0+fLLL0eOHLlq1SpeniOwN3GBAjWItrpPDeygotyiKF28lC+8FF9FCfJSflCUf3l5PawoTRXlOmHoHpYSTFNuSuj
Zsyd8LicnZ7UNmzdv7tevn7BzGfguW2VCCVyYP39+165dr7rqKlFjadq1axcbG0tjE0pgQYxaojqXqa8oHRXFX1HmKk
q2oqxRlNWKkqN9VmnfyMlUlJ8U5RtFeVAUchVLCaYpHyXUqlUrPT1d1GKPvLw8YeoaDRs2zMzMREF9B+8WEBK
GKVGdY3r06PH777/D3l29sVUbN24UFbnGK4oSqyjpmtNnKEqaoixTlFTdB0l8lmtiyFKUxYrijaMhSl8eSwmmKR8l3H
777awB/mQLV7300kvC2gU6dOjAUvoaXOfFF18UFbnAzTffLIq5g2xVly5dREVOqaF4RSpV0N+v1Bzd4Pq2H66CVD
BKLFGU+728REVOsZRgmvJRAiJvUYVjfvoJA76rLF68WBRzH8wERC0uU5bb+hFiiVoc00xRpivK+tJe7uIHxhg9VqB
3EJU5w1KCacpHCaK8UzZt2oTeVxS4HCbGATJnzhxzJzcHDRokqnCTnTt3Nm/eXNRij3qKMkWbDNCt9V7u4gelEC
wtUJTrRZUOsZRgmnJQwiOPPCLKX47XXntNlHEK4igYmxPDPffcI2pxk2bNmu3evVvU4iavvIL43yHjFC8ERfBmuzI
wZDqSCvLXKUqgqNIhlhJMUw5K+Pnnn1HWlXktAqQqVaqIYo6Jj48XBdwELRFVmKJPnz6iIpehXMPDw0UVNnyse
G1yLAN8EPZg5iA/SBoM+GHxLYrSwumEwVKCacqqhCZNmvDEvCtKOHfuHLpeUdIxBQUFMDYxJrRp00ZUYYr77r
uvsLBQ1OUabOTKlSvr1KkjatGBQ5mizXptZcAcxDwLFaW/onyqfQYrSqKWqbeUHxTB7DlA1G0fSwmmKasSPv/8c5
Z10XE/+ugjUdIxtHRXCefPnxfly8CyZctQlbubRl9w0003iSp09PRSfdfg0PjAp5drFxPg1obL1C0VJUIbHAxF+IGoFilejR
WHw4KlBNOUSQnVqlVLTEwUhV1j27ZtorAD2rdvL0zdJC0NflJWeBLM9SsY0rJp06aiihIwbR+pXROwHRDwyVCU0
YpXXWFbioaKkqCJAQUNHxREfidhaAdLCaYpkxKefPLJs2fPisKlOXPmjKOe1XmA1K9fP9i42yuDnj17iirKwFNPPYW
qXN86LGn87rvviipKeFzr+NNLPFj/QT4+LR1H/N2UKhhMMGdAcf0HOasU5T+OZwqWEkxTJiUMGTJElLQBfvnbb7+
JRAl0muDgYFHeHkOHDtUbu07btm1FFWWgZs2aqMr1TUtL20nzq9qAwItoehkgifwxwso+NdWry17J2jU1wwc1/CCs
7GApwTTmlVCjRo0dO3aIkhpwC3rGoUOHsBa1MV/CtXl5eU7ugxg7dqze2HUeffRRUUXZENW5SVxcnChfwrfaBNd
2QEDOBkW57JM+9ypKC3sf5CMOczQqWEowjXklMJDQg6CZcfOcOXNgkJCQwHwDFy9efOONN1iJLdOmTRN27n
D69OmWLTHbLAdshzJXWLRokSivgYMY6FUFc2K7StiiKPe4dveEu1hKMI15JfAygl14guiZZ54RaRsmTJjASmyZOX
OmMHIHKOHee9FdlgMY0ESl7pCUlCTKa9RRlPGOp8sYE2oLw3LGUoJpzCtBlNHBeKagoOD+++/X29jGOXv27HF
0MZjnMd2lHMcE26DOFdauXSvKa9RXFERLGQ6UkKNGN9aYULEwqYT33ntPlNHB0Cg9PV0YwRUyMphvK4bOnT
sLo9IsWbJEWLjDX64EwzlcSwmVDpNKWL16NewN/s1k7969hZGifPzxxzLfQGJiot158/Tp04WFO5RjdGROCdgdUV
6jlna5wFF0BCVcaymhgmFGCR07dnTyZtJ69eoJO0Vp1aoVJ6B2Le1el508ebJY7Q4XLlxo3bq1qKJsiBrdxKAESNxX
cThj3qYotwrDcsZSgmnMKKF///6igA0Ih4SRRo0aNVJTU5HPwEnC5DfffCPsdERERGCVXeU45/HHHxdVlIEqVaqI6l
yGTYWARRUa6PD7andi21VCrvbwmnN+0Gr4zuaD/F7qkGIfSwmmcVsJderUSUlJEQVsiIuL69atW0+N9zWSk5ORb
1cJmFuLSnXwdXdwL3fFUMbb70jjxo1Rleublpbe3t6iihJecnD7EJSAqCnQaXDUzMsrR7sVD/2K4YP8SY4fVLCUYBq
3lSCfq7TF4O567CoB3HjjjaLeEiAhrnJSm12cX7p2EUxyRHWugUZSDLYj0sPajajp9oYFTK6XKsrdji8pfKFFVoZS/EA
MAx3PMSwlmMZtJQQEBAhrG9RuXHMLLhC5igsGxowx3nZg7qlisH37dlFFGZgyZQqqctRaW6Rcb73VGPlXVZSxW
r9uqwR8VqkTCfse3UBRZpbcgWcohQ+U0EsY2sFSgmncVkL5/rvjli1bRL06xDr3EeXNcs0112zatEnU5RrUzO7duxs0
gAMb+VK79drgyvjAxZdrIhlmowUc/RGOH1FAqRXaaOMISwmmcU8JHTt2FKblxMWLF3v06CFqL2H58uVitZt8+umn
ogpTdO3a9dy5c6Iud1iyZEmtWrVELaXwgk87elIHbo0JQ6KifKUob3p5dfPy+lZLYjSwvW+PRTBJiHE6wbCUYBr3lLB
hwwaYGSJ4NQZyOZywxfadF/wrQXfnCeDgwYOiClPwUgb2xd1N9+nTR1RhQzdF4dObBrfGh5nQyXrtbBI+67SkXK
X/IAfy2Kwod3k5e/zVUoJp3FACZrc0M/h9WWQA9u3bd+edd4ptaNxxxx1inft88sknohY36dChg/79kK5TVFTUqZOTh2
eUKYoXZgUGz9Z/4OXyY1glP1gFnfiJKh1iKcE0bihBPkNj1/XRtffs2fPzzz/vXRrkdOvWbc2aNcLOHh9++KHYRgmG+
71dJzc3t1GjRqIWdzAdkuXk5NieAdNzl6LMLwn9nfi6kw9KYb4Rr3hd9mV4lhJM46oSMJvkHRaAwYNeEijo3BsMv5As
y6oMtzQDb29vzdAMc+bMcfQuVEeEhISIwq4hdxwEBl723Svq08nztPNFdicATj40hgwWak8mXBZLCaZxVQkvvPAC/
9GDTqwHmZmZ6PKcUa1aNW0LwodYkDDf8FKwu++++/jx41wlbVwnMTGxdm1Xb3w28ddVEDBbderUqSZNmoiKn
HKzl1eUNuXl5TbnesBaGsAY+olWlIbW2yCvMK4qwfn7Hr/66ith54CqVas6/0+QoKAgYVpCdHQ0V7k7f6WPpqent2v
XTtTlgFatWsl3K7mrN7YKxUVdrvGh4jVbi/izSsYH+dFrAPNmdC1rtPfe/VsUdQlLCaZxSQmNGzfOyMi4ePHiaXugoLB
zygcffABLUaY058+fx8RA2JXw3HPP8Zymuz4q7VEzPNXu83EQybhx444ePUpL2ce7i4sDgp4GivKi4jUXvu6lPry2QV
HWasJA95+hnUfapH0nKcr7XlXcrd1SgmncmDH/+XBYcMtH7Q4giOvy8/Ozs7OzsrJ++eUX/UUDVm5OBjExMaKhpr
hBUTp4VemlKEMUZZyXEu2ljFS8eitKF8XrDmHiNpYSTFOhlXDDDTeY89E/gcOHD9u9rvzXYinBNBVaCeDtt98Wjat
gfPvtt6KJFQlLCaap6EoACxYsEO2rMCxevFg0roJhKcE0lUAJ9erVQ4gvmviXwlANUw7RsoqHpQTTVAIlgFatWqFtop
V/KadPn27RooVoVsXDUoJpKocSQPPmzUUr/zogA7f+we3Px1KCaSqNEkC7du0uXLgg2nrl4QlZeVr27Nmzzz33nG
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hKRcVSgmkqkxJA06ZN169fz9bavXRQXhgq37t3b8OGrv8Z7F+GpQTTVDIlAHhkTEyMaPGVRF7KmDx5ct26dv/qo
MJhKcE0lU8J5N1335Wv8r1yV9+OHTtm+8cIFRlLCaaprEoANWvWDAoKEk3XKKMk9MWxHB0dLbZUebCUYJpSSr
D7AqIKTq1atUJCQnJycoqKisRumAXe//vvv2dmZg4aNKh+/fpiA5UK0//NZVFKCQgGXnnllW7dunWvPKDBL7zwwtdff
z19+vR9+/aJPTEFOoLExMRPP/20U6dOqPbNN98U26gkvPrqqyaetbAgpZQAEHyjX6xcnDt3DgPCkSNHTmu3iJsG9
Rw9ehRViXorG2g/vrEjV27i5MEYlWBh8ffEUoKFhYqlBAsLFUsJFhYqlhIsLFQsJVhYqFhKsLBQsZRgYaFiKcHCQsU
DlfA/G5jJtZURD9iFio+nKeEPB2+zq9RuxJ2q1LtQ8fHY6OjChQtFGufPnxdZlRY+QAclXNSwJHEl8BAl6J3j11+PLEtN
HTNmdHCQf3BQABYWLJhfUHBQrNZQO1gbxDoNmaNfkN8SmVSNStDnA32O3bW2MF9+k+zsVeOix06Z/NOhQ4
dElkX54TlKoNPs3r1rVNSIAP9hQYHDhw/zHj5scICfT2DAsMjI0J07d9IY0J7YjT30+cSQpI1Ev1auMizgW/buTDKHSYI
kc/BNS5qBufPm/veHb70HD9y7d6/Isig/PCo6On/+QlhoQGiI/3CfwTNmzIAq9u/PnzVr1jCfQaEhASHB/nw1Bp3MNJrH
XnJQPci39WCJVk5oRmSVhgYioYN1njhx4sCB/QUFBfo3HFuUFx6lhNmzZ/v7DQ0MGJ6amiqyNFasXOHv5+MzdF
Ba2qW/kML84ZdfdmZlZaWnp+Xm5sLPxArtIQ30u7t37Tp79uzJkyfXrMlJTk7esmUzn3+gs8KfDx48mJOTk5KSsmrVq
h07dly4cFErLRz34sU/8vPzVq5csWzZsm1bt544fql+AJXu3bPnzJkzMF63bm1GRga2hXxUW3CoIDs7OyU5edOmTf
K99uD48eMQNsQgH+C2KEc8SgnBQb7o+zExOHNG9SoJHC4tLQ0eKf9uGXOJ2NjJPkMHDhn84xBv9RMeHrx+/T
quzcvLDwsLxkgyb978EZFhgwb8gCgLyUkTY06cUP+VEGNL0uLF/n7DhngPCArCEOQ9bOjAadNiT548xRoKC4/Fx0
/38/PxHtwflQ8dMiAkODB7VRbXYuxCpr//8MWLk2Jjpwwe2G/kiHA4PTQ2e/bMgABfrUkD8B0WGrSs5A/gFif9jNqCAn
337i3To3kWdvEcJaBTDw7yg6PMnTv7wkXRPdsFvS9kEODvA//DKLFx44YpUyZjLoEZ9v78fBhACVEjI8PDAoMC/R
NmxGdnZ8VOmYy4C9OP3Fz1f3gxYgT6D8f4A+c+dOgwMgMD/Af8+P2CBQu1LRTHxsaifnh/ZmYGhpT4uOmhwQE
YrDZsyMVajB5BAcMjwoMjI8KgsXHjouOmTy8qKkpdtszPd0hIcEDiwgXr16+Ni5uGSoYN8/7ll19QKjU1BY1Eqfz8/dp
GLMoTz1HC/v374Wr4LF9eKjQChuB7y5YtoaFBsFyzZi1zzp79LWpEJNwOkkDy4MGCMWOiQoL9Jk9Wk+DM2TMY
QKCE5OQlSML14cHwWlRFg4MFBRhw+CD1kSO/IhKD18oXG2OsmDRxHFQ6NfYnNAYRESb08Gloae2aNZg3IOfI
kSMR4SGwSVw4n6WOHSscO3Y0RptJkyYiWaKEEEsJVwLPUQLCaLgXPGn+/LkXtTFBL4CiotNwRwb6S1OSNZc
KQiiPJM1Sl6p+hoAEy/n5+aNGRqK29PRL/w0XFATxDJs/X3XTQ4cKwsOQ9kXYExTgN2NGPGL909o/MoK0tHToZ
PToUYjBmAOWJKcgeIseO/pYYSE2yKbOnTtHrC4u3rRpM+b04eEhW7duRZKtwjdCKU6RLSVcUTxqngBHwTxh/Lh
o9PFIwo3oT6dOnYqOHjNq1Mg5c1TPS05OgheiS6ZSaJOVlYFZta+vD5YxvIyKGuE73HvdOvHmSRAREY5BQ/6ZA
2wWL/p50qSYkJAA6AGuHxjoj6kzViUnp6CznzhhfGFhIZKsf+XKlQjeoqIiCwrUqwFQAgallSvTsUyys1eHhgZGjQjPy8
sTWaWxlHBF8SglIByHrwQG+Obk5IgsjczMTLg1whu4I5JLl6pjQmiIPwVD5s2dg0y+SkwdE7SLEmvWquETXTk8/JIS
MAXH8PL777/j+/DhQ4hw4MFw7vHjo9F/Qw8InMJDQw4evHQ5b+HCRBhMGD/2VFERKuSYkL5CnQ2z/tzcXI4Jmz
eLiAv5mKLMmDFtgTYQWUq4oniUEo4cOeo7fAimtnCyjIwMDAVg1apsJLX5rh9df+fOnZHhIeihlyxRg35QUFAQjNmx
39AFC1SfoxLgzWttlLBwoaqEtLS0oUMGR0ZGYJn8/POiAH8oYQwm7r+dOzfcZzA2mpS0mGvhu1EjIzAIzJqp/uktgjc
qYXnaMiRZP9oWEaHOExIS4thOzMVHjIjwHtw/JSUFSUsJVxQPUQKcif60JicnLFSN4OHH6NThnViA04eGBMqXbI
PkJYuxNtB/GCajs2fPCgjwQ3LUqCheVcjLyx8RGT7MZxCn1Kw5NCwUVc2bNxfL+/fnh4UGYpyZODFm9ersJUuSIs
KC/HyHLlqciLVg0aJF8HvYT5o4ISFhRliIKjPtVOkxrL1w4WKAnw9y5OSem8jJWYNKkI/5+pzZs4KDA6G9yIjQ89pbjD
CUYRX2Lk87wWVRvniaEsD27dsTZsSHhgQF+PsGBAxH5z916pQtW7ZKA/DHH/9LS1uGjn+YzxAfnyHhYSFz5syW
wQwWxo8fh8x168QVBhAVFRUWFsJBA2zZsnmqeirWd9DAft7eAyIiwpKXJBWVvJESvr5y5Ypx0WOHDR041HtgSE
hQfNy0vfvEXRLnz5+PjAyPCA/NzMxgjmx/zurVMeOj/XyHoVVQQtz0qXLakJa2HFsZPToKIxhzLMoRz4mOeGWXIII/c
uTI7t27f/ll5+HDv+rfqg2kJUYAOD1ioWPHjvFGDLojPPXEiZOFhcdZkJmY/gL4OpMAa7GVvLx9qOTYsULmy7Xg5KlT
+fnowfNhxrfTARgArbLjvK7MIvwG2MSBgwcxI0cpnjXiKkxOtELHeWbMonzxqHmChYVpLCVYWKhYSrCwULGUUGq
CAQzJP4E/f4suYtswOZlxBcN8hrX9OTvrVjuJpymBBzorK+uhhx5q3779+++/L8/nOKFz586PPvro999/r5+huk5ERETb
tm2ff/55F//A4dNPP4V9r169MFNH0q5zIJPNQJP27t2Lml3ZkbLQqVOnxx57rF+/fvIEg2xYcHBw/fr1b7jhhrS0NOYYkJ
bnz58fO3Ys9u7qq69WFKVatWpYlrdv0Sw1NfXee++9//77HdVmmuPHj+NAufgrGPDMMeG9997jf8yA5SV3NduF3ub
l5QXL1157jWd47LqmEz755BNua/v27SLLKTfffDOMmzVrxucwHW2ObUP7GzVqVK9evfHjxzP/CsFdgJ4Nzz+kp6cjH
4dIOrQj0OCuXbuyHgOfffaZ/HeL+fPnM3PRokXMKS8g4+uvv75u3bpntHvA3OrRPFAJBQUFN954I481+Oqrr8QKx1x
77bWwfOutt9x6/B8Hmsd63bp1kyZNio+Plz+2I2ifmJgYExPz888/cwiyCy3BqlWruCOhoaHMcYQsYsBRvoEpU6ZMm
DBh5cqVBnso8JtvvsnIEJc+nNCzZ0829aabbvL29oZyhgwZUrt2bWbCTWmG3WeO4YGqsvOf//yHNctz1q7jgUrAL1e
1alUcjho1avC4MF/f9Z49exYd0ujRozMzM5Hkfy1DCbyqsHnz5g0bNtAeHdi4cePQL6rFiot37doFp585c6b+niIMyvn5+
Xv27GHx3bt35+bmHjhwAMtr165FexISEn799VfNVuXw4cN5eXn79++XTeKzRHBEVA7XZ4SNbwwa06dP514MGD
AAW0c+9MYWYvnkyZPTpk1bunSpWosGxhDkjBw5Ei2XTzzr9x31w0exIf11Q4DK0SrD6wKQRD1Tp05NSko6dUo8
h0SpGIYybJcR0T/+8Y9t27aJXO1vLJl/3XXX8X4wqQQEsThicXFxOMI7duygvb7anTt34tDhsEgdctNoFXafj23g4GNf8
DseOXLknXfeYc04/vg5tBIqOA74uYOCgubNm7dmzRqRWxpPUwI6AwT9OBZNmzbF783j8tNPP2EVDiKPIw4H88m
bb77JMQRKwFpEmczHgM4F8uGHH3777bcioTFs2DB1k8XFvXv3Zg5/zhdffBHLiIMRaTCfzJ49m/ZoG5J33HEHJIHk
jBkzaKAnOzsbIwbiaZEuATKDZ3AZO8i4rkuXLqgHzsp8PZ9//rm2TRVowPBPirfeeqt80QFzXnjhBUZH2Pq///1vZkoGD
RrEYygPpkQeLowDIqsEHH+uCggIQFIq4dVXX+UCwcRJTrLh1m+//bZYoYGxRT5y+N///hc5iBjloTBUBerUqcMLl2+8
8YbIKqFx48a2N/x6mhIwuDPUwaz06NGjt912G5affPJJsbq4GN0V/2Yc8z8ETn379pV/vk8loLNnEjz77LP/93//h9CTy
WuuuQYzEPgWjjJzWOfgwYOxjO3CTZH84IMPuBbxPYp3794dE0cksSHaP/DAA0g+/PDDfExZs1UbOXfu3NjY2ObN
myOJfhSrMJ68/PLLNMCMFhMSjB5ylODQhz74hx9+QH6TJk2QhMAgLaidgkRTOaDht8cuIwdigCfBcXmgHnroIc7Fs
Qx69OhBd4TOmQOP/P7771kbGD58ONZCBvrOG1HlK6+8grXwV3bVeqnIQwobJBEWMgnQDaHx7dq1Y3LUqFEs
AlUgieP23XffoQNq1aoVknfddReHYl9fXyT5K2CowRFAMObj40MzgDDJ398flojrmINKoEA0Hj8ikvhdtO1cwnOUwOO
OXod7zgH69ddfxzIO2caNGzUr9ZZSGsCfmAPxMMeghBYtWtBAdjw0APL4slNHT4llqYR//etfXMtNYJiS3syTRVIJhd
oDDFz1/vvvYxkg0ELIPmLECCYx7tMAAQ9zsJY5UAIGfcyLUC2GI/SLGA/lDbYLFiyADZyJTxdJz4ZD0GDo0KHMYT
u5DCVgGdpgsmPHjpqtSvv27ZGDYQotRFKvBARO6DWwFofa9tQNfhqtMlGbVEK3bt1ogPGHORiRkETYxqR8GgT
HmTkhISFIUgkAnQuiILSHt07K30UrpILJCQ4+AkuRLi7GzwoDalKPhyiBMkDQecstt2A/MWNjPgJQxg/yWMCbkbznn
nuYJIwZDEr48ssvuXb16tXsfaOiopgzZ84c2jAQt6sEuLuMuTmaV6lShYOAYUxgCwm8OTg4WO9MiL+5Ss6YpRJkD
6oHkhgzZgy6UnaZGFsWLlSfruZG77vvPjlNh0QxUGBbhjEBywimmdRPaunBV111VXJyssgqATU899xzWIuNUid6EK
VolaljLJJSCfqQHZ00chCmwhhxPw2QiV/h66+/xrjBHIQ6MEZ/zyQfvZLIGTPPHUkQa6E78PPzo5gBukixrgSPUgLP9
wGEARhwH3vsMfz8dGK4HQ4HbBBjINm2bVutnODuu+9GpkEJmBhwLXplODFyMJ4wB75FG7qsXSVgE3KWzB/Sk
RIwMuAHRiZ9l/Ts2VMr6kwJnEATOBD6P+bXqFEDgQRiBixLJTCJaITBj2G+C7SiQgkQAJOYmiPJw7ts2TJmxserT1
kY4F5D1ZgBi6wS5AQGnoqkVAKDdbYE+kcOZIajgT2lAXoohLIEfRzCVP4oHPkxT2Bfg+axhZANC0olQLS33347Mz
E9aN26da1atbDssUogjz76KPfZLpywcmLXoEED/RlM/ADIdF0JDDyAEyVAh4ydAOJs5NgqAb86moGfE5NUBBhpa
WmIYWSwyxMmTpQg3ycAMMdgJnrQ3NxcuPusWbOQhCqoBMwHkLzzzjvljmNAQ6eLiByWSGqlhRLWr1/PJOYbS
NJZIQDkIM6GJJA0gAGKRQy9DJDTAHbhcsbMRwjpxJwYwN0h6alTp9IAU3yeJcP3/v37MdxxEEbvjrX4EXmCDhiU
wEk/9NCsWTMkb731VsydEEaePn26TZs2yPFkJeBYaAdBHYIRz2zatAlHcOvWrTKSQRAJs4kTJzIpA/GlS5cy58opw
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dGYAO/HBAajFqZ9MuRAgxkv0UFl92w7T6AS6ASBgYHM1ExU2HHCcdEHyySQp7DkPIHuzmUqAQ2rWbMmknBiz
VYFISVyWrZsqe/LJYi15IkpHEnGSAjiOZMGUMjJk+rboqQSEKtoRS/NE55//nkk8fMxiZ2iAYAHo1OPiFCfE+Q8Qa8EI
k/isW1wgEaNGiEpB1g0gDNmT1ZC//79tYOgoMMQWSXIkz/Hjx/HsWDvCDCGPPXUU1wGnMDh4DIJh2Zx9M3Mkb
0ygk7msIvipjHsMlzhFW78cnKeIE+/MkJjr//ggw9SGFxVvXp1OGtMTAwmOUxyiJfTR8oD2pPnjhi6ECl4+C6m0foToL
GxsTCAc99///3M+ec//ykPAuIl1sBk9+7deVVk7NixzIEzwW8YZIKwsDDa2wLls8uwBfGnjOVkPwJQeZcuXURCOy9M
G3nE0E5sncuohCLk7B/dBwYK2hN5VgBgZxGd4iBjuXbt2phaTJs2jVc2AKbRokwJnqOEjh07Yoex//Kss6Rv375Yhd+
SISy6YUzv2DeATz755PHHH0cXiEEAfQncF5awlxenoQT0RpDT6NGjmYNelp7ByzdDhgzhuTyOCfBCHPGnn35a/k6
QCupHJRwlMGohiTZQGPB1yAZDCtuDhmFeq79Y1rlz54YNG3IWgSELTo/GwOf00RFkgx1BPM1K0F9+8cUX+Ebg
FxkZSZtt27ZhQiJ7btSJmuUpfCQhZhwEebcFvAfzDTo36sEORkdHc5UjEMCgX8ee8sQxSmESjP1Fs7GWwxeEiqO
HsA3DMm88ASiCnl6rQwVtwKRf3iuAfuGJJ56QJwCDgoKQc9tttxmUgB3EocPBwVp0c8jBFAXNluck0AV07doVhxpm
LCLxECXgwCG0zc7OxsGyvWPi2LFjiHCysrJ4qhucOHECwW5CQgLPjSCIwtrt27fjp0KPiGW9MUYS1AzkY5OoEDE
uIng6DX4PrM3JyWES9aA4WiIjcvRkrIF3AcCDEQFDsUyCoqIi5MycORNejnk/T7bqQeUrVqxISUmB42J2garQAMMZ
EmwO28VOQai8xgczyJj9KMEWEXugd0THzPcVSGCMNqCgPuxB2SVLliDIxjd1fllQHL8F5i1wdMRdciuUAcDeYV9w
9LC8c+dOtARttu2/ACY8mOQgSsSO8zwpQavwg2JH5AGUwAwHATMueWIKYxEqQUzIG/6gSewmdpZrJZ4zJugxh
LAG5E9ii+0qQw6ShsoNBoa1zlsCHBk4aaQ5LtsSWy57NGxxZMCtm2iDWxi2jqSj9tjiIUrQH2h82z0iAMtyLY2Zz0yJvh
58E+QQLEszuQDEah004Cp+S2MsyEwuqBWVNpYwnyDJb6JfBqyESGORtjkmYskxspT8BoYt2iINWMrQDG2NSGJ
BZtpWyxy7BrbGgHUSLNOGy8wkzOe3Hs8cEwj3HAvyWMh8LkgMOUzKb6KtEYgsnQHzDejz5bJmfmmZC4DLhhyZ
5DJg0gmu2JijLDXblmXOZes0t1FZylFx23yPVQJ21aB7c8dUDwJxnlchZa/QouLgyWMCmDJlyksvvfT6669jkiSyTDFq
1KiHH36Y5+Bat27dt29fnvZxHczjMb3TC8k5mN61a9fu7bffdvHpH4sy4jlKQA9NRFrD29ubp8/4QkWiN+OCTEpkzpYt
W3gvhoHq1avzihXR14BlPcjZu3dvmzZtrrvuul69ekkbLhBpKfN5hRja4zkQuVYaAJnkAmFSW29nQaKaljbWw7VALjPf
g/EcJXAyIBIl8FatWrVqrVgh3v9ua6P90CoircHkqVOneHEePPbYYwMHDvTz85O3wtesWZP3rtkWJ2gSI7RDhw7x7p
cXX3xRruKCAVkPH6KoX7++4XkaGhg256g2u6httWmtbQ5AtTR2q/5KiocoQf9r7du3Lz4+nqerR4wYAX+CEuRDZyQ
3NzcuLg4RiCyFGrhAmBw3bpzq8toFSxnYYEFewQ0ODmYmgdfOmDEjISFBf5cl5LR27do77rgD9t26dUOMRP2QrV
u3JiUlTZ48eeXKlXyyhEgl8HWux48fLygoOHDggGznyZMnDx48iEyeUz969CiSMMPyjh07MKSgWlaIwAxmAC1RS5
YAYxTR37CAbc2ePRtHD8EkN8RvSwmVD8wKNBdVadSoEZ8v0SvB9gEx/c0tBu68807ayHsemQ+vQgTfoUMH3ss
EMObQUk+A9oiWvKNYgrEF+dnZ2Y0bNxZZJci7x6US+JRm9+7dacC1gE/k1a5dm1MgPh/37LPP6o8AgB6wlrcM1a
hRg1eXADyeBl988QWSmSVPQejp378/Vsm99mw8Sgk9evTgT4hIBrNk3nMC6pQ8t4WhgDmY/sJA3iOpv7VBgr6W
a++66y7nM13MJWgJh4uOjp4wYYK8iQCVzJw5s3379ryhDfldunRZtGjR6dOn+ShF3bp1MfKARx55BMlq1arxsrdBC
R999BGSQNugCg1uvPFGGshnFFEhdu2JJ57gLQbYU6yVNy/JOy941yDAALVr1y7ee9KiRYuoqKhJkyYxloPMeIvh3
wHPUQJiAO2XVftFvmMC35AEcqAEzhOoja5du2olVF577TXkyMfT9CB4UKvTnm8y9IuGJPpd9MQvv/yyvF1Z3uYp
W8JeWT6Ytnv37k6dOqGpvOEUyDtMJ05U/1XNoAQZj2m2KjTAqEIDxF00YK+Po8F71Fu3bs2bnejrnTt3RqiD9nTs2
BFJPteKZqP9GD/lbGrkyJFqXYrCWcrfYVjwHCXI/j4mJkZklfR86I/xG587d45vu0APHRYW5uvrGxERAV/UCimGe7kA
omquwhRZZDlAhtF79uyZO3cuJg/ylkwqAeG4fFCGlhKE+xg0MLOnVFAQXTLyzSkBcSDXAkZlUAJiOZkEhYWFeXl5
XKYOpaPn5+djkoP2ox4asHJLCZUJ3imNng++KLKKi/kc4NVXX435KOamvEFSz1VXXYUYoF69eoY/pCK8nRveabj
XDZ6NThS+CyEhiQ6Yz+IQCE8+feZICRcvXpSPmAE0m8EStsU3cRiU4Cg6MiihadOmXAsw5UCOVAKm0dQn6ud
DGk2aNOEtg3D07777DjkE7b/uuuu4zMqtGXNlQgbriLmRZDf2448/Igc9HO/cZITw7rvvbty4MSMjIysra/369du2bUMM
wIdIDMg74+VjPUQ+IMZoh7fFIy7/8ssvUSH8BtE2DaQSOPnmw0BAPsH49NNPw9vQWkzlpafCwKCEjz/+WDO/9Hv
xEUeDEiAnrgXcdyiB031MdXj+ADMHTq/lbecYIZEEGHnWrl2L9sunxlj53wHPUQLgj4e5gezDOCeGEnhSlfe761/6Arf
DFNb2TQdkVcn75zB0IJSCWjADhhPzYRrAJwTQ02MZTslSgDmASkDUwbOo8noCJxJVq1ZlrwwYyEFOhuiIZ1H79
OmDJICoNPNiuDiSrisBIG5Uq9DApuVbMPg2SwyYTAKIhGaWEiol8jFWRDVYls95YCjgPFI+fYZwqFevXvLkEt/hYxf
GGARhgwygATZBGxnEv/POO+hTZRIwrEJ8wjcvEcgvJSWFy9AGRiQZXEEJmDqjCIeda6+9lnNWnjMFiOUeeeSRB
g0aMNmwYUNKhcOXXo18oUbLli0ZHQEESHyZEsB82vDCAYCRJzMzk6+ZIFSCFR1VPnr37s3zlQBBM/rmRo0aw
T84JoDY2Fg+yUWbunXrDh48mKscgRktYhvOtgHK3nDDDejCxWrtJSKYhfMpNgD3hSSoGTn9QA+NDp5t4/W47t27
V69eXSuhzmQwL+dTY3xamtMeDD68SIfpO4I63vgE7r33Xh8fHyxgqKEBakNwhaSc3fbv3x+6gsfrTwZ8+OGHrAHtE
Vna0y0YGGX7sZXPPvuMbePZMGvGXJmQ/RY6foQBiDF27dqFeAYawICgfwrs8OHDiD2io6MRDctHgZ3/2HBEFE
GABCeOj4+3fXoLQU5CQsKYMWPi4uL4jFhqauqiRYv0XojJyeLFi1EPi587dy4pKQnNmD59Oh8xQzsxVvCWuwMH
DqA4HFE+q4VAPzk5GbMgbKKwsBCjDeI0FKEBhg6UxXSIxgD1wB59vAzAAAMhaJJPQmKvueOoDaPQ+PHjsXd8
WA9bR/P48LHzg+MZeI4SLvtrwcDRKO+krJMispST4kBvKblsEbGk4dzYgLoxG3uo6J577sEMioMShhTm2zU28HcIj
YCnRUeG31X/S+uX9TjKJ45W6fO1CoxmzJHfRFtjH70BF+Q3F+wiV+kX5LIESlDjnhJse3pDESerPBVPU4KFXeDNs
2bNwgxk4cKFvGOPmVywAJYSLCxULCVYWKhYSrCwKC4uLv5/a2fjxGSttBUAAAAASUVORK5CYII=",
"tipus_document":"Resolució",
"nivell_acces":"Accés lliure",
"definicio_generacio_csv":"",
"usuari":"Raimon Nualart Mercadé",
"identificador":"11111111",
"identificador_origen":"DOC_13272EE47992D1",
"naturalesa_document_origen":"Original"
},
"configuracio_signatura":{
"origen":"segell",
"visible":true,
"dimensions":[100, 30]
},
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"dades_registre":{
"visible":true,
"num_entrada":"E/0000123/2017",
"data_presentacio_entrada":"20/12/2017 10:43:31"
},
"configuracio_scanner":{
"resolucio":300,
"compressio":0.7,
"color":"24-bit RGB"
},
"redirect_uri":"http://seu.aoc.cat/consorciaoc/copyCallbackHandler",
"download_secret":"SECRETDESCARREGA0123456789"

Un cop es crea la sessió s’obre un navegador web amb el component de CÒPIA. En
Aquest cas, nomé cal clicara la icona de l’escàner per digitalitzar el document:
Important: cal tenir en funcionament l’aplicació nativa per poder establir la connexió
amb el dispositiu de digitalització.

Un cop s’ha fet la digitalització, l’usuari pot editar la digitalització, generar la còpia o
bé avortar el procés. I com que ha marcat que vol incloure el segell amb les dades
del registre , l’usuari ha d’escollir en quin espai de la primera pàgina del document
vol incorporar el segell:
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Un cop feta la còpia autèntica per tal de tornar el control a l’aplicació i poder
descarregar la còpia i el fitxer XML amb les metadades l’usuari ha de clicar a l’icona
de ok.
Si es vol descartar la còpia cal clicar a l’icona X.
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2.6 Perfil de metadades
2.6.1 Metadades a informar en el moment de fer la petició Request Scan Session

Nom de l’element

Assumpte

Consignació

OPC

Tipus

Observacions

Text

Text lliure que el mòdul col·locarà a la capçalera ‘assumpte’ del document PDF. Aquesta
capçalera forma part de les metadades estàndard de la especificació PDF.

Longitud
Camp

Visible PDF

XML

100 caràcters

No

Si

100 caràcters

No

Si

100 caràcters

No

Si

100 caràcters

Si

Si

N/A

Si

Si

Es recomana incloure un breu resum sobre el tema/assumpte del document
Autor

OPC

Text

Text lliure que el mòdul col·locarà a la capçalera ‘autor’ del document PDF. Aquesta
capçalera forma part de les metadades estàndard de la especificació PDF.
Es recomana incloure les dades identificatives de l’autor del document

creat_per

OPC

Text

Text lliure que el mòdul col·locarà a la capçalera ‘creat per’ del document PDF. Aquesta
capçalera forma part de les metadades estàndard de la especificació PDF.
Es recomana posar el nom de l’aplicació o servei que fa ús del component de CÒPIA

Títol

OPC

Text

Text lliure que el mòdul col·locarà a la capçalera ‘titol’ del document PDF. Aquesta
capçalera forma part de les metadades estàndard de la especificació PDF.
Es recomana incloure el títol o nom del document

origen_document

OBL

Taula Validada

Especifica qui aporta el document per a fer-ne la còpia. Només s’admeten els següents
valors:



“Ciutadà”
“Administració”
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url_csv

OPC

Text
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En cas de que s’hagi especificat que el CSV és obligatori i no s’hagi donat una URL
explícita per a la verificació del document, es pot usar aquesta metadada per a construir
la URL dinàmicament amb el CSV que el mòdul generi.

256 caràcters

Si

Si

N/A

Si

Si

150x150
píxels max

Si

No

Per exemple, amb la següent URL:

http://csv.organisme.cat/document?id={0}
En el moment d’estampar la URL al document, es substituirà la marca {0} pel CSV que el
mòdul generi.
estat_elaboracio

OBL

Text

Especifica la naturalesa del document. Només s’admeten els següents valors:








Original
Còpia electrònica autèntica de document paper
Còpia electrònica autèntica amb canvi de format
Còpia electrònica parcial autèntica
Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
Còpia electrònica autèntica
Altres

Els valors per defecte son:
Per a la còpia de document en paper:


“Còpia electrònica autèntica de document paper”

Per a la còpia de documents digitals (PDF)

logo

OPC

“Còpia electrònica autèntica”

Aquest camp permet passar un logotip a estampar junt amb les metadades visibles al
document de còpia.

El logotip ha d’estar codificat en Base64 i tot i no haver-hi restriccions a priori, es prega
usar logotips de pes (KB) i dimensions raonables.
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El logotip es col·loca amb la seva dimensió més amplia en paral·lel amb el marge del full
i si l’altra dimensió supera la amplada màxima establerta es realitza un escalat sense
perdre la relació d’aspecte d’aquest.

suport

OPC

Text

Aquest camp de text lliure permet sobreescriure el text corresponent al suport físic del
document de còpia generat. El valor per defecte és “Electrònic”.

20 caràcters

No

Si

nivell_acces

OPC

Text

Aquest camp de text lliure permet especificar el règim d’accés a la còpia. Ara per ara no
hi ha cap codificació estàndard.

100 caràcters

No

Si

tipus_document

OPC

Text

Aquest camp de text lliure permet especificar el tipus de document del qual s’ha fet còpia.
Ara per ara no hi ha cap codificació estàndard.

100 caràcters

No

Si

definicio_generacio_csv

OPC

Text

Aquest camp de text lliure permet especificar la referència cap al text normatiu que
especifica el format del CSV. En cas de passar un CSV propi cal fer referència al document
que conté la normativa que s’ha seguit per a generar-lo.

400 caràcters

No

Si

Usuari

OBL

Text

Usuari que està fent servir el mòdul per a generar la còpia. Normalment es posarà el nom
i cognoms de l’usuari que està fent servir la aplicació que llança la sessió de còpia.

100 caràcters

No

Si

nom_fitxer

OPC

Text

Nom del fitxer. Text lliure que dona el nom del fitxer de còpia generat. Es recomana
especifica un nom que segueixi els standards dels sistemes operatius (Windows, LINUX,

100 caràcters

No

Si
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MAC OS X) pel que fa a caràcters prohibits i evitar caràcters llur codificació pugui portar a
problemes.
Identificador

OPC

Text

Identificador del document còpia que es pot donar per adjuntar a les metadades del
document generat. Si no es dona cap identificador, el mòdul en crearà un aleatori.

100 caràcters

Si

Si

identificador_origen

OBL

Text

En tots els casos es requereix incloure l’identificador del document original del qual s’ha
fet la còpia. Aquest identificador s’haurà d’especificar en aquest camp.

100 caràcters

Si

Si

naturalesa_document_origen

OPC

Text

Especifica la naturalesa del document origen del qual es farà la còpia. Només s’admeten
els següents valors:

N/A

Si

Si





Original
Còpia autèntica
Còpia

2.6.2 Metadades que es generen automàticament al generar la còpia autèntica

Nom de l’element

Consignació

Tipus

Observacions

Visible PDF

XML

Data captura

OBL

Data

Data en que es puja el document al mòdul de còpia autèntica

No

Si

Hash del document

OBL

Text

Valor hash de la còpia autèntica generada. L’algoritme utilitzat és XXXXX

No

Si

Tamany

OBL

Text

Mida en bytes de la còpia generada

No

Si

Resolució

OBL

Text

Especifica la resolució de digitalització en DPI.

No

Si

Compressió

OBL

Text

Especifica el nivell de qualitat JPEG al que es convertiran les imatges digitalitzades per a reduir
el pes del document.

No

Si
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Color

OBL

Text

Especifica l’esquema de color a usar per a la digitalització (blanc i negre, escala de grisos,
color 16 bits, etc...).

No

Si

Escala

OBL

Text

% de reducció aplicada al document

No

Si

Data generació csv

OBL

Text

Data de generació del codi segur de verificació

Si

Si

csv

OBL

Text

Valor del csv

Si

Si

Format

OBL

Text

Content type normalitzat del document resultant: Application/pdf

No

Si

Nom ens

OBL

Text

Nom de l’ens. Es calcula automàticament en funció del paràmetre codi INE de l’ens

Si

Si

Òrgan

OBL

Text

Nom de l’òrgan que genera la còpia

Si

Si

Tipus de signatura

OBL

Text

Tipus de signatura associada a la còpia quant aquesta està signada. Per defecte el valor és
PAdES

No

Si

En el cas de generar còpies autèntiques d’un document original electrònic signat, el mòdul captura les següents metadades de la/les signatura/es electròniques del document original:
Data de la signatura
original

OPC

Data i hora

Data de generació de la signatura original

Si

No

Nom i cognoms del
signatari del document
original

OPC

Text

Nom i cognoms del signatari del document original

Si

No

DNI del signatari del
document original

OPC

Text

DNI del signatari del document original

Si

No

Correu electrònic del
signatari del document
original

OPC

Text

Correu electrònic del signatari del document original, sempre i quan el certificat tingui aquest
atribut.

Si

No

Organització a la qual
pertany el signatari del
document original

OPC

Text

Organització a la qual pertany el signatari del document original, sempre i quan el certificat
tingui aquest atribut.

Si

No
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a la qual pertany el
signatari del document
original
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CIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document original, sempre i quan el
certificat tingui aquest atribut.

Si

No

En el cas d’informar el bloc de configuració del registre, el mòdul les afegirà com a metadades :
Número
d’assentament
d’entrada

OPC

Text

Número de registre d’entrada associat al document origen

No

Si

Data presentació al
registre d’entrada

OPC

Text

Data del registre d’entrada associat al document origen

No

Si

Número
d’assentament
sortida

OPC

Text

Número de registre de sortida associat al document origen

No

Si

OPC

Text

Data del registre de sortida associat al document origen

No

Si

de

Data presentació al
registre de sortida
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