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CONTEXT DEL PROJECTE 

 

SINOPSI 

El present projecte tracta de la  implementació de la plataforma de gestió de continguts 
Sòcrates al site de Viatges Masanés  
L’objectiu genèric és, doncs, implementació de la plataforma de gestió de continguts Sòcrates 
a per tal de poder gestionar de forma autònoma l’espai telemàtic d’exposició i d’informació 
sobre els productes i serveis que ofereix la empresa Viatges Masanés  

El desenvolupament de l’espai té els següents punts clau: 

• Sòcrates Minimax  (renove) –  Credencials  més directori ( catàleg de serveis o 
productes actualitzable + agenda d’ofertes) més formulari de contacte,  

El present projecte es realitzarà en català  

• El dossier següent s’ha elaborat a partir de la informació prèvia facilitada pels 
responsables del projecte. 

COL·LECTIU OBJECTIU 

El col·lectiu objectiu són els potencials clients de Viatges Masanés  
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IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 

JORNADES DE TREBALL 

Es contemplen unes jornades de treball: 

• Trobada de disseny i plantejament del projecte  

• Una presentació del projecte  i de la plataforma 

• Una formació presencial  –pràctica- als usuaris que gestionaran la plataforma. 

CONTROL DEL PROJECTE 

Es nomenarà un comitè de direcció del projecte pel seu seguiment, dins del qual hi haurà un 
interlocutor nomenat pel responsable legal  Viatges Masanés  i un tutor de projecte nomenat 
per part de CROMLEC DIGITAL. Aquestes  persones s’encarregaran de supervisar 
l’elaboració de l’anàlisi i l’evolució dels treballs i de facilitar la comunicació dels ajustaments 
que es considerin necessaris per garantir el nivell de qualitat previst, transmetent els canvis, 
experiències, propostes i acceptacions que es plantegin durant l’execució del projecte.  

 

ENFOCAMENT CONCEPTUAL 

Els eixos bàsics conceptuals pretenen posicionar el site respecte altres webs del sector. Des 
d’una vocació d’orientació a l’usuari i als serveis ofert s, les premisses fonamentals són: 

� Servei integral. L’objectiu és que el CLIENT pugui dedicar-se a la seva activitat i que 
el manteniment del domini no li suposi feines ni maldecaps afegits. En aquest sentit 
oferim, apart de l’estricta producció, aspectes com l’allotjament, el registre de nom, el 
servei de buscadors o la creació d’un pla de comunicació al voltant del site. 

� Continguts dinàmics, actualitzables per la pròpia o rganització . Per això es 
facilitaria una versió adaptada de la plataforma Sòcrates. A més es proposarien 
automatitzar del tot alguns dels àmbits del site. Per exemple frases o reflexions.  

� Accent en la usabilitat . Facilitat de navegació i situació privilegiada dels elements 
clau a potenciar. Cal donar al visitant allò que vol ràpid. En aquest sentit es concebria 
la pàgina d’inici amb una vocació clara de captar l’atenció del visitant a partir de, 
bàsicament, els continguts i els serveis que s’ofereixen. 

� Disseny acurat, seguint l’aire de la línia corporat iva  de CLIENT. A grans trets 
caldria casar-ho amb la filosofia estètica genèrica que oferim, que tendeix a la 
discreció, a l’elegància, amb un cert regust minimalista on menys és més, on l’abús 
de colors és molt matisat, el moviment ponderat i el detall cuidat.  

� Necessitat de controlar els accessos, enregistrar als usuaris per a establir una 
base de dades de potencials. Aquest s’ha de controlar mitjançant un software 
d’estadístiques avançat i/o un BackOffice específic. El proveïdor d’allotjament ha de 
facilitar aquesta tasca. 
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CALENDARI DE PRODUCCIÓ 

Un calendari tipus de projecte podria prolongar la feina entre 2 i 3 mesos des de l’aprovació 
del projecte fins a la seva presentació pública definitiva. 

Evidentment depèn de variables com la quantitat de retocs –procés que cal comptar-hi- i el fet 
que determinat material pot ser difícil d’agrupar. 
 

En qualsevol cas es defineix un calendari més acurat, d’acord amb el context, un cop s’ha 
aprovat tot projecte. 
 

SUPORT D’ARRENCADA 

També, un cop lliurat el producte cal vetllar per la correcta implementació del mateix. Durant 
els mes posterior al lliurament del projecte és habitual unes dedicacions extra mínimes 
corresponents a: 

� Modificacions típiques immediatament posteriors a l ’arrencada del projecte  

En qualsevol cas s’entendran com hores de feina de servei de manteniment i actualització de 
l’aplicatiu i es comptabilitzaran a partir dels albarans presentats. 
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PRESSUPOST 

Els nostres honoraris es calculen en funció de:  

• la dedicació i l’experiència de les persones assignades a cada tasca.  

• serveis independents gestionats pel funcionament del projecte 

Entenem que aquesta és la formula més adequada per els nostres clients a qui oferim els nostres 
serveis. 

 
Modalitat 

 
Caracteristiques 

Producció 
amb euros 

Quota 
euros/mensual 

 
Plataforma 
digital  

 
Servei bàsic d’allotjament i us de la 
plataforma Sòcrates: 
 
Allotjament web Premier: 
- Nom de domini (.org.net.com) 
-10 x 100 MB comptes de correu 
- 3.5 GB de transferència mensual 
-75 MB d’espai de disc 
Plataforma de gestió de continguts Sòcrates:    
-Llicencia d’us de la darrera versió del Sòcrates.  
-Formació bàsica de la plataforma 
-Preu hora especial 
-Servei garantit en 48 hores en urgències 
-Servei online de realització de peticions 
tècniques. 

 
--- 

 

50€ 

 
Socrates 
Minimax 
(renove) 

 
Funcionalitats bàsiques: 
Credencials més directori de serveis. 
Formulari de contacte 
 

 
1.750 € 

 

 
Implementac
ió idiomes 

 
Implementació 200€  
per idioma  

 
    ---------- 

 

 
Subtotal  

  
1.750€ 

 
TOTAL 

10% Descompte aplicat en concepte de nou 
client  

 
- 175€ 

 
Preu final 

 
1.575€ 

 
600 € (anual) 

 

Per tant, en funció de l’estimació inicial del projecte, els nostres honoraris per la realització del 
projecte bàsic són de 1.575 Euros  més el Servei Bàsic d’allotjament i us de la plataforma 
Sòcrates de 600€/any (IVA no inclòs) , que inclou els descomptes aplicats en base al interès de 
Cromlec en col·laborar en l’execució d’aquest projecte. 

El preu no inclou  el 16% d' I.V.A 
Validesa de la oferta 15 dies 
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ANNEX: RECULL DE CLIENTS 

CROMLEC DIGITAL és un servei especialitzat en la concepció, disseny i desenvolupament de 
productes interactius multimèdia de qualitat en els àmbits de la publicitat, la promoció comercial, els 
sistemes de comunicació, la divulgació de la informació, la formació i l’entreteniment. 

Des de CROMLEC DIGITAL aportem: Solucions a mida amb l’ús de les més avançades tècniques, 
Sinèrgia de diferents equips multidisciplinars i especialitzats, la Professionalitat de l’experiència amb 
mètode de treball propi i la Distinció dels dissenys exclusius. 

RECULL DELS ÚLTIMS CLIENTS 

 
Ajuntament de Martorelles 

Amics de l’Escola Agrària de Manresa 

Aposta 

Applus 

Augere 

Banc de Sabadell 

Bcn seguretat i senyalització  

Brain Consultores 

Cal Rotès 

Canal Directivo “La Caixa” 

Canal Sanitario Sanitas 

Ceam Centro de Estudios y 
Asesoramiento Metalurgico 

Club Nautic Vilanova 

Col·legi Major Universitari Lestonnac 

Confederació de Fons de Cooperació y 
Solidaritat 

Congefish Import 

Consell Comarcal del Maresme 

Copisa Constructora Pirenaica 

Creaciones RTC 

Duplico2000 

Dyges 

Ecomuseu_Farinera de Castelló 
d'Empuríes 

Edipla 

Esporus 

Facultat de Teologia de Catalunya 

Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya 

Finques Abarca 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Fundació Privada Arsis 

GIA, Gestió integral d'associacions 

Grans del Lluçanès 

I.T.C.E. Instituto de tecnologias y ciencias 
estéticas 

Lambdors 

Lenard BCN 

Macsa 

Metasa Set Once 

Nacanco 

Nacional  Motor 

Obsevatori del Deute en la Gobalització  

Rema-Tip-Top 

Sitic Solutions 

Tecnifuego – Aespi 

Teresianes 

Thidra 

TPA, Técnicas de Protección Ambiental 

Transportes Ramoneda 

UNAE Unió de Consumidors i Mestresses 
de Casa de Barcelona i Província 

XATIC Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya 

Zoobelton
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ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA 

A Rubí a 19/02/2010. 

D’acord: 

D’una part: 

Josep Mª Mateu i Pons, en nom i representació de la companyia CROMLEC DIGITAL, SL, amb 
domicili a Rubí, carrer Luxemburg, nº 2 i amb C.I.F. número B 63360580 

I d’una altra: 

<                                                                                                                                                      > ,         
en nom i representació de la companyia <                                                                                    >,      
amb domicili a <                                                                                                                               > i amb 
C.I.F. número  <                                                   >. 

Declaren: 

1) CROMLEC DIGITAL, SL és una companyia dedicada al desenvolupament d’aplicacions offline i 
online –Internet-, la consultoria i a l’assessoria, al manteniment informàtic i a l’actualització i formació 
informàtica.  

2) Viatges Masanés  està interessada en contractar els mencionats serveis de desenvolupament i 
consultoria per a la seva aplicació en un sistema informàtic de la seva propietat.  

3) Reconeixent-se les parts capacitat suficient per contractar i obligar-se, donen conformitat a la 
proposta reflectida en el present document, és a dir, a les condicions i obligacions que es desprenen 
del mateix document. 

Per tant, en funció de l’estimació inicial del projecte, els nostres honoraris per la realització del 
projecte bàsic són de 1.935 € més el Servei Bàsic d’allotjament i us de la plataforma Sò crates 
de 650€/any (IVA no inclòs) , que inclou els descomptes aplicats en base al interès de Cromlec en 
col·laborar en l’execució d’aquest projecte. 

 
Es facturarà el 30% a la signatura del contracte –o acceptació de proposta, 30% als 30 dies de 
la signatura del contracte - o acceptació de proposta i la resta al lliurament del producte 
(sempre que no es demori més de 90 dies). Les factures venceran no més tard dels 60 dies de la 
seva emissió. 
 
Modalitat de pagament:                                                                                                      
Rebut domiciliat    (compte ______________________________________________)                                                  
Transferència 2081-0165-80-330000 8358                                                                        
 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat i acceptació al contingut d’aquest escrit, 
ambdues parts el signen per duplicat i a un únic efecte a la data indicada a l’encapçalament. 
 

Per CROMLEC DIGITAL, SL                                        Per Viatges Masanés  

          Acceptem la present proposta, 
 
Josep Maria Mateu i Pons            

Administrador          Signat.- ________________________ 

        

           Data.- ____________________   


