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01
Hactec/web SCT Què és?

 Eina que ens permet sol·licitar serveis de la UAT on-line.

Sol·licitud de serveis
Consulta i modificació de sol·licituds
Visualització de calendaris de reserva
Traçabilitat completa de les sol·licituds
Gestió d’autoritzacions d’accés 
Integració de càrrecs interns amb l’Econet

PRESENTACIÓ



Usuaris interns: intranet VHIR
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FUNCIONAMENT

Sistema on-line de sol·licitud de serveis

Sol·licitud de serveis:

Usuaris externs: portal web

Descàrrega d’aquest manual

Alguns navegadors requereixen 

d’un canvi de configuració per 

poder descarregar documents (per 

exemple, plantilles)



FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

1. Seleccionar Plataforma, Servei i Tipus de servei (opcions desplegables):
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FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

2. Afegir les dades del sol·licitant:

USUARI: persona que farà el servei. IMPORTANT INDICAR-LO 
CORRECTAMENT!!. Tipus d’usuaris:
- Un RESPONSABLE (IP) pot fer sol·licituds en nom seu o de 

qualsevol dels seus autoritzats
- Un AUTORITZAT només pot fer sol·licituds al seu nom 

Compte de càrrec de l’import del servei. Es pot modificar a 
l’Econet en el moment d’autoritzar el càrrec intern.

El CLIENT és la persona que crea la sol·licitud (≈ USUARI)

Usuaris VHIO: codi SAP (OBLIGATORI)
Altres: codi comanda de la seva institució (si aplica)

Usuaris interns:

Usuaris externs:

Camp de text lliure i opcional (p.e. codi projecte càrrec)

02
Hactec/web SCT



FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

3. Afegir les dades específiques del servei:

Afegir-hi les dades específiques que el sistema demana per 
a cada servei (nº mostres, plantilla dades, fluorocroms, etc)

Codi correlatiu de les etiquetes per mostres que dona la UAT
Botó        per començar a introduir els codis manualment.
Botó        per afegir automàticament el següent nombre correlatiu
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FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

4. Reserva de màquina:

1. Afegir la franja horària desitjada al calendari (només deixarà hores/data posteriors a l’actual) i prémer “Acceptar”:

2. IMPORTANT!!! SI NO ES PREM “Continuar” (BOTÓ A LA PART DE DALT), LA PETICIÓ NO QUEDARÀ REGISTRADA:
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FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

Confidencial

Només en el cas d’alguns serveis (confocal LSM980, Thunder) es poden reservar a la mateixa petició de manera consecutiva 
hores amb tècnic, d’autoservei i de funcionament de l’equip. Prémer “Afegir reserva” després de cada tipus de reserva.
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FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

5. Sol·licitud generada correctament:

El nº sol·licitud és l’identificador específic que assegura la traçabilitat de tot el procés.

A les reserves del confocal LSM980, microscopi 
Thunder i citòmetre Aurora, la reserva queda 
pendent de confirmació del tècnic de la UAT. 

Quan el tècnic la confirma, s’avisa a 
l’usuari per correu electrònic.
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FUNCIONAMENT

1. Sol·licitud de serveis

6. Modificació de dades de la sol·licitud en estat “PENDENT”:

Confidencial

És possible modificar 
algunes dades si la 
sol·licitud està en estat 
“PENDENT”
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FUNCIONAMENT

2. Consulta i modificació de 
sol·licituds de servei.

Graella de consulta

Confidencial
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FUNCIONAMENT

Graella de consulta

Consulta fitxa: 

Dades del sol·licitant

2. Consulta i modificació de 
sol·licituds de servei.

Edició (modificació dades)
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FUNCIONAMENT

Dades del sol·licitant

2. Consulta i modificació de 
sol·licituds de servei.

Què es pot modificar?

Dades específiques, p. ex.:
• Nº mostres
• Afegir documents (plantilles)
• Fluorocroms, tipus de 

marcatge...

NO ES POT ELIMINAR CAP PETICIÓ, però sí que 
és possible afegir o eliminar hores de reserves  

- Usuari (si la petició la ha 
fet un responsable)
- Referència interna pròpia 
del grup
- Especificacions
- Afegir documents adjunts 
(bibliografia, qüestionari 
bioseguretat)

NO es pot modificar el 
compte intern
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FUNCIONAMENT

Confidencial

2. Consulta i modificació de 
sol·licituds de servei.

Generació d’un 

document pdf amb la 

informació de la 

sol·licitud: 
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Visualització de calendaris de reserva: 
consulta de reserves
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Graella de consulta

FUNCIONAMENT Opcions de visualització del calendari

Si es marca, 
només 
mostrarà 
les reserves 
pròpies
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 Traçabilitat completa de les sol·licituds
02
Hactec

En tot el procés s’utilitza el mateix número de la sol·licitud, facilitant la traçabilitat i la comunicació entre totes les 
parts interessades (responsable/autoritzat-UAT-Gestió de Projectes-Gestió Econòmica).

El desclòs de la sol·licitud serà visible durant tot el procés tant en la intranet de la UAT com en l’Econet.

00000000A

00000000A XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FUNCIONAMENT
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 Autoritzacions d’usuaris al sistema de sol·licituds

AUTORITZACIONS 
D’ACCÉS

Cada usuari ha de sol·licitar els seus serveis, per tal de mantenir la traçabilitat de tot el procés. Per tant, 
cada IP ha d’autoritzar als usuaris que calguin perquè puguin accedir a l’aplicatiu de la intranet.
Actualment no és possible donar accessos a plataformes per la intranet: cal sol·licitar-los a uat@vhir.org o 
a informatica@vhir.org.
Els usuaris podran carregar serveis als comptes interns autoritzats pel seu IP.

Usuaris interns

IMPORTANT!! Cada vegada que el sistema registri una sol·licitud d’un usuari per reservar una màquina per 
primer cop, li enviarà un correu d’avís perquè contacti amb el personal tècnic de la UAT i pugui rebre la 
formació adient. No es poden fer servir les màquines en autoservei sense haver rebut aquesta formació.

Usuaris externs

Hauran d’accedir mitjançant l’enllaç de la web de la UAT:
https://intranet.vhir.org/SCTDir/Plataformes/SCT/selecciousuariextern.aspx

Usuaris VHIO que necessitin accedir a carpetes de resultats a ServComuns: contactar amb uat@vhir.org.
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 Integració dels càrrecs interns amb la gestió 
econòmica dels projectes per ECONETINTEGRACIÓ AMB 

ECONET

Una vegada finalitzat un servei, el personal de la UAT emet la petició de càrrec i 
aquesta apareix a l’Econet de l’IP. 

Document
petició
amb les dades
del servei

Data auto-autorització: si l’IP/autoritzat
econòmic activament no realitza cap
acció, el càrrec s’autoritza
automàticament als 10 dies d’aparèixer a 
l’econet, pel compte intern escollit
originalment a la petició

L’IP o el seu autoritzat econòmic
pot autoritzar el càrrec, refusar-
lo i canviar el compte intern si 
cal (igual que si fos una factura 
externa)
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 Cada IP (Responsable) pot seleccionar els comptes interns als que es poden imputar 
càrrecs interns de la UAT. Aquests comptes són els que sortiran al llistat “compte 
despesa”.

 Si no es selecciona cap compte, per defecte hi sortiran totes.
 Tots els autoritzats d’un IP poden seleccionar tots els comptes, no és possible 

assignar comptes específiques per a cada autoritzat.
 Un mateix usuari pot ser autoritzat de més d’un IP, cadascun amb els seus comptes.
 Els usuaris autoritzats només poden carregar serveis però no accedeixen ni 

visualitzen cap informació dels comptes (això només ho fan els autoritzats 
econòmics).

 El compte intern seleccionat en la petició es pot canviar en el moment d’autoritzar el 
càrrec intern.

 Integració dels càrrecs interns amb la gestió 
econòmica dels projectes per ECONET

03
Hactec

AUTORITZACIONS 
D’ACCÉS
INTEGRACIÓ AMB 
ECONET
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CONTACTE

uat@vhir.org 

93 489 4179/4181

informatica@vhir.org

93 489 4564

mailto:uat@vhir.org
mailto:informatica@vhir.org
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