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05Calidade e novas tecnoloxías

Coa creación da figura do responsable de calidade 
como membro dos equipos de goberno dos centros, 
e co reforzamento das funcións e o persoal das no-
vas unidades administrativas, consolídase a rede de 
axentes implicados (PDI, PAS e estudantes), no segue-
mento e mellora da política de calidade dos títulos da 
UDC. A disponibilidade de esa rede posibilita a intre-
gración da xestión dos mestrados nas administracións 
dos centros.

A implicación do profesorado reflíctese no impor-
tante incremento da participación nas actividades de 
formación e innovación docentes, na utilización das 
ferramentas de apoio a docencias ou no número de 
guías docentes elaboradas na plataforma GADU que 
case acada ao 100% das guías docentes de graos e 
mestrados.

Todos os centros dispoñen, desde este ano, dun siste-
ma de garantía interna de calidade (SGIC) certificado 
e implantado. Neste curso comenzamos o proceso de 
certificación dos SGIC. A UDC participa no programa 
piloto da ACSUG para a certificación con dous cen-
tros: A Facultadde de Economía e Empresa e a Facul-

tade de Informática. Os seus sistemas son dos primei-
ros do sistema universitario español que conseguen 
as certificacións. Por medio destes SGIC, en 2013 to-
dos os títulos de grao e mestrado elaboraron os seus 
informes anuais de seguimento, correspondentes ao 
curso académico 2012-013, que foron revisados pola 
axencia externa.

Así mesmo, púxose en marcha a cuarta convocatoria 
do programa Docentia para avaliar e garantir a cali-
dade da docencia. Nesta ocasión incorpóranse os es-
tudantes aos comités de avaliación como vocais de 
pleno dereito para participar activamente nos proce-
sos de avaliación. Os membros dos órganos de repre-
sentación do PDI, funcionarios e laborais, intégranse 
na comisión interna (CIU) do programa.

Canto ás actividades do Centro Universitario de For-
mación e Innovación Educativa, cómpre salientar a am-
pla participación nos obradoiros Campus Virtual Moo-
dle e a realización, en colaboración coa Vicerreitoría 
de Relacións Internacionais e Cooperación, de cursos 
para proporcionar ferramentas lingüísticas e técnicas 
docentes para impartir contidos curriculares en inglés.
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Soporte á docencia

Cursos

Títulos 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Grao 40 40 41

Mestrado 55 48 50

Cadro 58 Evolución da implantación de títulos

 Cursos
 Cursos Materias de cursos Guías de cursos

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014

1.º 40 40 41 395 395 405 392 395 405

2.º 40 40 40 405 405 406 392 405 406

3.º 28 40 40 315 482 488 301 476 485

4.º 13 29 40 138 371 532 116 349 510

Total 121 149 161 1.253 1.653 1.831 1.201 1.625 1.806

Cadro 59 Evolución dos cursos, materias e guías implantados

Cadro 60 Evolución da porcentaxe de graos implantados por cursos
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en Enxeñaría Naval e Oceánica acaba de iniciar a súa 
implantación en primeiro curso. 

Guías docentes elaboradas dos cursos de grao implantados

No ano académico 2012-2013 completárase o pro-
ceso de implantación de títulos de grao en primeiro, 
segundo e terceiro curso. No ano académico actual 
(2013-2014) iniciouse a implantación do primeiro cur-
so do novo Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica, mo-
tivo polo que o proceso de implantación en segundo 
e terceiro curso pasa a ser do 98%. 

Respecto dos datos de cuarto curso, prodúcese un 
avance do 73% ao 98%, que obedece a que se está á 
implantar no ano académico actual este último curso 

Na actualidade hai doce graos que están en proceso 
de implantación no seu cuarto curso, mentres o Grao 

nos doce graos que comezaran a súa implantación no 
ano académico 2010-11. 

Neste curso avanzouse do 93% ao 98% no proceso 
global de implantación. Completouse de maneira 
plena o proceso de implantación dos títulos de grao 
que se puxeran en marcha nalgunha das tres primei-
ras fases (cursos académicos: 2007-2008, 2009-2010 
e 2010-2011). Queda, por tanto, completar o 2% res-
tante que corresponde á implantación dos tres últimos 
cursos do grao iniciado no presente ano académico.

Cadro 61 Evolución da porcentaxe de guías elaboradas por graos implantados
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 Cursos
 Cursos Materias de cursos Guías de cursos

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014

1.º 55 48 50 1.442 1.040 1.091 988 812 977

2.º 6 5 4 93 24 20 74 20 18

Total 61 53 54 1.535 1.064 1.111 1.062 832 995

Cadro 62 Evolución dos cursos, materias e guías elaborados en mestrados
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plícase por unha característica específica da situación 
de compartimento de parte destes mestrados con 
outras universidades. Así, o feito de que unha parte 
dos mestrados sexan compartidos con outras univer-
sidades fai que se utilicen diversos sistemas para ela-
borar as guías docentes das materias destes títulos.

Pasouse dun total do 78% de guías no curso 2012-
2013 ao 90% no curso actual, o que supón un incre-
mento do 12%. Vemos que o incremento dáse tanto 
nas guías de materias de primeiro como de segundo 
curso. A lectura destes valores, pese a ser máis baixa 
en relación cos datos comentados sobre os graos, ex-

Cadro 63 Porcentaxe de guías elaboradas por cursos de mestrado implantados
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O CUFIE presta unha especial atención á innovación 
educativa e á potenciación e difusión de experiencias, 
traballos e materiais de interese pedagóxico.

A Unidade de Formación e Asesoramento, creada en 
2004, atende tanto ao profesorado universitario (Plan 
de apoio ao ensino) e ao profesorado novel (Plan de 

formación inicial), como aos estudantes (Plan de apoio 
á aprendizaxe) e novos investigadores (Plan de apoio 
a novos investigadores)

No Plano de Apoio ao Ensino participaron 447 do-
centes (un 30.87% do total de docentes na UDC). 

Formación e innovación educativa
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Programa Cursos Horas Prazas

Metodoloxía Didáctica 16 234 390

Tecnoloxía Educativa 9 124 180

Ensino Semipresencial 4 52 80

Saúde e Prevención de Riscos Laborais 4 48 100

Contexto Socioinstitucional e Traballo na UDC 4 48 95

Total 37 506 845

Cadro 64 Programas de apoio ao ensino no curso 2012-2013

Centro %

ETS de Arquitectura 7.38

ETS de Enxeñeiros de Camiños 3.8

ETS de Naútica e Maquinas 4.69

EU de Arquitectura Técnica 2.23

EU de Deseño Industrial 0.67

EU de Enfermería (Ads.) 0.44

EU de Enfermería e Podoloxía 2.9

Fac. de CC do Traballo 0.67

EU Politécnica 3.57

Escola Politécnica Superior 6.26

Fac. de CC da Comunicación 0.44

EU de Turismo 0.22

Fac. de Ciencias da Educación 7.82

Fac. de CC da Saúde 3.13

Fac. de Fisioterapia 2.9

Fac. de Economía e Empresa 10.18

Fac. de Ciencias 13.64

Fac. de Dereito 3.84

Fac. de Filoloxía 6.26

Fac. de Humanidades 1.56

Fac. de Informática 10.96

Fac. de Socioloxía 2.46

Fac. de CC do Deporte e a Educación Física 4.02

Total 100

Cadro 65 Centro de procedencia dos participantes nos cursos de apoio ao ensino
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Categoría %

Catedrático/a de esc. universitaria 2.46

Catedrático/a de universidade 2.23

Titular de escola universitaria 9.17

Titular de universidade 27.51

Contratado/a doutor/a 16.77

Axudante doutor/a 3.35

Axudante 3.57

Asociado/a 7.6

Contratado/a laboral interino/a 13.42

Colaborador/a 5.81

Contratado/a por obra e servizo 1.78

Bolseiros con docencia 6.26

Total 100

Cadro 66 Categoría profesional dos participantes nos cursos de apoio ao ensino

Programa Cursos Horas Prazas

Metodoloxía Didáctica 16 234 80

Tecnoloxía Educativa 9 124 45

Ensino Semipresencial 4 52 20

Saúde e Prevención de Riscos Laborais 4 48 20

Contexto Socioinstitucional e Traballo na UDC 4 48 20

Total 37 506 225

Cadro 67 Plan de Formación Inicial no curso 2012-2013
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Nivel %

Grao 23.91

Mestrado 5.15

Primeiro ciclo 20.2

Segundo ciclo 42.06

Terceiro ciclo 8.24

Total 100

Cadro 69 Participación nos cursos de apoio á aprendizaxe por nivel

Centro %

ETS de Arquitectura 14.02

ETS de Enxeñeiros de Camiños 8.24

ETS de Naútica e Maquinas 1.03

EU de Arquitectura Técnica 1.85

EU de Relacións Laborais 2.06

EU de Enfermería e Podoloxía 0.61

Fac. de CC da Comunicación 0.61

Fac. de CC do Traballo 0.21

EU de Deseño Industrial 0.21

EU de Turismo 0.21

EU de Fisioterapia 1.23

EU Politécnica 2.06

Escola Politécnica Superior 2.06

Fac. de Ciencias da Educación 21.64

Fac. de CC da Saúde 2.26

Fac. de Economía e Empresa 13.19

Fac. de Ciencias 5.97

Fac. de Dereito 3.09

Fac. de Filoloxía 3.91

Fac. de Humanidades 0.41

Fac. de Informática 8.04

Fac. de Socioloxía 4.32

Fac. de CC do Deporte e a Educación Física 1.85

Total 100

Cadro 68 Participación nos cursos de apoio á aprendizaxe por centros
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Nivel %

Grao 7.44

Mestrado 18.6

Primeiro ciclo 3.25

Segundo ciclo 13.02

Terceiro ciclo 57.67

Total 100

Cadro 71 Participación nos cursos de apoio a novos investigadores por nivel

Centro %

ETS de Arquitectura 9.3

ETS de Enx. de Camiños 7.91

ETS de Naútica e Maquinas 2.32

EU de Arquitectura Técnica 3.72

EU de Relacións Laborais 2.79

EU de Enfermería e Podoloxía 0.46

Fac. de CC da Comunicación 0.46

Fac. de Fisioterapia 0.93

EU Politécnica 0.46

Escola Politécnica Superior 1.39

Fac. de Ciencias da Educación 16.74

Fac. de CC da Saúde 2.32

Fac. de Economía e Empresa 6.51

Fac. de Ciencias 12.55

Fac. de Dereito 6.51

Fac. de Filoloxía 5.58

Fac. de Humanidades 1.39

Fac. de Informática 5.11

Fac. de Socioloxía 7.91

Fac. de CC do Deporte e a Educación Física 5.58

Total 100

Cadro 70 Participación nos cursos de apoio a novos investigadores por centros

O Plan de apoio a novos investigadores (PAI), é 
o programa de máis recente creación dentro dos 
ofertados dende o CUFIE e pretende dar resposta 
ás necesidades formativas en competencias trans-
versais que poden ter os investigadores ou futuros 

investigadores da Universidade da Coruña. No curso 
2012-2013 participaron un total de 215 estudantes e 
investigadores. O plano constaba de 6 cursos, que 
sumaban 64 horas de formación e ofertaba un total 
de 160 prazas. 
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Campus de Ferrol e 5 deles de nova incorporación á 
oferta da Aula de Formación Informática).

Durante o período académico 2012-2013, un total 
de 16 docentes impartiron 23 cursos diferentes (5 no 

Cursos Prazas ofertadas Prazas ocupadas % ocupación

2009-2010 42 820 673 82,07

2010-2011 25 480 463 96,46

2011-2012 25 480 387 80,63

2012-2013 23 450 416 92,44

Cadro 72 Evolución dos cursos e prazas para a formación informática

Formación informática

Grupo Participantes %

1.º ciclo (non EEES) 90 35,02

2.º ciclo (non EEES) 88 34,24

Doutoramento 6 2,33

Graos 24 9,34

Mestrado 5 1,95

PDI 7 2,72

PAS 20 7,78

Outros 17 6,61

Total 257 100,00

Cadro 73 Participación nos cursos de formación informática

Participantes Total poboación %

Participación do profesorado 904 1.683 53,71%

Participación do alumnado 3.676 19.910 18,46%

Cadro 74 Participación na avaliación docente en 2012-2013

Avaliación docente
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Cadro 75 Participación do profesorado na avaliación docente en 2012-2013 por departamento
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Cadro 76 Alumnado participante na avaliación docente en 2012-2013 por centro
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Unidade Técnica de Calidade

UDC con cinco ou mais anos de experiencia docente 
no ensino universitario que ata o momento non fora 
avaliado positivamente neste programa.

Total

Títulos de grao que presentaron o seu informe anual de seguimento 38

Títulos de mestrado universitario da UDC ou que coordina esta que presentaron o seu informe anual 
de seguimento

25

Cadro 77 Informes anuais de seguimento presentados

Total

Profesorado que solicitou participar na convocatoria 128

Profesorado que foi admitido tras comprobar os requisitos esixidos na convocatoria 126

Cadro 78 Participación do profesorado na convocatoria de setembro do Programa Docentia

información pública dos títulos da UDC” da web da 
UDC. A UTC, despois de revisar os informes e a infor-
mación pública de cada un dos títulos, remitiullos á 
ACSUG no mes de decembro.

Todos os títulos de grao e mestrado elaboraron o in-
forme anual de seguimento, correspondente ao curso 
académico 2012-2013, e actualizaron a información 
pública máis relevante no apartado “Seguimento e 

Programa Docentia

En setembro, a Comisión Interna de Universidade (CIU) 
publicou a IV convocatoria para a avaliación da acti-
vidade docente do profesorado (Programa Docentia). 
Esta convocatoria abriuse a todo o profesorado da 

Entre os meses de xullo e outubro, 24 títulos de grao e 
4 de mestrado universitario recibiron o informe final de 

seguimento da ACSUG correspondente o curso aca-
démico 2011/2012.
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A Axencia Galega para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia (ACSUG) publicou a I convocatoria 
(proxecto piloto) para a certificación da implantación 
dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade (SGIC) 
dos centros do Sistema Universitario Galego (SUG). 
Nesta convocatoria cada universidade do SUG só po-

día presentar dous centros, a UDC solicitou a parti-
cipación da Facultade de Economía e Empresa e da 
Facultade de Informática. Logo de recibir a visita dos 
comités de avaliación externa, ambas facultades su-
peraron a certificación da implantación dos seus SGIC 
con resultado positivo.  

Total

Servizos que renovaron a súa certificación pola Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 1

Servizos que realizaron a auditoría de seguimento da súa certificación pola  
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008

3

Servizos que renovaron a súa certificación pola Norma UNE 166002:2006 /9001 
(Sistemas de Gestión de I+D+i) 1

Laboratorios que realizaron a auditoría de seguimento da súa certificación pola  
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 3

Laboratorios que renovaron a súa certificación pola Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 1

Laboratorios que realizaron a auditoría de seguimento da súa acreditación pola  
Norma UNE-EN-ISO 17025:2005

2

Cadro 79 Certificacións por normas ISO en 2013
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En 2013 leváronse a cabo diversos traballos de mo-
dernización, consolidación e actualización dos equi-
pos e sistemas informáticos e de comunicacións que 
dan soporte ás actividades docentes e administrativas 
da Universidade da Coruña. 

Como actuacións mais salientables desde o punto 
de vista da infraestruturas de comunicacións, cómpre 
destacar a ampliación en 250 extensións telefónicas 
fixas e 260 novas tomas de datos da rede de comu-
nicacións. Para mellorar a capacidade de conexión 
ao exterior, substituíuse o cortalumes exterior, que 
só permitía unha conexión a 2Gb coa RedIRIS por 
unha nova conexión 10Gb, o que mellora de forma 
substancial a conexión a internet da institución. Neste 
sentido, tamén se mellorou a conexión entre diversos 
edificios da Universidade, mediante a instalación de 
cableado de fibra óptica que incrementa a capacida-
de de intercomunicación e facilita a recuperación ante 
caídas da rede. 

Por mor do uso masivo que se está a facer da rede 
wifi, que ademais se constituíu nos últimos anos 
como un elemento fundamental na docencia práctica 
de moitos estudos, adquiríronse novos equipos para 
ampliar a capacidade e cobertura da rede actual con 
novas antenas do estándar 802.1n.

No relativo a infraestruturas de sistemas, mellorouse 
a capacidade de almacenamento en máis de 35Tb, 
debido á gran demanda de este soporte por parte 
da comunidade universitaria, polo uso masivo de sis-
temas de correo electrónico, teleformación, arquivos 
compartidos, etc. En consonancia con esta actuación, 
mellorouse tamén o sistema de backup, mediante a 
adquisición de material LTO5 para incrementar a sua 
capacidade.

Renovouse a infraestrutura de correo electrónico, ba-
seada no sistema de código aberto, zimbra, na sua 
versión 8. Esta actualización permitiu superar as limi-
tacións de capacidade, seguridade e alta dispoñibili-
dade da infraestrutura física que tiña a anterior versión 
e que comprometía a sua continuidade. Conseguiuse 
un contorno virtualizado capaz de dar soporte as no-
vas necesidades de correo e, de paso, facilitar o uso 
da interface de correo desde dispositivos móbiles 
como smartphones e tabletas.

Durante o 2013 déronse os pasos necesarios para 
implantar a ferramenta de código aberto AL-SIGEM 
que, xunto coas outras ferramentas de código aberto 
OpenCMS e Alfresco, forman a infraestrutura da sede 
electrónica da UDC, que estará dispoñible no primei-
ro semestre do 2014 e que facilitará a tramitación 
electrónica mediante sede segura dun gran número 
de procedementos electrónicos, moitos dos cales xa 
están activos. 

No segundo semestre implantouse unha solución tec-
nolóxica para os postos de traballo baseada na tec-
noloxía de Infraestrutura de Escritorios Virtuais (VDI). 
Esta tecnoloxía, aínda que madura e implantada en 
diversas grandes corporacións, sitúa a Universidade 
da Coruña na vangarda tecnolóxica con respecto a 
outras institucións similares a nivel internacional e en-
márcase dentro da política de contención, sustentabi-
lidade e optimización do gasto en infraestruturas que 
se vén levando a cabo nos últimos anos. 

A tecnoloxía VDI permite trasladar o sóftware do 
posto de traballo aos servidores centrais da Universi-
dade, onde se executan con máis rendemento e se-
guridade. Todo o sóftware necesario para o traballo 
do posto cliente execútase no servidor, mentres que 

Informática e comunicacións



05Calidade e novas tecnoloxías

— 95 —

no cliente unicamente se interactúa co interface do 
mesmo, polo que as necesidades de hardware son 
mínimas. Deste xeito, o equipo de posto de traba-
llo alonga a sua vida útil e duplica o seu período de 
amortización. Tamén se mellorará a seguridade e a 
protección de datos, xa que tanto o sóftware como os 
datos que utiliza un traballador van residir exclusiva-
mente no servidores centrais da Universidade.

No relativo ao sistema de xestión da investigación 
(suxi.udc.es), púxose en marcha o primeiro módulo 
do sistema, que permite a xestión do currículo dos 
investigadores, facilita o seu mantemento e permite 
incorporar de forma colaborativa os novos méritos 
curriculares. Tamén facilita a xestión de grupos de in-
vestigación e a exportación do currículo personaliza-
do do investigador a divesos formatos, entre os que 
se inclúe o curriculum vitae normalizado (CVN). 

Outras actuacións do Servizo de Informática e Comu-
nicacións:

Incorporación do uso de certificados dixitais para •	
a identificación no xestor de identidade corporati-
vo, de maneira, que agora, ademais de usuario e 
contrasinal e posible o acceso mediante certifica-
do dixital de FMNT ou eDNI.
Mellorouse e actualizouse o servizo de UDCTV •	
(www.udctv.es), onde, ademais dunha remode-
lación completa do interface de usuario, agora é 
posible emitir en directo desde calquer ubicación 
da UDC.

Modificouse a ferramenta de xestión de activida-•	
des deportivas, baseada en código aberto, que 
permite a reserva e pago on-line de instalacións 
deportivas. Esta ferramente permite tamén a xes-
tión on-line de actividades culturais e de cursos e 
congresos. 
Traballouse na implantación da ferramenta de xes-•	
tión de espazos (espazos.udc.es) que permite a 
reserva e xestión de calquer espazo físico da UDC 
e que xa se está usando na maioría de centros de 
UDC. 
A ferramenta de xestión de bolsas (bolsas.udc.•	
es) incorporou melloras substanciais que facilitan 
a tramitación electrónica dun número elevado de 
solicitudes de bolsas.
Modificación e mellora da interface e contidos da •	
web corporativa (www.udc.es).
Remodelación da estrutura de contidos da oferta •	
académica da UDC (estudos.udc.es), cunha maior 
claridade e accesibilidade por parte dos estudantes 
que pretendan incorporarse á comunidade UDC.

No relativo ás actividades da oficina de sóftware libre 
da UDC, mantívose a actividade relativa á evolución 
do mirror FTP, formación en ferramentas libres, cele-
bración de xornadas, melloras na web da oficina (osl.
cixug.es), implantación de ferramentas libres nas au-
las de estudo, asesoramento á comunidade universi-
taria, etcétera. Todas estas actuacións déronlle á UDC 
o terceiro posto no ranking de universidades españo-
las que promocionan ferramentas libres.
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Indicador 2011 2012 2013

Materias ofertadas no campus virtual 5.137 4.949 4.434

PDI que utiliza o Campus Virtual 1.468 1.451 1.454

Estudantes que utilizan o Campus Virtual 20.328 20.327 20.102

Tarxetas universitarias emitidas ou renovadas 6.657 7.338 6.211

Visitas á web institucional 5.643.565 4.869.338 3.392.531

Webs aloxadas no servidor corporativo 229 221 225

Departamentos con web aloxada 32 33 35

PAS e PDI que utilizan a Wiki corporativa 230 340 350

Extensións telefónicas fixas activas 3.465 3.553 3.796

Solicitude de alta de toma de voz 125 88 243

Tomas de datos dispoñibles (con ou sen equipos conectados) 23.944 24.532 24.792

Portos de rede dispoñibles 13.286 13.586 13.656

Portos de rede activos (con equipamento conectado) 10.893 11.025 11.234

Porcentaxe de despregamento da rede WIFI (%) 95 95 95

Usuarios habilitados na rede WIFI 32.088 36.613 41.147

Usuarios con actividade na rede WIFI 19.250 20.288 21.784

Actuacións especiais de rede: audioconferencia, videoconferencia 68 63 58

Servidores administrados polo SIC 262 318 368

Servidores SIC virtualizados 182 208 308

Servidores UDC externos ao SIC virtualizados 11 28 36

Espazo global de almacenamento dispoñible (Tb) 151 164 144

Capacidade do sistema de backup (Tb) 250 250 250

Renovación de equipos informáticos postos de administración e servizos 
mediante tecnoloxía VDI 150 124 114

Postos de traballo xestionados polo SIC 9.920 10.220 10.234

Postos de consulta bibliográfica 82 86 86

Postos dispoñibles en AulasNET 583 583 583

Postos dispoñibles en aulas de docencia 1.175 1.175 1.175

AulasNET xestionadas polo SIC 25 25 25

Aulas de docencia xestionadas polo SIC 29 29 29

Contas de correo electrónico PAS 1.457 1.499 1.571

Contas de correo electrónico PDI 3.899 4.122 4.427

Contas de email alumnos 88.240 91.720 95.227

Listas de distribución de correo 119 150 239

Contas no FTP corporativo 64 75

Cadro 80 Evolución da actividade do Servizo de Informática e Comunicacións (segue)
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Indicador 2011 2012 2013

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos SQL Server 2005  
(número de bases de datos) - 40 34

Clúster Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos SQL Server 2008 R2 
(número de bases de datos) - 11

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 10G - 15 8 SGA - 5 
esquemas

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 10G (Desenvolvemento) - - 3 SGA

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 11G - - 3 SGA  - 10 
esquemas

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos Oracle 11G (Desenvolvemento) - - 2 SGA

Sistema Xestor Corporativo de Base de Datos MySQL - 35 38

Envío de SMS para notificación de notas 45.612 57.364 -

Envío de SMS para resolución de bolsas 2.321 0 -

Envío de SMS para notiicación a colectivos 6.155 174 -

Contas no dominio activo corporativo udc.pri 37.000 40.000 43.000

Equipos no dominio activo corporativo udc.pri 1.500 1.600 1.900

Usuarios con actividade no dominio activo udc.pri 17.000 20.000 22.000

Equipos de rede monitorizados polo SIC 118 130 146

Servidores físicos habilitados para a tecnoloxía de escritorios virtuais (VDI) - - 14

Servidores virtuais habilitados para a tecnoloxía de escritorios virtuais (VDI) - - 24

VDI: Capacidad total almacenamento do sistema de escritorios virtuais (VDI) - - 15TB

Modelos de clientes de VDI configurados - - 5

Equipos cliente basados en tecnoloxía VDI instalados e configurados - - 160

Usuarios/as con acceso ao portal do persoal 2.680 2.806 2.729

Conexións ao portal do persoal - 47.630 48.455

Usuarios con acceso ao portal económico - 24.390 24.041

Usuarios con acceso ao portal de solicitudes electrónicas - 2.806 2.729

Solicitudes xestionadas polo portal de solicitudes electrónicas - - 1.264

Oficinas de rexistro de E/S xestionadas - - 21

Número de rexistros de E/S totais nas oficinas de rexistro - - 46.953

Número de usuarios de voto electrónico das distintas eleccións - 321 19.059

Usuarios que contactaron co CAU a través do correo electrónico - 1.203 3.042

Chamadas recibidas de usuarios que contactaron co CAU a través do teléfono - 12.532 13.180

Incidencias escaladas aos diferentes grupos de soporte - - 9.076

Incidencias informativas ou formativas resoltas telefonicamente - - 3 .015

Incidencias resoltas por sistema remoto - - 1.089

Cadro 80 (continuación) Evolución da actividade do Servizo de Informática e Comunicaciónss




