Procés sol·licitud electrònica
Projectes TIC 2012
1
Pendent de la
validació tècnica

Sol·licitant
(amb càrrec)

10/09/2011

CTI - Tècnic CTI
[Pendent de validar petició]

Don per validada la
sol·licitud

No estic d’acord

2
Pendent vist i
plau sol·licitant

Rebuig patrocini

SOL - Sol·licitant
[Pendent de vist-i-plau de la validació]

Estic d’acord i propós
patrocinador

3
Pendent
patrocinador

PAT - Patrocinador
[Pendent d’acceptar patrocinador]

6
Pendent
valoració

CTI - Tècnic CTI
[Pendent de valoració]

Accept patrocini

5
Pendent
responsable
funcional

Don per assignat
el responsable funcional

Don per valorada la sol·licitud

7
Pendent de
classificació

VTI – Vicerector TIC
[Pendent de classificació]

Don per classificada la sol·licitud
9
Projecte
pendent de
disponibilitat

Projecte pendent de
disponibilitat

Projecte acceptat

8
Pendent del
Consell de
Direcció

RCD – Consell de Direcció
[Pendent del Consell de Direcció]

Rebuig projecte

Projecte acceptat
11
Projecte
acceptat pel
Consell de
DIrecció

CTI - Tècnic CTI
[Projecte acceptat; pendent de planificar]

Don per planificat el projecte

SOL – Sol·licitant
[Pendent de
condicions
adequades]

14
Projecte suspès
per la part
interessada

Sol·licit el reinici

CTI – Tècnic CTI
[Pendent de
recursos TIC]

Rebuig reinici

15
Projecte suspès;
pendent de
recursos TIC

Sol·lit el reinici
VTI – Vicerector
TIC
[Pendent de
condicions
adequades]

Suspenc temporalment el
projecte a petició de la part
interessada

12
Projecte
pendent
d’execució

Projecte no planificat
CTI - Tècnic CTI
[Projecte planificat; pendent d’iniciar]

Don per iniciat el projecte
Suspenc temporalmente el
projecte

13
Projecte en
execució

CTI - Tècnic CTI
Pprojecte en execució]

Reinicio el projecte
Suspenc temporalment el
projecte a petició del VTI

16
Suspenc
Projecte suspès
definitivament
pel Vicerector
el projecte
TIC

18
Projecte
suspès
definitivament

Don per finalitzat el projecte

17
Projecte
Finalitzat

10
Projecte
no planificat pel
Consell de
Direcció

4
Projecte
rebutjat pel
patrocinador

Tràmit finalitzat

Podeu sol·licitar nous projectes a UIBdigital.
Aneu a Gestions i serveis: Tràmits i feu una nova sol·licitud
de projecte TIC.
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