ANNEX I
SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC PORTAL WEB CERTAMEN
INTERNACIONAL DE BANDES MÚSICA “CIUTAT DE VALÈNCIA”, EDICIÓ 2017
MANTENIMENT SERVIDOR
Intel Intel Core 2 Quad Q6600
1 GB RAM1 DDRII Unbuffered ECC
2 Discos SATA 250GB ( RAID 1 )
2 targetes de xarxa 10/100/1000
Targeta IPMI
Transferència mensual 1000Gb/ mes
Suporte tècnic Telefònic i per mail bàsic
2 IP's publiques
Servici de Firewall inclòs
Monitoratge de l'ample de banda en temps real
Monitoratge d'1 servei (per exemple el servei Web) cada 5 minuts amb va enviar de
rnail (SMS opcional) en cas de fallada a l'administrador del sistema
2 reinicis manuals mensuals de la màquina inclosos
Suport tècnic Centre de dades Colt Telecom València
Garantia il·limitada en hardware
Sistema operatiu Windows 2003-2008 Server Web edition
Manteniment i suport del servidor 8x5

MANTENIMENT ANUAL PÀGINA WEB
S'actualitzaran les seccions amb els nous continguts dels programes, jurats, bases.
obres obligades, organització, guanyadors de certàmens anteriors, col·laboradors i
cartells, s'actualitzen els continguts i es revisen abans de ser publicats. Introducció i
creació de pdf's.
Els continguts es proporcionaran en format digital, com a document de text si són
textos i com a imatge si es tracta d'imatges.
Els continguts es proporcionaran en els 3 idiomes de la web.
Inclou disseny mini-web de l'any. Que realment és una web nova amb entrada en
flash en tres idiomes, amb logotips de col·laboradors i amb les següents seccions:
Història, Salutaciones, Jurado, Organització, Compositors, Programa i Galeria. Es fa
l'Adaptació de l'Estil del cartell de l'any aplicant el disseny creatiu d'aquest cartell
en la nova Mini-Web.
Es pujaran els arxius mp3 a la fonoteca. Ens proporcionen els CD's del concurs, els
convertim a mp3 para pujats a la Web de la FONOTECA, açò inclòs la creació dels
registres de cada pista en la base de dades. Els mp3 estaran etiquetats.
Adaptació del disseny i manteniment FONOTECA
Renovació Dominis per a 2.017.
Elaboració bàner per a remissió a la pàgina Web del Certamen

CONTRACTACIÓ SERVEIS OPTIMITZACIÓ PÀGINES WEB I XARXES

SOCIALS
Manteniment de les Plataformes Socials Youtube i Flikr.
L'empresa editarà els videos del Certamen de Bandes de Música. Les fotos es
retoquen i s'adapten a les exigències de la plataforma social Flikr.
Blog Informatiu. Totes les notícies que rebrem de l'Ajuntament a prop del Certamen
seran publicades en el Blog.

MANTENIMENT APP

Manteniment anual de la APP. Consistirà en l'Actualització de la APP cada any per a
incloure les dades del Certamen Anual (Miniweb) i publicació posterior en les plataformes
disponibles i quota Anual de Plataforma iOS (iPhone).

ANNEX II
SERVEI DE TRADUCCIONS A LES LLENGÜES CASTELLÀ/VALENCIÀ/INGLÈS
DE DOCUMENTACIÓ DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDES DE
MÚSICA “CIUDAD DE VALÈNCIA”, EDICIÓ 2017
Amb motiu de la celebració del Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de
València” edició de l'any 2017, es requereix pel Servei municipal Palau de la Música i
Congressos depenent de l'Ajuntament de València, la realització de les següents
traduccions a les llengües Castellà/Valencià/Inglés dels textos corresponents als
curriculums de les bandes de música participants, directors, jurats i compositors, i bases de
la convocatòria.
El detall del servei és el següent:
1) El Text es lliurara en un dels següents idiomes Valencià o Castellà o Inglés.
2) El nombre de textos a traduir presenta el següent desglossament:
• 22 x 2 = 44 textos curriculum Bandes participants (22 bandes x 2 textos, 1 text historia
banda + 1 text CV Director)
• 4 x 2 = 8 textos curriculum Bandes convidades (4 bandes x 2 textos, 1 text historia banda
+ 1 text CV Director)
• 6 x 2 = 12 textos curriculum Banda precertamen (12 bandes x 2 textos, 1 text historia
banda + 1 text CV Director)
• 5 textos curriculum Jurado
• 4 x 2 = 8 textos curriculum Compositors (4 compositors x 2 textos, 1 sinopsis obra + 1
text CV Compositor)
• Total de textos: 77
Aquests textos es tradueixen als idiomes (2) diferents del lliurat
En conseqüència el nom TOTAL DE TEXTOS és de 154 (77 textos x 2 (idiomes)
1 x 2 = 2 textos convocatòria de les bases reguladores del Certamen.
1 x 2 = 2 textos Historia del Certamen (fa 100 anys).
3) El nombre aproximat de paraules de cada text és de 300 paraules, amb excepció de la
convocatòria que serà de 3.900 paraules, i de la història que serà de 900 paraules,
aproximadament.

