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Benvolgut company,
Segons les dades que consten en aquest Centre d'Informática de la Universitat de
Barcelona, la máquina selene.ecm.ub.es utilítzada peí vostre grup de treball, ha estat
adquirida abans de I'I de gener de 1996. Tal com diu el Pía Informátic, el CIUB no es fará
carree del manteniment a partir del 2001. La qual cosa vol dir que l'any 2000 será el darrer
any que la podreu tenir en manteniment sense cost per vosaltres.
Com ja heu de saber, tenim en marxa un pía de renovado per a la substitució d'aquestes
maquines amb el qual contribuim a Financar un nou equip (incloent-hi plataformes Intel de
prestacions elevades) sempre queja, peí proper any 2000, es doni de baixa de manteniment
l'equip substitu'ít, que no obstant quedaría a la vostra disposició i es podria seguir utilitzant
amb les elementáis normes de seguretat a que obliga no teñir contráete de manteniment.
Els ni oferim, dones, dues possibilitats:
1. Seguir mantenint durant l'any 2000 la maquina abans esmentades peí termini
improrrogable d'un any.
2. Donar-la de baixa a fináis de 1999 i en compensació, el CIUB contribuirá amb el
manteniment que hauríem de pagar durant l'any 2000 de l'adquisició d'una estació de
treball, o d'una plataforma tipus PC d'altes prestacions.
Cas que opteu per la segona opció, haureu de comunicar-ho per escrit al Sr. Joan Llopart,
cap de Sistemes del CIUB (teléfon 402 16 74 - e-mail: jllopart@ird.ub.es) enviant la carta
adjunta abans del 15 de novembre. Aquest termini és improrrogable i si no contesteu
entendrem que desitgeu el manteniment segons la primera possibilitat.. Els codis de la
vostra aplicado pressupostária els podeu aconseguir de la secretaria del vostre departament.
Cas de que alguna dada sigui errónia, també hauríeu de posar-vos en contacte amb Joan
Llopart.
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