Glossari d’errors

La unitat estructural no ha estat configurada prèviament a la Identitat.
Per poder assignar persones a una unitat estructural, aquesta ha de ser prèviament
configurada a la Identitat. Actualment la informació de la creació de noves unitats
arriba a l’OAE per part del Servei de Personal i/o GPAQ i l’OAE configura la unitat a
la identitat
En el cas de desplaçaments de persones com a resultat de la creació d’una unitat
nova, s’ha d’informar prèviament per tal de poder garantir la continuïtat dels
serveis associats a les persones en funció de la seva unitat d’adscripció.
El Nombre de baixes del fitxer “...” supera el llindar acceptable per la càrrega
automàtica.
S’ha determinat un llindar màxim de baixes que es poden fer de forma automàtica
en cada un dels fitxers de càrrega (campus, unitats, persones, ...). Superat aquest
llindar, es cancel·la la càrrega d’aquest fitxer i el procés continua carregant el
següent. Es genera un missatge d’error amb l’objectiu d’alerta de la situació.
UPCnet contactarà amb els responsables de les dades per informar de la situació i,
una vegada confirmat que no es tracta d’un error, es modificarà el llindar per tal
que les baixes es puguin processar.

Perfil de persona no contemplat a la Identitat.
Hi han unitats que per la naturalesa de les seves funcions tenen assignats uns
perfils de persones i no altres. Exemples de incoherències: no poden haver
registres amb perfil PDI o amb perfil Estudiants assignats a unitats funcionals, no
poden haver-hi registres amb perfil de PAS en centres adscrits, ...
Per solventar les incidències d’aquest tipus que es puguin presentar la OAE
contactarà amb vosaltres i, si fos necessari, es redefiniran els perfils que poden
associar-se a la unitat estructural corresponent o es reubicaran els registres.
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Edifici i/o campus d’ubicació de la persona no informat prèviament a la càrrega
d’edificis.
No es poden carregar persones que tenen informada una ubicació en un edifici que
no ha estat informat prèviament en la càrrega d’edificis. Actualment la informació
dels edificis, ens arriba del Servei de Personal.

La càrrega amb data igual a la d’aquest e-mail no ha estat processada
No s’ha pogut processar la càrrega diària. UPCnet farà les accions correctores
adequades per tal de solventar la
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