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1. Introducció 

1.1 Objecte 

L’objectiu d’aquesta actuació és comprovar la correcta instal·lació i funcionament dels perifèrics 
de la estació de treball. 

1.2 Abast 

Tots els Lots relacionats amb el servei de suport als SSAA i CSEE. Aquest procediment és 
vàlid tant per tasques de suport remot com suport de camp. 

1.3 Gestió Coneixement 

Paraules clau de recerca (Tags) generals del procediment: instal·lació, configuració, perifèrics. 

2. Bibliografia i altres documents relacionats 

 EDU-S.TIC-ORGN0011 – Servei Gestió Remota 

 EDU-S.TIC-ORGN0011b – Catàleg de Serveis 

3. Conceptes, definicions i abreviatures 

COB:  Centre d’Operació de Barcelona (Telefónica) 

SAU:   Servei d’Atenció Unificada 

GR: Gestió Remota 

OGO: Oficina de Gestió Operativa 

DE: Departament d’Ensenyament 

CSEE: Centres i Serveis Educatius 

SSAA: Serveis Administratius 

SSCC: Serveis Centrals 

SSTT: Serveis Territorials 

FM: Fractalia Manager 

GED: Gestió de l’Entorn Distribuït 

4. Revisió de la gestió dels perifèrics 

4.1 Descripció General 

Davant la petició, per part d’un usuari, de revisió de perifèrics (impressores, escàners, targetes 
lectores de certificats digitals, web cam) en un o diversos equips s’executarà aquest 
procediment en funció de si s’ha d’actuar sobre una màquina amb Windows, Linkat o ambdós 
sistemes. Implica actuacions tals com:  

 Instal·lació de drivers, 

 Configuració del perifèric en local o xarxa. En aquest segon cas, es podrà compartir per 
ser utilitzat per més d’un usuari. 

Aquesta tasca no implica instal·lació física (maquinari) del perifèric. 
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4.2 Diferenciar l’afectació de la petició 

Sistema Operatiu: Windows i Linkat (en les versions suportades pel Departament 
d’Ensenyament). 

4.3 Escalats 

En cas de Gestió Remota, cal tenir en compte que aquesta actuació té els seus límits en 
aquells aspectes que impliquen manipulació del maquinari, aspecte que correspon al servei in-
situ. En altres casos s’ha de fer escalat a altres Lots i/o proveïdors. 

4.4 Validació i tancament de la petició 

Registre a l’eina corresponent de les activitats realitzades i tancament del tiquet amb posterior 
validació de l’usuari. 

5. Procediment d’actuació 

5.1 Activitat 1: assegurar la connectivitat física 

Confirmar amb l'usuari que el perifèric presenti un estat de funcionament normal, que tot el 
cablejat estigui connectat i que no presenti símptomes físics d'averia. 

5.2 Activitat 2: comprovar que el SO reconeix correctament el dispositiu 

5.2.1 Comprovació en Windows 

En primer cas reiniciar l'equip per comprovar que a l'inici de l'ordinador no dona cap missatge 
d'error relatiu al perifèric que volem revisar. 

Buscar a l'administrador de dispositius del Windows XP si trobem el perifèric que volem revisar. 

A l'administrador de dispositius del Windows XP ens podem trobar els perifèrics reconeguts pel 
sistema operatiu en quatre estats diferents: 

 
Indica que el perifèric està ben reconegut pel sistema operatiu. 

 

Indica que el perifèric està ben reconegut pel sistema operatiu però està 
deshabilitat. 

 

Indica que el sistema operatiu reconeix el dispositiu però informa que hi ha un 
problema amb el controlador o que li falten recursos de l'ordinador. 

 

Indica que reconeix la connexió física del perifèric amb l'ordinador però no 
disposa del controlador per fer-lo funcionar. 

Seleccionem agregar una impressora i s’obre l’assistent d’instal·lació. Seleccionarem si volem 
instal·lar una impressora en local, connectada directament a l’equip, o una impressora de 
xarxa. 
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5.2.2 Comprovació en Linkat 

Busquem al YaST les diferents opcions que ens ofereix el sistema operatiu per poder 
comprovar el perifèric: 

 

Al terminal del Linkat podem fer servir les comandes lspci per comprovar un perifèric intern de 
l'ordinador i lsusb si es tracta d'un perifèric que es connecta per USB. A tindre en compte que 
molts perifèrics es connecten de maneres que no pensem (una càmera web interna d'un portàtil 
es connecta per USB). 

5.3 Activitat 3: comprovar que està instal·lat el programari associat al perifèric 

Comprovar que el sistema operatiu disposa del programari del perifèric instal·lat necessari pel 
seu funcionament.  

Per posar un exemple la majoria d'escàners disposen de programari per poder fer els 
escanejos. 

6. Arxiu 

7. Annexos 


