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Aumento das cotas dos caixas de correo corporativo
para os usuarios de xustiza.gal

Desde  o  Departamento  de  Sistemas  da  Amtega  estanse  a  levar  a  cabo  unhas  actuacións
encamiñadas  a  seguir  mellorando  o  servizo  prestazo  aos  usuarios  dos  diversos  servizos  TIC
ofrecidos pola Amtega entre os que se atopa o correo electrónico.

Actualmente son administradas catro plataformas que ofrecen este servizo de correo electrónico,
atendendo aos diferentes ámbitos de: Xunta, Educación, Xustiza e recentemente Cixtec a raíz da
súa integración o pasado mes de xaneiro de 2021 (Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro).

Durante o ano 2020 realizáronse diferentas actuacións que permitiron o aumento da cota nos
buzóns de 33.600 usuarios do colectivo de Educación pasando dos 400MB a 2GB. Neste ámbito
aínda se está traballando para poder seguir aumentando a cota dos buzóns a outros grupos dentro
deste mesmo colectivo.

Paralelamente, neste ano 2021 iniciáronse actuacións para aumentar a cota dos usuarios no ámbito
de Xustiza. Neste caso establecerase, seguindo o mesmo criterio que o empregado en Educación,
unha cota mínima de 2GB para todos os usuarios, véndose afectados un total de 4.600 buzóns.

A raíz da comunicación realizada polo sindicato SPJ (Sindicato Profesional de Justicia), recibida
por este Departamento de Sistemas o pasado 4 de xuño, debemos indicar que realizado un estudio
inicial sobre o estado de ocupación dos buzóns dos usuarios do correo de Xustiza obsérvase que
solo un 5% dos usuarios teñen unha ocupación por enriba do 90% da súa cota, sendo un 76% a
porcentaxe de usuarios que actualmente teñen unha ocupación inferior ao 50% da cota asignada.

Unha vez que se teñan concluídas as actuacións de mellora e ampliación dos buzóns agardamos
que este 5% dos usuarios tamén vexan melloradas as funcionalidades ofrecidas desde a Amtega no
referente ao servizo de correo electrónico corporativo.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2021.

O Xefe do Departamento de Sistemas
José Luis Barreiro Cebey
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=RMnIX7hLl3
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