


“Errealitate bihur daitekeen etorkizuna

dugu aurrean, etorkizuna eraikitzeko

gida bat, baina hori gauzatzeko

ezinbestekoa da gu guztion

lankidetza, gizarte berria gizatiartuko

duten balioak izan ditzagun. Inork

ez dezala ahaztu zein eginkizun duen

pertsonak ardatz izango dituen

informazio gizartea sortzeko lanean”.



lehendakariaren aurkezpena

Hitz hauekin amaitzen nuen Euskadi Informazio Gizartean Planaren aurkezpena, orain dela bost urte teknologi

erronkarik handienetariko baten aurrean geundela. Munduko eskualde aurreratuenen artean egoteko aukera paregabea

genuen eta ezin genuen hutsik egin. Beraz, lanari ekin genion asmo handiko proiektu batekin eta, zalantzarik gabe,

gu guztion lana ezinbestekoa izango zen proiektu hori gauzatzeko. Administrazio publikoek, enpresek, herritarrek

zein antolakundeek bide luzea genuen egiteko, baina ez genuen ilusio gutxiago haatik. Bagenekien zehaztutako

helmugaraino urrats sendoz joateko gai ginela. Lehenago ere gure herriak aurre egin behar izan die tamaina bereko

beste erronka batzuei eta, guztiok batera lanean, geure bereizgarria dugun ahaleginari esker, onik atera izan gara

beti.

Orduan fronte guztietan aritzea erabaki genuen. Informazio Gizarteak ez du administrazio publikoaren eremu jakin

bakar bat ukitzen, eta ez da bakarrik oinarrian dituen teknologietako liderren kontu bat. Informazio Gizarteak eragina

du pertsonen bizimoduan, enpresen arteko harremanetan eta negozioak egiteko eran, ikasteko eta irakasteko eran,

aisialdia ulertzeko eta gozatzeko eran eta, azken batean, elkarrekin komunikatzeko eta harremanak izateko eran ere.

Horrenbestez, osasun arloan jardun behar genuen eta kudeaketa mekanismoak hobetu zerbitzuaren kalitatea eta

gaixoen arreta hobetzeko. Negozioen arloan, berriz, bidea erraztu behar genuen euskal enpresa sarean teknologia

digitalak gehiago sar zitezen, jarduera sektorea edo tamaina kontuan hartu gabe. Administrazio publikoen prozedurak

ere digitalizatu behar genituen administrazio hurbilago eta eraginkorrago bat sortzeko. Eskola eta unibertsitateetan

azpiegitura teknologikoak modernizatu eta hezkuntza prozesuan txertatu behar ziren, hots, ikasle eta irakasle

bakoitzaren eskura jarri behar ziren. Teknologia hauek Euskadiko bazter guztietara zabaldu beharra zegoen, aukera

eman behar zitzaien herri honetako biztanleei ingurune digital berrian berdintasun egoeran parte hartzeko. Euskadi

Sarera eraman behar genuen, eta munduaren aurrean herri moderno, dinamiko eta aurreratu bezala agertu geure

nortasunarekin... Diseinatutako Planak bidea erakusten zuen... baina bide hori egiteko zegoen artean!

Gaur, aurkezpen horretatik ia bost urte igaro direlarik, atzera begiratu eta egindako bidea ikus dezakegu, etapa

bakoitzean egindako ahalegina ekar dezakegu gogora, helmuga asko erdietsi ditugu eta pozik egon gaitezke, berriro

ere gai izan garelako jotako erronkari aurre egiteko. Dena den, gogoeta egiteko unea ere badugu hau, aurrera

begiratu eta helmuga zeruertzetik hurbil ikusten dugu beti, baina bide zati luzea egina dugun arren beti izango dugu

tarte handi bat egiteko eta, ezinbestean, gudaldi batzuk ere galdu ditugu. Lerro hauen ondoren dagoen dokumentua

egindako lanaren bilduma da, lau urteko neke, itxaropen, lorpen eta behaztopen emaitza, horiek guztiek esperientziaren

bizkar-zorroa beteko dute, bederen, eta bidean aurrera egiten eta egunetik egunera hobetzen lagunduko digute

guztien partaidetzarekin.

Juan José Ibarretxe

Lehendakaria
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sarrera

Inbestidura-ekitaldiko hitzaldian, Lehendakariak “...guztiontzako Informazio Gizartea eraikitzeko proiektuan aurrera

egiteko konpromisoa” adierazi zuen, “horretarako beharrezkoa den kultur aldaketa, herritarrek Internetera sartzeko

ahalbidea, salerosketa elektronikoa eta Ekonomia Berriko enpresak bultzatuz eta Administrazioaren on-line zerbitzuen

eskaintza zabalduz”.

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia Berriak ekimen publiko eta pribatuaren helburu bihurtu nahi izan

ziren hasierako fase batean eta dagoeneko gainditu da fase hori; konpromiso horrek “...eraikitzea..., ...aldaketa

bultzatzea...” zekarren berekin, laburbilduz, Euskadin Informazioaren Gizartea sustatzeko lidergoa hartzea.

Borondate hori 2002an gauzatu zen, Euskadi Informazioaren Gizartean Plana argitaratu zenean; izan ere, “Euskadi

2000TRES Ekimena” delakoarekin ezarritako oinarriei jarraipena ematen zien Plan horrek. Plana Jaurlaritzak Euskadiko

bigarren eraldaketa handia delakoari emandako erantzunaren baitan zegoen, hor informazioaren eta jakintzaren

gizartea eraikitzea baita lehen zutabea.

Geroztik, Plana marko estrategiko gisa eta aurrekontuetarako oinarri gisa sendotu da Jaurlaritzako Sailen eta beste

zeharkako programa batzuen (Euskadi 2000TRES, Zientzia eta Teknologia Plana, Informatika eta Telekomunikazioen

Plana, Administrazioaren on-line Plan Estrategikoa) ahaleginak bideratzeko. Urte hauetan egindako lanak bere fruituak

eman ditu, eraldaketa horren oinarriak finkatuz.
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Eusko Jaurlaritzak 2002. urtearen hasieran onartu zuenetik, Euskadi Informazioaren Gizartean Plana Eusko Jaurlaritzak

Informazioaren Gizartean martxan jarritako jarraibideen erreferentzia bilakatu da, eta sortu den ekimen ugariri bultzada handia

eman dio. Funtsean,  Euskadi Informazioaren Gizartean Planarekin Jaurlaritzak bere gain hartutako lidergoa indartu egin

da, rol bikoitza jokatuz:

  Administrazioaren eraldaketaren aitzindari gisa, bai bere baitan, bai gizarteari eskaintzen zaizkion zerbitzuetan.

 Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak herritarren artean eta enpresetan zabaltzeko indar dinamizatzaile

gisa.

Gaurko egunean dugun balantzeak erakusten digunez, Informazioaren Gizarteak berebiziko bilakaera izan du Euskadin

azken urteotan. Ondoren, Euskadin Informazioaren Gizarteak esparru bakoitzean izan duen bilakaera horren sintesia

eskainiko dugu.

internet guztiontzat

Planaren programak euskal gizartea Informazioaren Gizartean integratzeko ezinbesteko baliabidea izan dira. Arrail

digitala delakoa murriztearen ardura hartuta bereziki, hainbat ekintza multzo garatzen jarraitu dute, hala nola

sentsibilizazioa nahiz Internet erabiltzearen baliagarritasunaz ohartaraztea.

Euskal herritarrak Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietara (IKT) eta, batez ere, Internetera hurbiltzeko

sentsibilizazioa hainbat ekitaldi, publizitate-kanpaina eta “Euskadi Informazioaren Gizartean” autobusari esker lortu

ahal izan da, Interneten munduan 40.000tik gora pertsona sartu ahal izan baitute.

Udalerri ia guztietan dauden KZguneen sarean, 15 urtetik gorako populazioaren %4,5 baino gehiago prestatu da,

eta 203.560 erabiltzaileren zifra gainditu da, hau da, 15 urtetik gorako herritarren ia %10,9. Osagarri gisa, Konekta

Zaitez programak Interneterako konexioa duten ordenagailuak erosten lagundu dio euskal etxeen  %30 ingururi.

laburpen exekutiboa

2001 2005 helb.

Interneterako sarbidea duten familiak 24% 40,1% 60%

Internet erabiltzen duen populazioa 29% 41% 65%

Etxean telefono mugikorra duten familiak 70% 83% 80%

* Iturria: Eustat-Inkesta: familiak.



mación

Interneten erabilerari baliagarritasuna emateko, tokiko edukiak dituzten 260 komunitate birtualetik gora sortzen lagundu

da, besteak beste, eta 32.016 pertsonak baino gehiagok eskuratu du IT Txartela, Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologiak erabiltzearen ziurtapen-sistema objektiboa alegia, ESIrekin (European Software Institute) elkarlanean martxan

jarri dena.

Programa horiek guztiek Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak euskal herritarren artean zabaltzen lagundu

dute, datu estatistikoek erakusten digutenez. Bilakaera positibo hori gorabehera, 2005ean ez dugu iparraldeko herrialdeen

batez bestekoa lortu, baina oso hurbil egon gara Europako batez bestekora iristetik.

enpresa digitala

Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren baitan, Eusko Jaurlaritzak euskal enpresa-sareen zerbitzura ekintza-programa

oso bat jarri du, enpresetan IKTen zabalkundea bultzatzen ari dena, lehiakortasun-elementu eta negozio berrietarako

abiapuntu gisa.

Enpresa Digitala programen itzalpean ekimen ugari sortu dira, oinarrizko dibulgazio-lanetatik hasi eta IKTekin zerikusia

duten proiektuak gauzatzeraino eta, halaber, mikroenpresentzako berariazko jarduerak burutu dira:

Sentsibilizazioa eta prestakuntza: mikroenpresen berariazko prestakuntza KZgunea zentroetan, eta prestakuntza

eta zabalkunde teknologikoari dagozkion jarduerak, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko enpresa digitala zentroetan.

Diagnostiko digitalak eta IKTak ezartzeko planak, Diagnostiko digitalak, Hobeki Digitala eta KZ Lankidetza

programen bitartez.

KZ Mikroenpresak programa, 27.000tik gora mikroenpresaren informatizazioan, Interneterako konexioan eta

segurtasun informatikoan lagundu duena.

Informatizazioa, Interneterako sarbidea eta segurtasuna.

Interneten Presentzia eta merkataritza elektronikoa.

IKTekin zerikusia duten negoziak sortzeko erabateko laguntza.

10 edo langile gehiagoko enpresak 10 langile baino gutxiagoko enpresak

2001 2005 helb.

Interneterako sarbidea duten establ. 77% 93% 92%

Web gunea duten establ. 29% 67% 70%

Posta elektronikoa duten establ. 74,3% 93% 91%

2001 2005 helb.

Interneterako sarbidea duten establ. 23% 54% 50%

Web gunea duten establ. 3% 20% 8%

Posta elektronikoa duten establ. 20,1% 49% 45%

* Iturria: Eustat. ESI enpresak
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Jaurlaritzaren ekintza horien ondorioa, ekimen pribatuaren osagarri gisa, euskal enpresek IKTak beren negozioetan

sartzeko izan duten bilakaera azkarra izan da.

administrazioa on line

Administrazio Publikoek Informazioaren Gizarteari dagozkion gaietan motor eragile eta erreferentzia gisa duten zeregina

bere egin du, ezbairik gabe, Eusko Jaurlaritzak, azken urteotan bilakaera handia egin baitu bere digitalizazio prozesuan.

Gai honi dagokionez, Jaurlaritzaren ahalegin guztien jomuga izan den barne-eraldaketak e-Jaurlaritzarako benetako

bilakaeraren oinarriak finkatu ditu, gizartean eragin handia duten proiektu batzuk burutzeko zimenduak ezarri baititu.

Horrela, dagoeneko martxan dauden zerbitzu batzuk, hala nola ziurtapen eta sinadura digitala (Izenpe) eta herritarrentzako

arreta zerbitzua (Zuzenean), herritarrek eta enpresek Administrazioarekin harremanak izateko duten modua aldatzen

ari dira pixkanaka. Gauza bera esan daiteke hainbat prozeduraz, telematikoki eskuragarri izaten hasi baitira %100ean.

Jadanik erabiltzeko moduan dagoen beste zerbitzu bat e-Kontratazioarena da, Administrazioan bertan eta enpresen

sarean eragin handia izango duen sistema berritzailea.

Aldi berean, Eusko Jaurlaritzak Interneteko informazio eta zerbitzu sortzaile gisa jokatzen duen rola sendotu egin da.

Horren adierazle dira dagoeneko martxan dauden Interneteko atariak eta sare sektorialak.

Herritarren partaidetzaren alorrean sartuta (e-Demokrazia), Demotek proiektuak, jadanik frogatua izan den bozka

elektronikoaren sistemak, alegia Zabalik proiektuak, Eusko Jaurlaritzak herritarren partaidetzarako espazioak sortzeko

duen konpromisoa erakusten du.

Oinarri horiekin, epe laburrera igurikapen handiak ditugu e-Administrazioan. On-line Administraziorako 2004-2006

Plan estrategiko berriak bultzada handia eman du arlo honetan.

euskadi sarean

Internet Euskadi mundu osoarekin konektatzeko aukera paregabea dela kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak hainbat

ekimen hartu du bere gain Euskadiren irudia indartzeko, IKTetan euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko eta

euskal kultura zabaltzeko.

laburpen exekutiboa
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Bere izaera berritzailea dela-eta, aipagarriak dira euskarari aplikatutako ahots-teknologiaren eta testuak itzuli eta tratatzeko

proiektuak, euskararen beste zerbitzu eta tresna batzuen osagarri direnak, herritarrentzat (Habenet ataria, hiztegiak)

eta enpresentzat (oinarrizko aplikazio informatikoak).

Halaber, azpimarratzekoa da Eusko Jaurlaritzak Interneten duen presentzia instituzional handia. ej-gv.net, euskadi.net,

ehu.es eta lanbide.net atariak Interneten euskal erabiltzaileek gehien aipatutako 10 web orrien artean egon dira.

e-prestakuntza
Esparru honetan sortutako ekimenak ikuspegi integralaz bultzatzen ari dira euskal herritarren prestakuntza-prozesuak,

hezkuntza-maila guztietako hainbat premia betetzen dituzten ekintzen bitartez. Ekintzarik aipagarrienak hauexek dira:

PREMIA / PREMIA II, ikastetxeetako azpiegituren eta ekipamenduaren modernizazioari begira.

Lehen eta Bigarren Hezkuntza, Lanbide Heziketa, Unibertsitate (Campus Birtuala) eta etengabeko ikaskuntzarako

(Hiru.com) on-line prestakuntza-edukiak garatzea.

IKTen dinamizatzaileak ikastetxeetan.

Euskadiko Lanbide Heziketarako Berrikuntza Zentro berria den Tknikak bultzatutako hainbat neurri.

EAEko e-Prestakuntzari buruzko egungo egoera aztertuz, ondorio bi atera ditzakegu:

Interneterako konexioa duen ordenagailuko ikasle ratioa EB-15eko batez bestekotik hurbil dago.

Internet prestakuntzarako erabiltzen duen populazioaren kopurua (batik bat hiritarren kasuan) Europar Batasunaren

batez bestekoa baino txikiagoa da.

e-osasuna

Osasun-zerbitzuetan teknologia berriak sartzeak aukera ugari eskaintzen ditu erabiltzaileari zerbitzu hobea emateko,

baina aldez aurretik barne-sistemen eraldaketa, munta handikoa, eskatzen du. Horren arabera, Planak berak alor

horretako aukera guztiez baliatzea epe luzerako helburutzat hartzen du eta, hortaz, azken urteotan e-Osasunean egindako

ahaleginak barne-oinarri sendoa sortzera bideratu dira. Hala ere, aipagarria da erabiltzaileari eskainitako zerbitzuan

jadanik nabari dela bere eragina.

Horren adibiderik garbiena osasun-txartel elektroniko berria dugu, pilotu kolektiboen bitartez zabaltzen ari dena eta

dagoeneko Osasun-administrazioaren zerbitzu batzuk eskura jarri dituena. Aurreikusitako zerbitzuen artean hauexek

ditugu: historia kliniko digital bakarra eta errezeta elektronikoa, TIS osasun txartel elektronikoaren zabalkundearekin

koordinatuta.
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edukien sektorea

Informazioaren Gizartean, edukiak teknologiari balioa ematen dioten ezinbesteko osagaia dira. Euskadi Informazioaren

Gizartean Planaren “Euskadi Sarean”, “e-Prestakuntza” eta “e-Osasuna” eremuek bultzada nabarmena eman diote

Interneten edukiak eta zerbitzuak sortzeari, baina ikuspuntu publikotik nagusiki.

Ekimen publikoaren osagarri gisa, ekimen pribatua funtsezkoa denez, Eusko Jaurlaritza ahalegin handia egiten ari

da ikus-entzunezkoen euskal sektorearen garapenari laguntzeko. Laguntzen programa puntualetatik haratago,

sektorearen eraldaketa estrategikoa eta estrukturala bultzatzearen aldeko apustua egin da.

Lehen urratsa hausnarketa estrategikoaren prozesua gidatzea izan zen, eta hausnarketa hori Euskadiko Ikus-

entzunezkoen Sektorearen Liburu Zurian gauzatu zen. 2003an Euskal Ikus-entzunezkoen Instituzioarteko Batzordea

(IKEBATZ-CIVAL) osatu ondoren, sektorearen eragile nagusiak biltzen dituen EIKEN Klusterra martxan jarriz jarraitu

da Liburu Zuriaren proposamenak betetzen.

Horrela, ikus-entzunezkoen garapenerako oinarriak finkatuta daudelarik, orain Euskadiko edukien sorkuntzaren alde

egingo dugu.

azpiegiturak

Telekomunikazioetako azpiegiturak hasieratik izan dira, Informazioaren Gizarteari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren

politikaren lehentasunetako bat.

Horrek garrantzi berezia dauka lurralde osoan banda zabala hedatzeari dagokionez. Izan ere, bere garaian hori

bigarren operadore baten aldeko apustuaren arrazoia izan zen, eta gaur egun ITELAZPI enpresa publikoa aitzindari

duen landa-guneetarako zabalkundea justifikatzen du.

Hala ere, banda zabalerako konexioaren kostu handia (Estatu guztian gertatzen dena, eta baita Europan ere,

munduarekin alderatzen badugu) erronka kritikoa da epe laburrerako.

laburpen exekutiboa
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Halaber, Lurreko Telebista Digitala estrategikotzat jotzen da Euskadirentzat. ITELAZPIk eta EITBk egiten ari diren inbertsioek

2008rako aurreikusi den sistema analogikoaren itzalaldirako prestatu dituzte euren sistemak.

Botere publikoek azpiegituretan esku hartzea beste hainbat ekintza garrantzitsurekin osatzen da, hala nola profesionalen

igaroaldietarako leku publikoetan (Kongresu-jauregietan, hoteletan...) WiFi puntuen sarea, EuskoNIX euskal puntu

neutroa eta i2BASK azken belaunaldiko sarea.

teknologia

Ezaupide teknologiko berriak sortzea ezinbestekoa da Informazioaren eta Jakintzaren Gizartearen garapen iraunkorra

bermatzeko. Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren baitan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren bitartez

egituratu da berrikuntza teknologikoaren sustapena 2001 eta 2005 bitartean; Plan horrentzat, Informazioaren Gizartea

ikerketaren bost funtsezko arloetako bat da.

Intek, Saiotek eta Etortek programen bitartez, honako emaitza hauek lortu dira:

Orain arte lortutakoak emandako pozak ez digu pentsarazi behar Informazioaren Gizartea norabide egokian berez,

besterik gabe, joango denik. Etorkizunari begira, eta indarrean dagoen Plana oinarritzat hartuta, hurrengo Planaren

erantzukizuna oraindik egiteke dauden proiektu handiak bideratzeko tresna egokia diseinatzea izango da.

Finkatutako oinarrien gainean eraikitzeko aukera ezin hobea daukagu gure aurrean. Oraingo erronka  gure garapen

ekonomiko eta soziala informazioaren eta komunikazioen teknologietan oinarritzeko gauza izatea da, Europako Jakintzaren

Gizartearen gune aurreratuko kide izateko asmoz, asmo gero eta errealistagoa, bestalde.

2001- 2005

Lagundutako proiektuak 923

Onartutako aurrekontua (€) 145.931.339

Emandako dirulaguntzak (€) 68.393.366
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Eusko Jaurlaritzak Informazioaren Gizarteari dagokionez burutu dituen ekintzak EIGPra soilik mugatzen ez badira ere,

Planaren marko estrategikoak programa eta proiektu guztiak garatzeko eta, beraz, sistematikoki ebaluatzeko egitura

oso bat eskaintzen du.

Lehiakortasuna, gizarte-kohesioa eta Europako herrialderik aurreratuenekin bat egitea lortzeko konpromiso hirukoitza

kontuan hartuta, Planaren ekinbideak ereduaren funtsezko hiru elementuen garapen orekatuaren araberakoak dira:

Teknologia berriak erabiltzeko motibatuta eta prestatuta dauden erabiltzaileak.

Sarean dauden balio erantsi handiko edukiak eta zerbitzuak.

Testuinguru teknologikoki aurreratua,  sostengu gisa jokatzen duena.

Planak guztiontzako informazioaren gizartea bultzatzeko apustua egiten du, honako hauek lortzeko:

Euskadi erakargarria, konektatua, irekia eta jakintzara orientatua.

Eraldaketaren protagonista diren herritarrak, teknologia berrietan integratuta eta prestatuta, eta haiek ikasteko

eta erabiltzeko motibatuta.

Garapen teknologikoaren motorra diren enpresak, teknologia berriak aprobetxatzeko garaian eredu.

Informazioaren Gizartea bultzatu, sendotu eta garatzeko ahalegin horretan laguntzaile, dinamizatzaile, eragile,

erreferentzia eta bermatzaile den Administrazio Publikoa.

Aurreratzeko estrategia grafikoan erakusten den ereduaren inguruan formulatu da.

euskadi informazioaren gizartean planaren ekinbidea

herritarra

administrazioa

enpresaerabiltzailea

azpiegitura

testuingurua

teknologia

araudia

e-prestakuntza

edukiak

e-osasuna

euskadi
sarean

edukien
sektorea
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Kapitulu honetan Eusko Jaurlaritzak ereduan erakutsitako arlo bakoitzean burututako ekintzak aztertzen dira; proiektu

estrategikoak deskribapen xeheaz azaltzen dira. Izaera estrategikoa bi aldagairen arabera baloratu da:

Heldutasun-maila (orain arte izan duen benetako eragina)

Proiektuaren eragin teorikoa (espero den guztizko eragina). Aldagai horrek zerikusia dauka esleitutako

aurrekontuaren bolumenarekin, baina batez ere gizartean zuzeneko eragina duten programa eta proiektuekin

lotuta dago.

Horrela, kapitulu honetan deskribatzen diren proiektuak, jarraibide-arloen eta jarraibide-ildoen arabera sailkatuta, ondoko

orrialdeetako taulan erakutsiko direnak dira.

Garrantzitsua da azpimarratzea Jaurlaritzaren hainbat Sailen jarduera proiektu horietatik haratago doala.

informazioaren gizartea

e-jaurlaritza

e-administrazioa
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jarraibide-arloak jarraibide-ildoak proiektu estrategikoak

motibatzea “Euskadi Informazioaren Gizartean” autobusa

internet laguntzea Konekta Zaitez Ekipoak

guztiontzat Interneterako sarbide erraza

KZguneak

Gizartean integratzeko programa esperimentalak

Herritarrari oinarrizko laguntza teknikoa emateko zentroa

(Konekta Zaitez Laguntza)

baliagarritasuna Erabiltzaile aktiboak

Ordenagailuak “gidatzeko baimena” (IT Txartela)

sensibilizatzea Enpresa Digitala zentroak

prestatzea Enpresa Digitala zentroak

KZ Mikroenpresak Prestakuntza

Software librearen erabilera sustatzea

diagnostikatzea Diagnostiko digitalak

Cyber-industrialdeak

enpresa Hobeki digital

digitala
digitalizatzea Hobeki digital

KZ Lankidetza

KZ Mikroenpresak

KZ Segurtasuna

KZ Irisgarritasuna

KZ Urruneko Backupa

Maquetas.com

Bultzada digitala nekazaritzako elikagaien sektoreari

negozio berriak Ekintzaile berrientzako laguntza

Arrisku kapitalaren fondoa

barne-digitalizazioa E-Administrazioaren azpiegitura

SIPCA – Administrazioko ordainketen eta

kobrantzen sistema integrala

ATEA – Administrazioko espedienteak

administrazio tramitatzeko aplikazioa 

digitala
zerbitzuak berrasmatzea Interneteko presentziaren eredua

Administrazio  Digitalaren eredua

Zuzenean

Ziurtapena eta sinadura elektronikoa

Herriarteko trafikoa kudeatzeko sistema

Joko baimenen teletramitazioa
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jarraibide-arloak jarraibide-ildoak proiektu estrategikoak

Behe tentsioko buletinen tramitazioa

Garraioaren Informazio Sistema

SIngurumen informazioa kudeatzeko sistema

administrazio Informazio geografikoaren sistema korporatiboa

digitala
erosketak e-Kontratazioa

edukiak Informazioaren eta zerbitzuen atari sektorialak

Informazioaren eta kudeaketaren sare sektorialak

herritarren partaidetza Demotek- Bozketa elektronikoaren sistema

Zabalik eta e-Demokrazia

euskadi sarean euskara IKTetan Euskarara aplikatutako ahots, itzulpen eta

testu-tratamendurako teknologiak

azpiegiturak PREMIA / PREMIA II

Tknika zentroa

Lanbide Heziketako Ikasgela Digitalak

e-ptrestakuntza
edukiak Unibertsitate Campus Birtuala

Hiru.com

erabiltzaileak Ikastetxeetako IKT dinamizatzaileak

e-osasuna txartela Osasun-txartel elektronikoa

zerbitzu asoziatuak Errezeta elektronikoa

Historia kliniko digital bakarra

Osanet – Osakidetzaren ataria

edukien sektorea Euskadiko ikus-entzunezkoen Liburu Zuria

Euskadiko Ikus-entzunezkoen Klusterra  (EIKEN)

Banda zabala

KZ WiFi

azpiegiturak LTD ezartzea – Azpiegiturak

LTD ezartzea – EITB

Azpiegitura aurreratuak: i2BASK eta EuskoNIX

teknologia  I+G proiektuak
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Hirugarren milurtekoan sartzeak, aurreko urteetan baino gehiago, IKTen trenera igo behar izatearen erronka kritikoaren

aurrean jarri zuen euskal gizartea, hori baitzen garapen sozial eta ekonomikorako ezinbesteko urratsa. Euskadi

Informazioaren Gizartean Planak (EIGPk) arlo horretako premiazko neurri batzuk jarri zituen martxan, euskal herritarrek

IKTak eskuratu eta erabiltzeko eskatzen zuten bultzadarako irtenbide oso bat eskainiz. Internet erabiltzeko motibaziotik

hasi eta baliagarritasuneraino, EIGPren programek milaka pertsonari Informazioaren Gizartean integratzen lagundu

diote.

Sentsibilizatzeko eta motibatzeko ekintzen ikurra dugu “Euskadi Informazioaren Gizartean” autobusa. Euskal geografian

zehar, Interneteko munduan sartzen lagundu baitie herritar askori. Beste zenbait ekintza osagarri Sare Eskola, karpak,

kongresuak (Business Global Conference eta IT4ALL), jendearentzako ekitaldiak (KZ Jaia, Euskal Party) eta publizitate-

kanpainak izan dira.

Herritarrei Internetera sartzen laguntzeko egindako ahaleginen neurria 160.000tik gorako erabiltzaileek eta euskal

udalerri ia guztietan dauden KZguneko zentroetan prestatutako 80.000 pertsonek ematen digute, eta baita Konekta

Zaitez programaren bitartez erositako eta Internetera konektatutako 172.000 ordenagailuek ere. Hori guztia, bazterketa

digitalean geratzeko arriskua duten kolektiboak Internetera erraz sartu ahal izateko esperientzia pilotua ahaztu gabe.

Internetek eta, oro har, IKTek teknologia horiek eskuratzeko eta ikasteko ahalegina egiten duten herritarrentzat

benetako baliagarritasuna eskaini behar dutela jakinik, 185 komunitate birtual baino gehiago sortzeko laguntza eman

da, eta milaka pertsona Europako Software Institutuak bermatzen duen IT Txartela ziurtagiria lortzen ari dira.

internet guztiontzat

proiektu estrategikoakjarduera ildoak

“Euskadi Informazioaren Gizartean” autobusa

Konekta Zaitez Ekipoak

Interneterako sarbide erraza

KZguneak

Gizartean integratzeko programa esperimentalak

Erabiltzaile aktiboak

Ordenagailuak “gidatzeko baimena” - IT Txartela

Hasieratik, EIGPk abantailarik gutxien duten kolektiboak Informazioaren Gizartean integratu ahal izatea hartu

du bereziki kontuan. Horretarako, berariazko laguntza programak diseinatu dira eta jarduera generikoak kolektibo

bakoitzaren premietara egokitu dira.

arrail digitala

motibatzea

laguntzea

baliagarritasuna



mación

Euskadi Informazioaren Gizartean Planak euskal udalerrien esku jarri du autobus bat, non satelite bidezko Interneterako

konexioa duten 28 ordenagailu baitaude. Bere helburua herritarrei Internet eta posta elektronikoa erabiltzeko lehen

urratsak ematen laguntzea da, batez ere bazterketa digitala jasateko arriskuan dauden kolektiboei.

Tutoreek hainbat ordu eman dituzte pertsonen interesa pizten eta Interneteko informazioa eta zerbitzuak eskuratu ahal

izatearen abantailak azaltzen; halaber, bilatzaileak erabiltzen eta e-mail bidez mezuak bidaliz eta jasoz praktikatzen

lagundu dute. Jendearen interesa piztuta, eta teknologia horietan lehen urratsak emanda, pertsona horiei KZgunea

zentro publikoetan doako prestakuntzarekin jarraitzeko gonbitea egiten zaie.

Funtzionatzen hasi zenetik, udalerri, ikastetxe, elkarte eta bestelako kolektiboen eskaerei erantzunez, autobusa ia udalerri

guztietan zehar ibili da, eta 40.000 pertsonatik gora jaso ditu. Tutoreen azalpenen laguntzaz, Interneten nabigatzen eta

posta elektronikoak bidaliz eta jasoz lehen urratsak eman zituzten.

Era berean, Mendinet ikasgela mugikorrak landa guneetako udalerri, baserri eta ustiategiak bisitatu ditu, eta teknologia

berriek dituzten abantailak in situ erakutsi ditu (telezaintza, teleinformazio, salerosketa elektroniko eta abarren demostrazioak).

Urte hauetan, ikasgela mugikorrak landa eremuko 800dik gora pertsonen eskaerak jaso ditu.

Landa guneetako sentsibilizazioaren alorrean, Mendinet proiektua beste hedapen programa batzuekin osatzen da, hala

nola Sarekide eta Emalor programekin; azken hori emakumeentzako berariazkoa da.

internet guztiontzat
baliagarritasunamotibatzea laguntzea

“euskadi informazioaren

gizartean” autobusa
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Euskal familien informatizazioak garapen handia izan zuen Konekta Zaitez programari esker; izan ere, programa horrek

Interneterako konexioa zuten ordenagailuak erosteko 270,5eko laguntza ematen zuen, tresna bakoitzeko. Programak

iraun zuen bitartean (18 bat hilabete) 172.732 ordenagailu berri erosi ziren, Interneterako konexioarekin, eta zifra

horrek Euskadiko etxeen %30 adierazten du.

Euskal etxeen ekipamendu informatikoan izan zuen zuzeneko eraginaz gain, Konekta Zaitez sortu ziren irabazi

osagarriengatik izan zen aipagarria, eta hori bere kolaborazio eskema zela eta:

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzaren osagarri gisa, finantza entitateek 15 bat milioi euro jarri zuten.

Programari atxikitako 992 saltokiek 230 milioi euroko guztizko fakturazioa izan zuten eta, jakina, horrek zerga

bilketa handiagoa ekarriko zuen berekin. Saltoki horien lana, erabiltzaileei informazioa eskainiz, aholkuak

emanez, tramiteak eginez eta Konekta Zaitez programari sostengua emanez, funtsezkoa izan zen, herritarrekin

zuten hurbileko harremana zela eta.

konekta zaitez ekipoak

Diruz lagundutako ordenagailuak 172.732  (etxeen %30 )

Atxikitako saltokiak 922

Sortutako fakturazioa (€) 229.070.000

finantzaketa eskema

Dirulaguntza: 270’5 euro, Interneterako konexioa duten ordenagailuengatik

 15 milioi euro Finantza Entitateek

 30 milioi euro Eusko Jaurlaritzak

internet guztiontzat
baliagarritasunamotibatzea laguntzea



mación

Ondoren, Konekta Zaitez programak diruz lagundutako ekipoen kopuruaren bilakaera erakutsiko dugu grafikoki, eta

baita erosleen perfila ere.

diruz lagundutako ordenagailuak

erosleak sexuaren arabera erosleak adinaren arabera

Teknologia berrien erabilera segurua sustatzea.

0-25 / %6

26-30 / %11
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erronka berriak
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baliagarritasunamotibatzea laguntzea

aza.
2000

abe. urt.
2001

ots. mar. apr. mai. eka. uzt. abu. ira. urr. aza. abe. urt.
2002

ots. mar. apr. mai. eka. uzt.



24/25

euskadi informazio gizartean planak jasotako esparru eta programen azterketa

KZ Laguntza zerbitzuak teknologia berrien inguruko dohaineko orientabideak ematen dizkie herritarrei, eta 2.000tik

gora kontsultari erantzun zaio.

Programa honen azken helburua zen hiritarrari etxeko ekipamendu informatikoa erabiltzen laguntzea. Zerbitzua hiru

fasetan egituratu zen:

Oinarrizko laguntza: Euskadi Informazio Gizartean Planari, ordenagailuaren oinarrizko atalei eta Interneterako

sarbideari buruzko informazioa.

Laguntza espezifikoagoa web bidez, telefonoz, on-line prestakuntza...

Enpresei hiritarren premia eta kezkak helaraztea

Interneterako Sarbide Erraza
Euskal herritar guztiak Internetera erraz sartzeko programen artean (KZgunea, Konekta Zaitez...), “Interneterako sarbide

erraza” zehazki arrail digitala murriztera bideratu zen; izan ere, hori da Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren

helburu nagusietako bat.

Telebista seinaleak deskodetzeko terminalak (set-top boxes) erosteko dirulaguntzak ematean zetzan ekimena, terminal

horiek ordenagailu pertsonala baino merkeagoak eta erabilerrazagoak baitira. Sistema horren bitartez, beren kostua

edo prestakuntza dela eta, teknologia berriak berenganatzeko zailtasun handiagoak dituzten kolektiboei Internetera

sartzen lagundu zaie. Izan ere, telebistak bitarteko ezaguna eta intuitiboa eskaintzen du gaur egun ordenagailuz soilik

eskura daitezkeen edukietara iristeko.

Hiru dira bazterketa digitala jasateko arriskua duten kolektiboak:

55 urtetik gorakoak

Lehen mailako ikasketak dituen populazioa

Populazio ez-aktiboa

konekta zaitez laguntza
(Herritarrari oinarrizko laguntza teknikoa emateko zentroa)

baliagarritasunamotibatzea laguntzea

internet guztiontzat
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Proba pilotu bat egin zen Getxo, Agurain eta Hondarribiako 265 euskal familiatan. Haien etxeetan deskodetzaile-prototipo

bat instalatu zen, eta horren bitartez Interneteko zerbitzuak eskuratu zituzten, ordenagailua erabiltzeko beharrik gabe.

Proba pilotua prestatzeak eta egiteak ondoko zeregin hauek eskatu ditu:

Deskodetzailea doan instalatzea erabiltzailearentzat. Lan tekniko horrek eraikinetan anplifikadore bat ezartzea

eskatu du, gaurko kanalez gain, digitalean ematen direnak ere ikusi ahal izateko.

Proba pilotuko kolektiboa KZ Gunea zentroetan emandako ordu eta erdiko ikastaroetan prestatzea.

Etengabeko telefonozko zerbitzua (902).

Inkestak egitea, erabiltzaileek gailuaren funtzionamenduaz duten iritzia jakiteko.

Proba horri esker, ondorio interesgarriak atera dira, horrelako gailuak zabaltzeko eta edukiak egokitzeko.

Probaren funtsezko bi elementuak teknologia eta telebistarako Interneteko edukien diseinua izan dira. Orain, bi alderdi

horietan, prozesu horren ondorio teknikoak ditugu eta, halaber, erabiltzaileei egin zaizkien inkesten emaitzak.

teknologia

Hasiera batean proiektu pilotu honen elementu teknologikorik berritzaileena set-top box delakoa izan zen, telebista

seinalearen deskodetzaile digitala, zeinaren irteera telebista baten sarrerarekin zuzenean konekta baitaiteke. Gailu horien

abantaila, seinalearen deskodetze hutsaz gain, beste zerbitzu batzuk ere eskaintzea da eta, hortaz, telebistari balio

erantsia ematen diote. Funtsezko ezaugarria interaktibitatea da.

Horrelako gailuen fabrikatzaileek hainbat modelo eskaintzen dituzte, bai bertsio komertzialak, bai prototipoak. Horregatik,

proba pilotua prestatzeko zeregin kritikoetako bat gailua hautatzea izan zen. Horretarako, hainbat fabrikatzailerekin izan

ziren kontaktuak eta hainbat modelo jarri zen proban, VICOMTech teknologi zentroak Miramongo Teknologi Elkartegian

duen telebista digitaleko laborategian.

Funtsezko beste osagai teknologiko bat, proba pilotuan eragozpena izan zena, eraikinen harrera sistemak egokitzea

izan zen. Interneterako esklusiboaren ordez set-top box mistoa (LTD + itzulera) hautatzean, askotan beharrezkoa izaten

da elikagailua (eta dagokion kaxa babeslea) instalatzea komunitatearen telebista antenan, seinalea anplifikatzeko. Horrek

garestitu egin zuen instalazioa eta beste arazo batzuk ekarri zizkion proiektuari, gainera, teknologiaren ikaskuntza

prozesuari aurre egin behar izan zitzaion.

baliagarritasunamotibatzea laguntzea
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baliagarritasunamotibatzea laguntzea

telebistarako interneten edukien diseinua

Set-top box-en bitartez eskura daitezkeen aplikazioak gailu horien mugetara egokitu behar dira. Muga horiek hainbat

alderdiri dagozkio:

Ahalmena. Set-top box-en prozesatze eta memoria ahalmena eta komunikazio kanalaren ahalmena.

Formatuak. Telebistako pantailak ordenagailuaren monitoreen aldean nahiko desberdinak diren ezaugarri

batzuk ditu. Horregatik, eskakizun bereziak ditu bereizmen, overscan (pantailatik at geratzen den gunea),

letra mota, kolore eta irudi formatuei dagokienez.

Telebista kontsumitzeko ohiturak. Begiaren eta monitorearen arteko distantzia arazo kritikoa da, eta baita

telebista ikusleak duen jarrera pasiboa ere, Interneten zehar nabigatzen duen jarrera aktiboarekin alderatuta.

Proiektu pilotuan aurkitutako muga horiek kontuan hartuta, funtsezkotzat jotzen da kanal anitzeko sarbiderako edukiak

sortzeko edo egokitzeko ekimenei laguntza ematea.

erabiltzaileen ikuspuntua

Proba pilotuko kolektiboari egin zitzaizkion inkestek bi alderdiri dagozkion ondorio interesgarri batzuk eman dituzte:

Internetera sartzeko sistemaren kostuen/irabazien analisia:

%76k espero zuena bete dela esan du

%23 soilik egongo litzateke prest deskodetzeko gailuagatik ordaintzera, eta %21 eskuratzen dituen 

zerbitzuengatik.

Inkesta egin dutenen %75 baino gehiagok probari, bere osotasunean 10etik 7ko puntuazioa edo handiagoa 

eman dio.

Sistemaren erabilera:

%65k arratsaldez erabili du, eta %24k, gauez.

Familia bakoitzean, erabili duen pertsona kopurua aldakorra da (pertsona bakarrak familien %37an, bi 

pertsonak %40an, hiruk %18an eta lauk %5ean).

Halaber, kontuan hartu behar dugu inkesta egin duten pertsonen %34 55 urtetik gorakoak izan direla.

internet acceso fácil

Kanal anitzeko sarbiderako edukien egokitzapena bultzatzea

erronka berriak

internet guztiontzat
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KZgunea programaren helburua, euskal gizartean informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera orokorra

sustatzea da, eta batik bat Internet, bazterketa digitalaren arriskuan dauden kolektiboak bereziki kontuan hartuta. Helburu

hori betetzen den egiaztatzeko, programaren egokitasuna baloratzeko adierazleak eta helburuak jasotzen dituen Kalitate

Plana onartu da.

KZgunea programaren helburu den populazioa Euskadin bizi diren 15 urtetik gorako pertsona guztiak dira, baina azken

helburua horien %10i zerbitzua ematea eta, horrela, 185.000 erabiltzaile lortzea da. Kopuru horretatik, hasierako helburua

74.000 herritar Internet erabiltzeko trebatzea zen, eta horien erdiak beren ezaupideengatik kreditazio ofizial bat lortzea.

KZgunea sareko Internetera sartzeko eta bertan trebatzeko zentro publikoek aurrekaririk gabeko eragina izan dute euskal

herritarren alfabetizazio digitalean. Erabiltzaileei buruzko datuak, 2006ko maiatzean jasoak, horren erakusgarri izan dira:

15 urtetik gorako euskal populazioaren %10,9 erabiltzen zituen zentroak (203.560 pertsonak).

15 urtetik gorako euskal populazioaren %4,5k Interneteko oinarrizko prestakuntza jaso du (83.339 pertsonak).

KZgunea zentroen programa bere jarduera mailarik gorenera iristen ari da 2001ean martxan jarri zenetik. Sorrerako

helburuak betetzat jotzen dira, hortaz, KZgunea zentroen jarduera tipikoak pixkanaka egonkortzeko joera izango du eta

premia berriei aurre egingo die.

zentroen hedapena

2006ko maiatzean 274 zentro zeuden zabalik eta, epe laburrera, bi salbuespenekin, Autonomia Erkidegoko udalerri

guztietan izatea espero da.

KZgunea zentroak desberdinak dira tamainaren eta antolamenduaren aldetik, udalerriaren arabera. Horrela, hiru tipologia

desberdin ditugu: handiak, ertainak eta txikiak.

kzgunea zentroak

KZgunea zentro kopurua  274 ( Euskadiko 250 udalerri)

Erabiltzaileen % > 15 urtetik gorako populazioan %10,9

Prestatutako pertsonen % > 15 urtetik gorako populazioan %4,5

* 2006ko maiatzeko datuak

www.kzgunea.net

(*)

baliagarritasunamotibatzea laguntzea

internet guztiontzat
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erabiltzaileak

Erabiltzaile kopurua etengabe handitu denez, 2006ko maiatzean 203.560 erabiltzaileren kopurua lortu ahal izan da,

hau da, Kalitate Planean ezarritako helburua gainditu da, grafikoetan adierazten den segmentazioarekin:

kzgunea zentroak

erabiltzaileak  hiruhilekoen arabera

erabiltzaileak sexuaren
arabera

erabiltzailearen jardueraren
arabera

etxeko andrea %10,20

langabezian %21,50

ikasleak %16,32

erretiratuak %7,22

lanean %44,60

definitu gabe %0,14

erabiltzaileak adinaren
arabera

baliagarritasunamotibatzea laguntzea

internet guztiontzat
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Grafiko horiek KZgunea zentroek arrail digitalaren aurkako borrokan izan duten garrantzia erakusten digute:

Emakumezkoak gehiengoa dira (guztizkoaren %57,12)

Garrantzitsua da langabezian dauden erabiltzaileen ehunekoa (%21,5), etxekoandreena (%10,2) eta jubilatuena 

(%7,22).

55 urtetik gorakoak guztizkoaren %16 dira.

prestakuntza

KZgunea zentroen alfabetatze digitala bere jardueraren muina izan da, eta bilakaera bat izan du gizartearen premiak

aldatu diren neurrian. Horrela, hastapenean, herritarren artean arrail digitala murrizteko alfabetatze ikastaroak planifikatu

ziren eta, ondoren, enpresetan eta, zehazkiago, mikroenpresetan IKTak erabiltzearen potentzialitateei buruzko oinarrizko

ezaupideetan trebatzeko beharra sumatu zen. Izan ere, kolektibo hori enpresa munduan digitalki baztertuta geratzeko

arriskuan zegoela ikusi zen.

Ondoren, 2006ko maiatzean eguneratutako zifrarik esanguratsuenak emango ditugu:

Interneteko oinarrizko prestakuntza: 96.146 pertsonak eman dute izena, eta pisu handiagoa dute bazterketa

arriskua duten kolektiboek.

Internet aurreratuko ikastaroak (hainbat gairi buruzko ikastaro praktiko laburrak): 25.194 pertsona, programa

2001eko azaroan hasi zenetik prestatuak.

Mikroenpresako prestakuntza (KZ Merkataritza eta KZ Mikroenpresak programen baitan): 7.013 mikroenpresa,

2003ko irailetik 2005eko abendura bitartean prestatuak.

255 komunitate birtual baino gehiago

Ia 10.000 lagunek eskuratu dute IT-Txartela

izena eman duten erabiltzaileak hiruhilekoen  arabera

baliagarritasunamotibatzea laguntzea
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bestelako zerbitzuak

www.kzgunea.net atariak eta zentroetako erabiltzaileen komunitateak programak Interneteko prestakuntzaren eta

Interneterako sarbidearen zerbitzu osagarriak eskaini ahal izateko baldintzak sortu dituzte:

Posta elektronikoaren doako kontua erabiltzaile guztientzat.

Gai informatikoei buruzko foroak (Internet, hardwarea eta softwarea) eta foro sektorialak (eragozpenak dituztenentzako

laguntza, ekologistak, euskara, gastronomia, adinekoak, etab.).

beste programa batzuetarako euskarria

KZgunearen programaren egitura fisikoak eta informatikoak euskarri ezin hobea eskaintzen die Euskadi Informazioaren

Gizartean Planaren beste ekimen batzuei:

Erabiltzaile Aktiboak programa, komunitate birtualak sortuz Sareari tokiko edukiak ematera bideratua.

IT Txartela: KZgunea zentroak zentro aztertzaileak dira.

KZ Mikroenpresen Prestakuntza. KZgunea zentroen kapilaritateari esker, mikroenpresak IKTak negozio prozesuetan

erabiltzeak duen garrantziaz jabe daitezen lortzen da.

Inmigrantia eta Ticalia, gizarte-integraziorako bi programa esperimental.

ISO 9001-2000 kalitate ziurtagiria

Lurraldean zehar KZguneak zabaltzen hasi ahala, lan-prozedurak homogeneizatzeko beharra ikusi zen, zentro guztiak

berdin kudeatzen zirela ziurtatzeko.

Horregatik, Kalitatea Ziurtatzeko Sistema bat ezartzea erabaki zen, hura kudeatzeko. Horrela, KZ-Gunea programak

ISO 9001-2000 eta IQNET kalitate ziurtagiriak jaso ditu AENORen eskutik, bere giza baliabide eta bitarteko tekniko

guztiez egin duen kudeaketa aintzatesteko.

kzgunea zentroak
www.kzgunea.net

baliagarritasunamotibatzea laguntzea

internet guztiontzat
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KZgunea marka

Urte hauetan burututako marketin eta komunikazio ekintzek (publizitate kanpainak, ekitaldietan parte hartzea, albiste

buletinak eta web orria bera, besteak beste), KZgunea marka sendotzen lagundu dute, eta Informazioaren Gizartea

bultzatzeko euskal gizarteak ezagutzen duen marka bihurtu da.

KZ gunea duten udalerriak

KZ gunerik ez duten udalerriak

KZgunea erakunde eta administrazio publikoetarako zerbitzuen plataforma gisa.

KZguneen eginkizuna indartzea, ezaupideen ziurtapen zentro gisa, IT-Txartelen hedapena eta erabilgarritasuna

bultzatuz.

KZguneen kokapena

erronka berriak

baliagarritasunamotibatzea laguntzea
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gizartean integratzeko
programa esperimentalak

KZgunea sarean herritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzu anitzen artean, Eusko Jaurlaritzak bi ekimen berri jarri ditu

martxan, esperimentalki: Inmigrantia eta Ticalia programak.

Etorkinen populazioari eta gizartean baztertuta geratzeko arriskuan daudenei zuzenduak, 2005 urtean zehar garatu

diren bi ekimenen helburu orokorra kolektibo horiei euskal gizartean hobeto eta azkarrago integratzen laguntzea

izan da.

inmigrantia

Inmigrantia etorkinen hizkuntz integraziorako e-ikaskuntzako plataforma da; zehazki, bere helburua kolektibo honi

oztopo bikoitz bati aurre egiten laguntzea da:

Hizkuntz oztopoa

Oztopo teknologikoa (arrail digitala)

Inmigrantia programak euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzen du prestakuntza, baina etorkinek beren premietara

egokitutako irtenbidea eskatzen dutela kontuan hartuta betiere.

Xehetasun horien arabera, e-ikaskuntza metodologia propio berriaz baliatzen da, honako ezaugarri hauekin:

IKTetan eta teknologia horietarako pentsatua.

Hainbat kultur bloketara egokitua, jatorrizko hiztunak diren irakasleen laguntzaz (arabieraz, gaztelaniaz, txineraz,

frantsesez, ingelesez eta errusieraz).

Pantaila eta sagua soilik erabiltzeko; izan ere, zeinu desberdinak hainbeste izanik, ezinezkoa da teklatu egokia

edukitzea.

Partaidetza bultzatzen duena.

Idatzizko oso testu gutxi dituena; testuak beti elebidunak dira, eta jatorrizko hizkuntza erreferentziatzat hartuta.

Gramatikazko funtsezko nozio minimoetara eta oso oinarrizkoetara mugatua.

Malgutasuna ziurtatzen duena eta programako partaide bakoitzak bere erritmoan lan egitea eta, nahasteko

beldurrik gabe, esperimentatzeko aukera izatea bermatzen duena.

Ikaskuntza saioak bakarkakoak nahiz taldekakoak izan daitezke, eta asteburuetan kontzentratzen dira. Hainbat gairi

lotutakoak dira, hala nola eguneroko erosketak, zerbitzu publikoak eta pribatuak, tramiteak, enplegua, osasuna,

etxebizitza, hezkuntza, bankuak, komunikazioak, garraioa, eta abar.

baliagarritasunamotibatzea laguntzea

Izena emandakoak 390

taldeak 20

internet guztiontzat

* 2005eko abenduko datuak
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Ordutegiak kolektibo bakoitzaren premietara egokitzea

ticalia

TICALIA programa (Teknologia berriak guztientzat) gizartean baztertuta edo bazterketatik oso hurbil dauden kolektiboei zuzentzen

zaie, gainera bazterketa teknologikoa ere jasan behar izaten dute. Kolektibo horiek honako hauek dira:

Arazo larriak dituzten guraso bakarreko familietako buruak.

Oinarrizko Errenta jasotzen dutenak

Gizarteratze prozesuan dauden pertsonak (adikzioak; delituak; tratu txarrak, etab.)

Lanik gabe luzaroan daudenak

Gaztelaniaz jakin arren, teknologia berriak ezagutzen ez dituzten etorkinak

Prestakuntza prozesuetatik baztertutako edo auto-baztertutako gazteak

Jubilatuak/pentsiodunak, bakardadea eta pobrezia jasaten dutenak

TICALIAk e-Ikaskuntzako nahiz e-Gizarteratzeko osagaiak ditu, eta aldez aurreko fase iragankor gisa dago pentsatuta,

kolektibo horiek gerora KZguneetan edo bestelako zentroetan beste ikastaro batzuetan sar daitezen.

Kurtsoak, bi orduko saio bateratuak funtsean, IKTetara zeharka hurbiltzera bideratuta daude, oso orokorrean, eta

eguneroko bizitzarekin oso lotuta dauden gaiei heltzen diete (eguneroko jarduerak, lana, etxebizitza, denbora librea...),

euskarri teknologikoak erabiliz betiere.

Programa honetan e-integrazioa sustatzeak duen garrantzia ikusita, sortzen ari diren taldeak ez dira bereziki homogeneoak,

baizik eta programaren helburu diren 3 edo 4 kolektibotakoak dira partaideak. Desberdinen arteko elkarbizitza hori berez

izaten ari da positiboa.

erronka berriak

baliagarritasunamotibatzea laguntzea

izena emandakoak 427

taldeak 27

* 2005eko abenduko datuak
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erabiltzaile aktiboak

Interneteko edukiak bultzatzea da EIGPren ardatz estrategikoetako bat; izan ere, edukien araberakoa da herritarrarentzat

teknologia berriek izan dezaketen erabilgarritasuna.

Interneti balioa emateko programen artean, Erabiltzaile Aktiboak dago, Interneten tokiko edukiak eta zerbitzuak

sortzeko Euskadiko herritarren arteko kolaborazioa bultzatu, sustatu eta errazteko 2002ko azaroan jaio zena.

Kolektiboen web orriak diseinatzeko eta mantentzeko programa da funtsean. Orri horietara KZgunearen web orritik

irits daiteke, eta estilo eredu komunak dituzte.

Programak bi ezaugarri aipagarri ditu:

Erabiltzaileen beraien ekimenean oinarritzen da (ez Administrazioarenean edo enpresenean), eta elkarte edo 

kolektiboen bitartez bideratzen da.

Edukiak tokikoak dira, eta beren helburu diren kolektiboentzat zuzeneko baliagarritasuna dute.

motibatzea baliagarritasunalaguntzea

internet guztiontzat
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2006ko abendura arte, 260 komunitate birtual (web orri) sortu dira, eta horien gaiak oso anitzak izan dira, hala nola:

emakumearen lanaren sustapena, kultur sustapena, kirol elkarteak, musika, dantza eta folklorea, adinekoak, euskara,

auzo elkarteak, ekologistak, gizarte arazoak dituztenen laguntza eta gastronomia.

sortutako komunitateen kopurua

komunitateerako sarrera metatuak

Herritarren sareak bultzatzea.

Gaur egungo sareei balio erantsiko zerbitzuak gehitzea.

erronka berriak
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ordenagailuak �gidatzeko baimena�-IT txartela

Ekipamendua eta prestakuntza eskuratzeko bidea eman ondoren, IT TXARTELA programak zikloa ixten du, baliabide

informatikoak eta Internet erabiltzeko ikasitakoa ziurtatzea ahalbidetzen duen tresna eskainiz.

IT Txartela ziurtagiriak, European Software Institute delakoak abalatua eta garatua, IKTen ezaupideen egiaztapen

elementu bat jartzen du pertsonen eta enpresa eta erakundeen esku, prestakuntza sistemetatik independentea

dena. Horrela, enpresek eta erakundeek bertan diharduten edo bertara sar daitezkeen pertsonek IKTetan duten

gaitasunak ebaluatzeko tresna objektiboa eduki dezakete. Bestalde, gizarte osoak jasotzen du, adierazle objektibo

batean oinarrituta, teknologia berrien ezaupideak neurtu ahal izatearen onura.

Eskaintzen dituen onurei esker, IT Txartela herritarrek IKTak ikasteko prozesuan motibatzeko tresna egokia da gainera.

azterketa egin dutenak 59.840

ziurtagiria lortu dutenak 32.016

* 06/10/31ko datuak

motibatzea baliagarritasunalaguntzea

internet guztiontzat
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IT Txartela lortu duten 30.000tik gorako pertsonez gain, HAEEk (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak) ziurtagiri hori

barne baloraziorako tresna gisa erabiltzen du funtzionarioek egindako ofimatika ikastaroetan, bai eta langileak hautatzeko

prozesuetan ere hautagaiek IKTei buruz dituzten ezaguerak egiaztatzeko.

moduluak

Hogeita hamar ziurtapen modulu baino gehiago daude erabiltzaileen esku. Modulu horiek Windows-eko aplikazioei

nahiz sistema eragile irekietakoei (LINUX, OpenOffice.org-eko Ofimatika, etab.) dagozkie.

azterketak

Azterketek ordubete irauten dute eta Internet plataforma batean egindako 70 galdera dira; hala ere, pertsonalki joan

behar da, nortasuna egiaztatu behar baita. Tresna informatikoak hainbat programaren funtzionamendua (kalkulu orriak,

testu prozesadoreak, nabigatzaileak, posta elektronikoa, etab.) simulatzen du eta, hortaz, galderetako askok programa

informatikoetan egiten diren urrats berberak egitea eskatzen dute.

azterketa zentroak

Azterketa zentroak KZgunea, eta horretarako kreditatu diren informatikako akademiak eta LHko ikastetxeak dira.

erronka berriak

IT Txartelaren erabilera eta onarpena zabaltzea.

E-gaitasunen perfila definitzea eta IT Txartelaz sostengatzea.

motibatzea baliagarritasunalaguntzea
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Badira urte batzuk IKTek, enpresa mota guztietan lehiakortasun faktore gisa

eta negozio berrien iturri gisa, sekulako garrantzia hartu dutela eta, aukerak

eskaintzeaz gain, potentzial hori aprobetxatzen ez duten enpresentzat mehatxu

handia bilakatu direla. Erronka, orduan eta gaur egun, oso garrantzitsua da

euskal enpresa sarearentzat, bertan ETEek eta batik bat mikroETEek pisu

handia dutela.

IKTak ezartzeak, euskal enpresetan ezinbestekoa, dirulaguntzen programa

tradizionalek baino askoz zabalagoa zen ekinbide programa oso bat eskatzen

zuen. EIGPk premia horri erantzun zion.

Horrela, euskal enpresei zuzenean eskaintzen zaizkien programetan, dibulgazioko

oinarrizko lanak nahiz IKTekin zerikusia duten proiektuak ikus ditzakegu. KZ

Mikroenpresak eta Enpresa Digitala programen inguruan, laguntzak Euskadiko

enpresen premia aldakorrei erantzun die, honako hauei, besteak beste:

Sentsibilizatzea

Prestatzea

Diagnostiko digitalak eta IKTak ezartzeko planak

Informatizazioa, Internetera sartzea eta segurtasuna

Interneteko presentzia eta salerosketa elektronikoa

IKTekin zerikusia duten negozioak sortzeko laguntza osoa.

enpresa digitala

digitalizatzea

sentsibilizatzea

prestatzea

diagnostikatzea

negozio berriak

IKTak sustatzeko politika orokorrak egokitzea eskatzen du. Printzipio hori EIGPren programetan kontuan hartu

zen, mikroenpresei arreta berezia eskaintzen baitiete.

ETEak eta mikroenpresak
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Enpresa Digitala zentroak

Enpresa Digitala zentroak

KZ Mikroenpresak Prestakuntza

Diagnostiko digitalak

Hobeki digitala

Hobeki digitala

KZ Lankidetza

KZ Mikroenpresak

KZ Segurtasuna

KZ Irisgarritasuna

Maquetas.com

Ekintzaile berrientzako laguntza

Arrisku kapitalaren fondoa

Software librearen erabilera sustatzea

proiektu estrategikoakjarduera ildoak

digitalizatzea

sensibilizatzea

prestatzea

diagnostikatzea

negozio berriak

Landa ingurunean enpresa garapenak dituen baldintzak erronka handia dira, zalantzarik gabe, IKTentzat. Izan ere,

enpresa guztiak informazioaren eta zerbitzuen sare publiko eta pribatu guztietan integratzeko aukera ematen dute.

landa-ingurunea
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enpresa digitala

enpresa digitala zentroak
www.enpresadigitala.net

Enpresa Digitala zentroek IKTak enpresetan sartzeko laguntza programen multzo handi bat (zabalkundea, prestakuntza,

ekintzaileentzako laguntza, betetzeke dauden proiektuetarako laguntza...) gauzatzeko behar den azpiegitura fisikoa

eskaintzen dute. Programa multzo horrek (orokorrean enpresa Digitala Ekimena deitua) enpresa lehiakortasuna

hobetzea du helburu, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliz eta, aldi berean, Sarean negozio

berriak sortzen laguntzea, ekonomia berriko profesionalak trebatuz. Hori guztia, hazkunde ekonomikoaren faktore

diferentzial gisa.

Enpresa Digitalaren hiru zentroek, Euskadiko teknologi elkartegi bakoitzean kokatuta, Enpresa Digitala ekimenaren

helburuekin lotutako proiektuak zabaldu, prestatu eta burutzeko jardueretako behar diren espazioak eta ekipamendua

dituzte. Guztira, instalazioen 2.440m² dira, prestakuntza ikasgela, maketa gela, auditorioa, bideokonferentzietarako

aretoa, bilkura aretoak, proiektuen inkubagailua, liburutegia, etab.

Zentro horien arrakasta faktoreetako bat instituzioen arteko kolaborazioan oinarritzea da. Zentro bakoitza Eusko

Jaurlaritzak eta dagokion Foru Aldundiak sustatzen du eta, gainera, beste entitate batzuen

miramon enpresa digitala

bizkaia enpresa digitala

araba enpresa digitala

Kokapena:

Gipuzkoako Teknologi Elkartegia

Kolaboratzaileak:

BIC Berrilan eta Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A

Kokapena:

Bizkaiko Teknologi Elkartegia

Kolaboratzaileak: European Software Institute

eta Bizkaiko Teknologi Elkartegia, S.A

Kokapena:

Arabako Teknologi Elkartegia

Kolaboratzaileak: Arabako Enpresa eta

Berrikuntza Zentroa (CEIA), Arabako Teknologi Elkartegia, S.A

prestatzea diagnostikatzeasentsibilizatzea digitalizatzea negozio berriak
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web enpresa digitala

Enpresa Digitalaren beste elementu garrantzitsu bat www.enpresadigitala.net web orria da, Informazioaren Gizartea

zabaltzen laguntzen baitu eta Euskadiko enpresaburuei eta sustatzaileei zerbitzu baliagarria eskaintzen baitie, EIGPren

programak bilatu eta eskatzeko garaian.

2002. urtearen bukaeran garatu eta urtebete geroago sakon berraztertu ondoren, www.enpresadigitala.net web orriak,

enpresa txiki eta ertainei zuzendua, Interneten duen posizioa sendotu du, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

zabaltzeko erreferentziazko orri nagusietako bat baita. Egitura soil eta diseinu erakargarriaz, web orri horrek erabiltzaileei

eduki sorta zabala eskaintzen die, etengabe eguneratzen dena.

Bere ataletan hainbat motatako informazioa aurki dezakegu, hasi unean uneko gai teknologikoetatik eta hainbat txosten

eta dokumentu, tartean Agenda atalean jasotzen duen prestakuntza eskaintza zabala edota euskal administrazio

publikoek emandako laguntza programen arautegia ditugularik. Adibidez, “Ezagutza fitxak” atalak astero aurkezten du,

glosategi zabal gisa eta modu deskribatzailean, enpresan aplika daitezkeen hainbat kontzeptu teknologikoren esanahia

eta aplikazioa; “Arrakasta kasuak” atalak berriz, informazioaren teknologiak beren negozioetan arrakastaz ezarri dituzten

enpresa txikien esperientzia laburbiltzen du.

Web orriaren zerbitzu aipagarria bere Buletina da. Posta elektronikoko helbide bat eman eta intereseko atalak hautatuz,

besterik gabe, web-ean azken zazpi egunetan sortu diren berrikuntza guztien laburpena jasotzen da astero; horrela,

harpidedunak ez du egunero bertan sartu beharrik azken berriak jakiteko.

prestatzea diagnostikatzeasentsibilizatzea digitalizatzea negozio berriak
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jardunaldiak eta ikastaroak

Prestakuntza eta zabalkunde teknologikoko 750 ekintza baino gehiago burutu dira, hala nola, prestigiodun adituen

hitzaldiak, enpresen arteko topaketak, ekintzaile berrientzako jardunaldiak eta teknologia zabaltzeko jardunaldiak eta

ikastaro teknologikoak.

sariak

Enpresa Digitala sariek Informazioaren Gizartera egokitzeko euskal enpresak egiten ari diren ahalegina saritu nahi

dute. Urtero ematen zaie euskal administrazioek (Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eta

Foru Aldundiek) sustatutako IKTak sartzeko programaren batean parte hartu duten enpresei eta, negozioen hobekuntza

lehiakorra lortzeko, beren teknologien berrikuntza, aprobetxamendu eta erabilera onagatik gailendu direnei.

Gainera, ekintzaileentzako bi sariketa ezarri dira, Kutxaren (Gipuzkoa) eta Caja Vital-en (Araba) laguntzaz. Sariketa

horiek enpresa proiektuen lehiaketa bat dira, eta Aurrezki Kutxa horiek emandako kopuru ekonomiko bat da saria;

horretaz gain, Enpresa Digitalaren aldetik proiektuan laguntzeko sari bat dago, Arabako Enpresen eta Berrikuntzaren

Zentroaren (CEIA) eta BIC Berrilan-en laguntzaz, hurrenez hurren.

(*)

Eusko Jaurlaritza-SPRIren Hobeki Digitala programaren bitartez, edota hiru Foru Aldundien e-pymeak (Gipuzkoa), e-

baltzuak (Bizkaia) eta Promeco (Araba) programen bitartez laguntzak eskatu dituzten euskal enpresa txiki eta ertain

guztiek, ekonomia digitalera hobekien egokitzen diren euskal enpresentzat ematen diren Enpresa Digitala sariak

eskuratzeko aukera dute.

enpresa digitala zentroak
www.enpresadigitala.net

prestatzea diagnostikatzeasentsibilizatzea digitalizatzea negozio berriak

Sariak emateko garaian, hainbat alderdi baloratzen da, hala nola:

IKTak enpresaren estrategian zenbateraino integratu diren.

enpresa digitala

Hedapen jardunaldi, ikastaro eta mintegien kopurua 784

Hedapen jardunaldi, ikastaro eta mintegietara etorritakoak 24.690

Enpresa maketak 129

Proiektu tutorizatuak 103

* 06/10/ 03ko datuak
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Enpresaren antolamendua teknologia horien erabilerara egokitzea.

Aplikatutako teknologien erabilgarritasuna eta eskalagarritasuna.

Enpresaren kudeaketan lortutako hobekuntzak.

Enpresa-ingurunean izandako eragina eta erakargarritasuna zenbaterainokoa izan den.

Ondoren, 2002, 2003, 2004 eta 2005eko edizioetan saritutako proiektuak jasotzen ditugu.

Kategoria orokorra: Servicios y Soluciones Integrales Urbanos S.L-k zuzendutako proiektua, aparkalekuetako zutabeak

on-line kudeatzeko aplikazioa garatzen duena

Araba: Maderas de LLodio S.A.L

Bizkaia: Campo & Ochandiano

Gipuzkoa: Instituto Datakey

Kategoria orokorra: ROTOK industria gráfica (Errenteria), Artes Gráficas Elkar (Loiu) eta Litografía Danona (Oiartzun)

enpresen “Plataforma e-Business integrada con la Intranet y Extranet” proiektu bateratua; enpresa horiek guztiek arte

grafikoetan dihardute.

Araba: R.P.K. S.Coop. (Gasteizko eta Mexikoko plantetatik eskura daitekeen oinarri dokumental korporatiboa)

Bizkaia: EGA Gestión y Asesoramiento (uneko bezeroentzako on-line aholkularitza zerbitzua eta unean uneko

zerbitzuetarako negozio elektronikoko sistema berria)

Gipuzkoa: KONDIA – Urbano Conde, S.A. (Estranet eta Intraneteko 1.zatia eta marketin elektronikoko tresnak 5

hizkuntzatan ezartzea)

Kategoria orokorra: Frío Bilbao, S.A.ren “Sistema de Información Geográfica” merkatu analisirako (enpresaren ezarpena

eta potentziala duten alorrak); bide informazio informatizatua duten ibilgailuen flota kudeatzeko sistema barne hartzen

du.

Araba: Adim - Lift (e-commerce – Informazioaren teknologiak eskuratzea eta ezartzea)

Bizkaia: E Fortrade 2001, S.L. (esportazioaren lagungarria den Intranet - Estranet bat garatzea)

Gipuzkoa: ALCAD, S.A. (Intranet / Estranet landu, diseinatu eta ezartzea)

Lehen edizioa “Toribio Echeverria” sariaren testuinguruan egin zen, non “Enpresa Digitala” sari berezi bat eman baitzitzaion

jarduera logistikoetan diharduen URGO Import Export enpresari.

prestatzea diagnostikatzeasentsibilizatzea digitalizatzea negozio berriak

2005 sariak

2003 sariak

2002 sariak

2004 sariak
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KZ Mikroenpresak prestakuntza programa autonomoen eta 10 langile baino gutxiagoko enpresen begi-bistako

premia bati erantzuten ari da: Interneteko ohiko eragiketei eta IKTen oinarrizko erabilgarritasunei buruzko prestakuntza.

Horrela, ekipamendua eskuratzeko KZ Mikroenpresak programak eskainitako laguntza osatu egiten da, eta

mikroenpresen premietara egokitutako IKTen inguruko prestakuntza eskaintzen da.

Doako ikastaro laburrak (2 ordu) eskaintzen dira, KZgunea zentroen sarean, Interneten bitartez enpresa txiki batek

eguneroko lanean egin beharreko ohiko eragiketei buruzkoa. Modulu bakoitzeko edukiak erabat operatiboak eta

berehala aplikatzekoak dira, adibidez:

Kontuen mugimenduak, intsuldaketak eta transferentziak Internet bidez.

Posta elektronikoa duten hornitzaileekin eta bezeroekin komunikatzea.

Ordainketak, kobrantzak eta ordainagiriak Internet bidez helbideratzea.

Produktuak, prezioak eta hornitzaileak Internet bidez bilatzea.

Ikastaro horiek guztiak bederatzi eduki arlotan antolatuta daude, komunikazio eta plangintza lanak errazteko.

Programazioa enpresek beraiek adierazitako premien arabera aldatzen da, ebaluatzeko galdera sorta baten bitartez

edota elkarte sektorial eta profesionalen bitartez. Ikastaroak zehaztu ahal izateko, metodologia bat definitu da. Horri

esker, hainbat hornitzailek ikastaro berrien edukia diseina dezakete, erabilgarritasun, presentzia, iraupen, on-line

gidaliburuak, eta abarrei dagozkien aurrez finkatutako estandar batzuen arabera. Aldi berean, horren ondorioz,

mikroenpresek programako ikastaro bat baino gehiago egiten dituztenean, gauza ezaguna izango da haientzat

nabigazioa.

Programa 2003ko azken hiruhilekoan abian jarritako pilotu batekin hasi zen eta, harrezkero, emaitza oso onak lortu

dira. Arrakastaren arrazoiak, neurri batean, prestakuntza oso praktikoa eta oso laburra izatea, ikastaroak premietara

eta ordutegietara egokitzea eta KZgunea zentroen sarearen kapilaritate handia izan dira.

Ikastaroetara etorritakoak 9.351

Erabilitako KZguneak 65

Katalogoko ikastaroak 37

* 06/10/ 31ko datuak

(*)

prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea

enpresa digitala

kz mikroenpresak prestakuntza
www.kzformacion.net
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Grafiko hauek programako ikastaroetan parte hartu duten mikroenpresen kopuru metatuaren bilakaera eta erabiltzaileen

perfila erakusten dute.

ikastaroetan parte hartutakoak

partaideak sexuaren arabera partaideak adinaren arabera

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

gizon. %46

emak. %54

KZ Prestakuntzako ikastaroetan presentziarik handiena duten jarduera sektoreak hauexek dira, ordena honetan: enpresentzako

zerbitzuak; eraikuntza; ehungintza eta jantzigintza; ostalaritza; papergintza, edizioa eta grafikoak.

prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea

625

+3.128

+ 3.250

+ 2.338

urr.
2003

2004 2005 urr.
2006

9.351
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Eta partaide gehien dituzten ikastaroak honako hauek dira:

Web orriak (ikastaroen %40). Adibide batzuk:

Egin web orri bat zure enpresarentzat

Argitaratu zure negozioaren web orria Interneten

Sustatu eta zabaldu zure enpresaren web orria

Segurtasuna (ikastaroen %20). Adibide batzuk:

Babestu zure negozioaren informazio informatikoa

Babestu zure ordenagailua birus informatikoetatik

Banku elektronikoa (ikastaroen %10). Adibide batzuk:

Banku elektronikoa. Interneten ordainagiriak, ordainketak eta kobrantzak helbideratzea.

Banku elektronikoa. Kontuen mugimenduak, intsuldaketak eta transferentziak Internet bidez

Gainerako alorrak programako ikastaroen %30 dira. Horien artean, hauexek ditugu:

Egin fax funtzioak ordenagailu bidez.

Komunikatu bezero eta hornitzaileekin posta elektronikoaren bitartez.

Jaso dugun esperientziari esker, KZ Mikroenpresak Prestakuntza programan aurrerapauso handiak eman dira

zerbitzuaren kudeaketari dagokionean. Jarraian, lankidetza, komunikazio eta intranet alorretan eginiko hobekuntzak

eta erabiltzaileek zerbitzu hau nola baloratzen duten azalduko dizkizuegu.

kz mikroenpresak prestakuntza
www.kzformacion.net

prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea

enpresa digitala
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lankidetzak

BBVA, Euskadiko Kutxa, Caja Vital, Kutxa eta BBK finantza erakundeek honako ekarpen hauek egin dituzte:

irakasmateriala, inskripzio bilketa beren bulegoetan, irakasleentzako prestakuntza, hedapena eta, zenbait

kasutan, beren irakasleak.

Panda Software-k ikastaro bat sortzen eta erabiltzaileak biltzen lagundu du.

Industria Sailaren bidez elektrikari instalatzaileen kolektiboarekiko harremanak bideratu dira, behe tentsioko

buletin telematiko liberalizatuen tramitazioa egiteko.

Azkenik, beste lankidetza batzuk bilatzen ari gara.

komunikazioa

Publizitate masibo batetik komunikazio lokalizatuago batera igaro gara. Prentsako iragarki orokorrak kasu zehatz batzuetan

erabiltzen dira eta modu lokalizatuagoan lan egin da. Hona hemen gauzatutako ekintza batzuk:

Harremanak udal guztiekin eta ikastaroak eman diren herrietako erakunde eta elkarte publiko eta pribatuekin.

Honela gauzatu dira harremanak:

Hitzordu berriak beste erakunde eta antolakunde batzuekin.

Kolaborazioak hainbat komunikaziorekin batera (mailinga, gutunak, kartelak, triptikoak…)

Tokiko hedabideen datu baseetarako informazioa

Harremanak merkatari elkarteekin, bakoitzaren sektoreko ikastaro espezifikoak emateko.

prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea
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intranet

Ataria martxan jartzeak programa kudeatzeko Intranet oso bat edukitzeko aukera eman du. Orain dituen funtzionalitateak

hauexek dira:

Enpresako kontsulten estatistikak, eman diren kurtsoak ezagutzeko.

Plangintzen kontsultak, ikastaro emaile diren enpresei zerbitzua emateko (programatutako ikastaroak, berretsiak,

bertaratutakoak)

Herritarrentzat izena emateko on-line sistemak eta 902, eta entitate eta enpresentzako zona murriztu bidezkoak.

HTML mezuak sortzea, publizitatea on-line bidaltzeko.

Data jakin batean izena eman dutenen kontsulta, partaidetzaren jarraipena egiteko eta hobetzeko.

Enpresa bakoitzeko eta data tarte bakoitzeko inkesta kontsulta.

Metodologia web-ean sartzea.

kz mikroenpresak prestakuntza
www.kzformacion.net

prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea

enpresa digitala
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zerbitzuaren balorazioa

2006an egindako inkestek 5etik 4 puntuko nota eman dute, eta gehien baloratzen den atala irakaskuntzako pertsonala,

ezaupideak eta tratuarena (4,47) da. Ikastaroen kalitatea eta metodologia ere balorazioaren batez bestekoaren gainetik

daude.

prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea

Programaren zabalkundea indartzea, tokiko komunikazio selektiboen bitartez.

Ekimen hori poligono industrialetan zabaltzea.

Ikastaroen katalogoa zabaltzea

Teknologia berriak sartzea, hala nola, mugikortasuna.

erronka berriak
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Gizartearen eskakizunei erantzunez, euskal instituzioek bat egin dute software librea, gero eta gehiago eta arlo publiko

guztietatik, jasotzen ari den indarrarekin.

Enpresaren arloan, software librearen sustapena Konekta Zaitez Lankidetza programaren bitartez bideratzen da, eta

Enpresa  Digitalaren hedapen jardunaldietan.

konekta zaitez lankidetza – software libreko inbertsioa

Zenbait ekimen bultzatu dira kudeaketarako aplikazio informatikoak edo tresnak software libreko tresnez garatzeko,

ETEen premia berri bati erantzuten dioten eta elkarte sektorial edo profesionaletan lidergoa duten aplikazioetan.

2005. urtearen hasieran KZ Lankidetza programaren araudia aldatu zen eta aldaketa horren bidez bultzatu dira

ekimen hauek. Aldaketa horretan, aplikazioa GPL (General Public License) gisa erregistratzea eskatzen da, edozein

enpresak mugarik gabe erabili ahal izan dezan.

Aplikazio informatiko horiek hainbat enpresa sektoretan hedapen zabala dutela eta, beraz, enpresa txikiek IKTak

erabiltzeko bultzada handia izango direla kontuan hartuta, aplikazio horien garapen kostuaren %100 onartuko da,

baldin eta jarduera ekonomikoa duen elkarte sektorial edo profesional batek garatzen baditu.

software librearen erabilera sustatzea

digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea

enpresa digitala
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Euskal enpresek kudeaketarako aplikazio informatikoen erabilera bultza dezatela

Informazio teknologien hornitzaileek software libreko tresna informatikoen inguruko prestakuntza eta

hedapena erraztu dezatela.

erronka berriak

enpresa digitala – hedapen jardunaldiak

Enpresa Digitala zentroen hedapen eta prestakuntza ekintza batzuk software libreari dagozkionak dira. Zehazki, 2002

urteaz geroztik 29 jardunaldi egin dira gai horrekin. Adibide gisa, azkenak hauexek izan dira:

Espezializazio ikastaroa. LDAP: Interneteko erabiltzaileak LINUXekin zentralizatzea

Linux zerbitzariak Windows-ekin integratzeko ikastaroa

Enpresako Weblog-ak

LINUX: sarrera, aplikazioak eta oinarrizko administrazioa (euskaraz).

Jardunaldia: Web soluzioak eta monitorizazioari dagozkionak Software Libreaz (LAMP eta Nagios)

Euskadiko IKTen sektoreak negozio horren potentzialtasuna aprobetxatzeko eta behar bezala egiten dela bermatzeko

aldaketak egin dituela ziurtatzea da.

digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea
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digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea diagnostikatzeaprestatzea

Diagnostiko Digitalak ekimenaren bitartez IKTetan aditua den kontsultari bat jarri zen hala eskatu zuten ETEen esku.

Kontsultari horrek, oso epe laburrean eta SPRIk plazaratutako “Autodiagnostiko Digitalerako Gida” delakoaren laguntzaz,

IKTen erabilerari eta erabilgarritasunari dagokienez, bere posizioa identifikatzen lagundu zion enpresari. Enpresarentzat

doakoa den diagnostiko horrek honako galdera hauen inguruko hausnarketa egiteko bidea ematen du:

Nola lagun dezakete IKTek nire enpresaren lehiakortasuna areagotzen?

Zer egiten ari dira nire inguruko eragileak horri dagokionez?

Zeintzuk dira nire negozioan hobekien aplika daitezkeen ekimenak?

Nola egingo dut aurrera IKTen erabileran?

Programa honetan sartu ziren ETEek enpresa Digitalaren web orriaren bitartez egin zuten beren eskaera, tresna sinple

baten bidez, non enpresari erregistratzea eta, eskura dauden kontsultarien perfil profesionala eta esperientzia aztertu

ondoren eta aholkularitza enpresa bakoitzaren jarduera esparrua analizatu ondoren, bere premietara hobekien egokitzen

den kontsultaria hautatzea ahalbidetzen zaion.

Kontsultariaren lanaren emaitza txosten bat izan zen non, informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilerari

dagokionez, enpresak duen egoera islatu baitzuen eta teknologiari, antolamenduari eta hobekuntzari buruzko gomendioak

eman baitzituen. Egindako diagnostikoetan hainbat gomendio daude, hala nola komertzialen lana erraztea, finantza

entitateekiko harremanak arintzea, Interneten bere produktuen presentzia bultzatzea, bezeroekiko harremana indartzea

edota informazio sistemaren segurtasuna zaintzea, besteak beste.

enpresa digitala

diagnostiko digitalak
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Enpresa aholkulariaren lan osoak SPRIren dirulaguntza jaso zuen lehen 1.000 diagnostikoetan. Kontsultarien taldeak

metodologia komuna erabili zuen, SPRIk lan material gisa landu eta haiekin adostu zuena. Lana tresna horren bitartez

egin ondoren, profesionalek diagnostiko bat eta beren gomendioak egin zituzten. Enpresak kontsultariarekin lan egiteko

behar izan zuen denbora aldakorra izan zen, enpresaren tamainaren araberakoa, alegia, 2 ordutik 20ra bitartekoa.

Bezero den enpresari berehalako onura ekartzeaz gain, diagnostikoei esker, Eusko Jaurlaritzak, une honetan, 780

euskal ETEetan IKTak erabiltzeari buruzko ikerlan xehea dauka eskura. Ikerlan horrek kontsultari homologatuen lanaren

abala dauka eta, beraz, fidagarria da, eta euskal enpresetan IKTak sartzeko laguntza programak diseinatzeko oinarria

izango da.

Jaurlaritzak landa inguruneak garatzeko hartu duen konpromisoaren ildotik, nekazaritzako elikagaien sektoreko euskal

enpresek berariazko tratamendua izan dute diagnostiko digitalen programan. 30 diagnostiko inguru egin dira sektorean.

Egindako diagnostikoak:

Programa orokorral 780

Enpresa laguntzaileak (aholkularitza) 19

Kontsultari homologatuak 69

* 05/12/31ko datuak

(*)

digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea diagnostikatzeaprestatzea
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Informazio eta komunikazio teknologia berriak enpresaren esparruan eta, batik bat, ETE eta mikroETEetan zabaltzeko,

laguntza eta hedapen prozesu batzuk gauzatu eta teknologia horiek eskain ditzaketen erabilera eta onurak azaldu

behar dira.

Enpresa Digitala Ekimenaren barruan eta beti ere Euskadi Informazio Gizartean Planaren itzalpean, EAEko industri

poligonoetan kokatutako enpresei prestakuntza, dinamizazio eta aholkularitza zerbitzuak eskain lekizkiekeela pentsatu

zen.

Horrela beraz, “proiektu pilotu” bat abian jarri beharko litzatekeela erabaki zen, alde batetik, froga gisa balioko zuelako,

eta bestetik, “Cyber-industrialdeak” proiektuaren lehentasunak kontuan izanik, behar diren baliabide eta zerbitzuak

balioesteko ere komenigarria izango zelako.

Lau xede-etapa finkatu ziren proiektua gauzatzeko:

Industri poligonoetan eta inguruetan kokatutako enpresetan IKTen erabilera sustatzeko ekimenaren oinarrizko

elementuak antzeman eta finkatzea.

Ekimen pilotu bat abian jartzeko ildoak zehaztea, ekimen pilotu honen ostean industrialde guztietan aplikatuko

zen ekintza plan bat definitzeko.

Ekimen pilotua zein ekipamendu eta zerbitzutan gauza zitekeen eta horretarako zein ekintza bidera zitekeen

definitzea.

Proiektu pilotuko eta Plan Orokorreko aurrekontuak zein gastu eta inbertsio kapitulutara bidera zitezkeen

jakitea.

Lehen etapa  “Ciber-Industrialdeak proiektuaren diseinua: funtzionamenduaren eredua eta proiektu pilotua”, agiria

taxututakoan burutu zen; eta, hain zuzen ere, hornitzaileei eskaintzak eskatzeko “oinarri teknikoen” agiritzat erabili zen.

Bigarren etapan industri poligono bat aukeratu zen proiektu pilotua gauzatzeko. Aretxabaletakoa hautatu zen. Eta

hautatzeko irizpideen artean, honako hauek lehenetsi ziren: industri poligonoak enpresa kopuru handia izatea, tamaina

askotako enpresak barne hartzea eta enpresa hauek jarduera sektore askotakoak izatea.

3 eta 4. etapak proiektu pilotuaren jarduera esparruaren barruan bildu ziren. Honela gauzatu zen lana:

proiektu pilotua (aretxabaleta).

Hiru fase nagusi bereizi ziren

Proiektua abian jartzea eta bideratzea

IKTen erabilerari buruzko diagnostikoa Aretxabaletako industrialdean eta bertako enpresetan.

Zerbitzu Zentroaren eredua diseinatzea

enpresa digitala

cyber-industrialdeak



mación

Fase horietako bakoitzak emaitza hauek izan zituen:

Proiektua abian jartzea eta bideratzea:  hona hemen fase honen helburuetako batzuk: betearazpen, kudeaketa

eta jarraipen plan egoki bat taxutzea; proiektu pilotuan parte hartzeko interesa agertu duten enpresak biltzea;

enpresak digitalizazio gero eta handiagoaren premiaz eta digitalizazioak dakartzan onurez sentsibilizatzea..

IKTen erabilerari buruzko diagnostikoa Aretxabaletako industrialdean eta bertako enpresetan: hona hemen fase

honetako helburuak: poligonoko enpresa bakoitzak IKTak zenbateraino erabiltzen dituen eta etorkizunean

zenbateraino erabil ditzakeen aztertzea; zein den negozio bakoitzarentzako ekimenik egokiena; zein teknologi

azpiegitura duten eta azpiegitura horiek IKTak erabiltzeko prestaturik ote dauden jakitea. Hau guztia jakinez

gero, poligonoko enpresen laguntza premiak ezagutu daitezke, eta jakina, honek Zerbitzu Zentroaren ereduaren

diseinua eta aurrekontua zehazten lagun diezaguke.

Txosten bana egin zitzaien proiektuan parte hartu zuten 28 enpresei, eta konfidentzialtasun osoz igorri zitzaien.

Zerbitzu Zentroaren eredua diseinatzea: hona hemen fase honetako helburuak: Zentroaren eskakizun funtzional,

tekniko eta ekonomikoak zehaztea eta Zentroaren eredua beste industrialde batzuetara zabaltzeko oinarriak

ezartzea.

Aurreko faseetatik ateratako emaitzak kontuan izanik, ondorio eta gomendioen txosten bat prestatu zen: “Cyber-

industrialdea Zerbitzu Zentroaren ereduaren diseinua”. Txosten horretan honako atal hauek azaldu ziren: industri

poligonoko enpresen deskripzioa, egoeraren diagnostikoa, diagnostikoaren ondorio orokorrak eta zerbitzu

zentroaren kudeaketa eredua.

proiektu pilotutik ateratako ondorioak

Zerbitzu zentroaren arrakastarako faktore garrantzitsuenak definitu ziren:

Enpresen interes komuna

Zerbitzu zentroa erakargarri bihurtzea

Zerbitzu zentroak proiektuarekin konprometitu behar duela azpimarratzea

Promozio lana egitea etengabe

Behar adinako zuzkidura egitea Zerbitzu Zentroaren kudeaketarako

Enpresa kopuru jakin bat (behar adinakoa) Zerbitzu Zentroan inplikaraztea

Aretxabaletako poligonoko aldagaien emaitzak (beste industri poligono batzuetara ere estrapolatu daitezkeenak) aztertu

ondoren, ondorioztatu zen ez zegoela masa kritikorik industri poligono bakoitzean Zerbitzu Zentro bat ezartzeko, izan ere,

ez zegoen premiarik hasieran aurreikusi zen ereduaren araberako zentro batek eskatzen dituen inbertsio eta ahaleginak

egiteko. Horrela beraz, berriro aztertu behar da Cyber-industrialdea proiektua, ezin dezakegulako arrakastarik izango ez

duen Zerbitzu Zentroen Sare bat osatu batez ere eskabidea mugatua izan daitekeela jakinik.

Ikerketa honen beste ondorioetako bat izan zen Euskadiko industri poligonoetako telekomunikazio zerbitzuen egoera

aztertu beharra dagoela, eta aztergai hau banda zabala lurralde osora hedatzeko planera bildu zen.

digitalizatzea negozio berriaksentsibilizatzea diagnostikatzeaprestatzea
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Hobeki Digitalaren helburua ETEetan IKTak ezartzeko planak bultzatzea eta enpresak hautatu eta lehenetsi dituen

ezartze proiektu zehatzei laguntzea izan da.

Hobeki Digitala programaren laguntzak enpresak kasu batean zein bestean egin behar dituen kanpoko gastuei aurre

egiteko dirulaguntzak dira eta hurrengo orrialdean aurkeztu ditugu xehetasun guztiak. Diruz lagundutakoaren ehunekoa

honako hau da:

Tamaina txikiko enpresak: diruz lagun daitezkeen gastuen %35

Tamaina ertaineko enpresak: diruz lagun daitezkeen gastuen %20

%15eko dirulaguntza gehigarria jasotzen du web orri transakzionalekin edo irisgarritasuneko WAI arauak

betetzen dituzten Estranetekin zerikusia duten planak burutzeak.

(*) onartutako proiektuak 2.372

* 05/12/31ko datuak

ezartze planen diagnostikoa

Diruz lagundu dira ezartze planak egiteko beharrezkoak diren aholkularitza gastuak. Baldintza gisa honako hau ezarri

da: lanak egiteko kontratatu den enpresak enpresetan IKTak ezartzeko SPRIren metodologia erabiltzea edo, hala

badagokio, metodologia propioa baduela egiaztatzea, SPRIk espresuki onartua. Metodologia horrek negozio ikuspegia

bermatzen du, kontsultariaren eta enpresaburuaren elkarlanaz IKTak modu parte hartzaileaz ezartzean. Metodologia

aplikatuta, gutxienez honako atal hauek jasotzen dituen dokumentua egiten da:

Negozioa hobetzeko IKTak ezartzeko aukerak identifikatzea.

Aukerak hautatzea, horiek baloratuta eta lehenetsita.

Teknologien ezarpenak ekarritako irabazi ekonomikoak kuantifikatzea.

Teknologien ezarpena edukiei, kostuei eta burutzeko epeei dagokienez planifikatzea.

enpresa digitala

hobeki digitala
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ezartze planak burutzea

Diruz lagundutako proiektuek enpresako negozio prozesu guztiak edo batzuk integratzeko joera dute eta ondoko

jarduera hauekin zerikusia dute:

Negozio elektronikoa (e-Business): kudeaketako sistema integratuak ezartzea.

Marketin elektronikoa (e-Marketing): fidelizazio, erakarpen eta kudeaketaren bidez, eta eskaintzen pertsonalizazioaz,

publizitateaz eta bezeroen datu baseak sortuz bezeroekiko harremana optimizatzen duten sistemak ezartzea.

Erosketak (e-Procurement): enpresak produktuen eta zerbitzuen erosketarako kudeaketa sistemak elektronikoki

ezartzea.

Salerosketa elektronikoa (e-Commerce): enpresak produktuen eta zerbitzuen salmenta sistemak elektronikoki

ezartzea.

Merkatu birtualak (e-Marketplaces): erosleen eta saltzaileen arteko negoziazioa errazten duten plataformetan

enpresak parte hartzeko sistemak elektronikoki ezartzea.

Enpresaren web gunea diseinatzea eta ezartzea, enpresari buruzko informazioaz gain, transakzio komertzialak

egiteko aukera ematen duen guztietan.

Enpresako langileen arteko komunikazioa, eta enpresaren eta bezero eta hornitzaileen artekoa, optimizatzen

duen Intraneta edo/eta Estraneta diseinatzea eta ezartzea.

Sareko segurtasun sistemak diseinatzea eta ezartzea.

Nekazaritzako elikagaien euskal sektorean, trazagarritasun plataformak eta merkatuaren informaziorako kudeaketa

sistemak “on-line” diseinatzea eta garatzea.

negozio berriaksentsibilizatzea diagnostikatzeaprestatzea digitalizatzea
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2002an sortu zenez geroztik, KZ Lankidetza aitzindari diren elkarteek nahiz enpresek IKTei dagokienez euren enpresa-

ingurunean sortzen duten efektu dinamizatzailea bideratzen ari da.

Hobeki Digitalaren eskemari jarraiki, KZ Lankidetza programaren helburua IKTak enpresetan ezartzeko planak bultzatzea

da, eta enpresak edo elkarteak, bere hornitzaileekin edo/eta bazkideekin batera, hautatu eta lehenetsi dituen ezartze

plan zehatzei laguntzea (ikus hurrengo orrialdea xehetasunerako). Horrela, trakzio elkarteei eta enpresei proiektu

horiek bultzatzeko eta gizartean ondorio biderkatzaileak sortzeko bidea zabaltzen zaie, beste enpresa batzuek beren

ereduari jarrai diezaioten.

Beste asmoetako bat enpresen arteko kolaborazioa indartzea da, batez ere trakzio  enpresen eta beren hornitzaileen

artean, beren arteko harreman komertzialetan IKTak eraginkortasunez erabil ditzaten.

(*) Onartutako proiektuak 257

* 06/10/ 31ko datuak

KZ Lankidetzaren eraginaren berri emateko, laguntza horiek eskuratu dituzten proiektuetako batzuk aipatuko ditugu

ondoren:

Gipuzkoako Perituen eta Ingeniari Teknikoen Elkargoa: web aplikazioaren ezarpena (Intranet, Estranet)

Nekazal Turismoa Elkartea: nekazal turismoko etxeen eta landa guneetako etxeen kudeaketa programa

Ekonomilarien Euskal Elkargoa: atari korporatiboa (Estranet)

Batz, kooperatiba: hornitzaileekiko harremanaren kudeaketarako Estraneta

Gipuzkoako Ganbera: ziurtagiri digitalari buruzko web orria

Gipuzkoako Industri Ingeniarien Elkargoa: premia teknologikoen diagnostikoa, ekintza plan nagusia eta Elkargoaren

Estraneta sortzea eta ezartzea.

Enkartur: hoteletako erreserben zentrala

enpresa digitala

KZ lankidetza
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Meatzetako Perituen Elkargo Ofiziala: legeriaren Estranet sektoriala garatzea elkargokideentzat

EHLABE: ERP Expertis ezartzea, ezarpenaren aurreko azterketaren azken faseko aholkularitza barne hartuz

MCC: Estranet korporatiboa, IMCC2 ereduaren berrikuspena eta ikaskuntza komunitate birtualak

elkarteak

Onuradunak: enpresen edo/eta profesionalen elkarteak, bazkideen artean IKTak ezartzeko erraztasunak ematen 

dituztenak.

Diruz laguntzeko ekintzak:

Beren jarduera esparruko entitateetan IKTen premien diagnostikoa edo/eta ezartzeko planak egitea.

Bazkideen zuzeneko partaidetza inplikatzen duten eta arautegian zehaztutako ekintza jakin batzuekin zerikusia

duten IKTak ezartzeko planak burutzea.

Elkarteko enpresek erabil ditzaketen software libreko aplikazio informatikoak garatzea.

Baldintza: proiektuek 10 entitate asoziatu bildu behar dituzte gutxienez, proiektuan inplikatuta daudela egiaztatzen

dutenak.

trakzio enpresak

Onuradunak: beren tamaina eta erosketa ahalmena dela eta, hornitzaileengan eragina eta lidergoa izateko ahalmena

duten enpresak.

Diruz laguntzeko ekintzak:  trakzio enpresaren enpresa hornitzaileetan IKTen premien diagnostikoa edo/eta ezartzeko

planak egitea, baldin eta proiektuek arautegian zehaztutako ekintza jakin batzuekin zerikusia badute.

Baldintza: proiektuek 5 hornitzaile bildu behar dituzte gutxienez, proiektuan inplikatuta daudela egiaztatzen dutenak.

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea digitalizatzeadiagnostikatzea
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proiektu berritzaileak

Elkarteei eta trakzio enpresei laguntza emateaz gain, KZ Lankidetzak edozein enpresaren proiektu berritzaileak

sostengatzen ditu. Zehazki, IKT berritzaileak ezartzeko proiektuak diruz laguntzen dira, ezarpen horrek gizartean IKTak

erabiltzea bultzatzeko balio badu. Proiektu horiek EAEko lehen ezarpena izan behar dute, eta proiektuaren arrakastak

antzeko beste batzuk gure lurraldean zabaltzen lagundu beharko luke.

laguntzen zenbatekoa

Oro har, diruz lagun daitezkeen gastuen eta inbertsioen %50 laguntzen da:

Enpresa espezializatuek elkarteentzat eta proiektu berritzaileentzat egindako lana (aholkularitza).

Proiektuari trakzio enpresek esleitutako barne kostuak.

Elkarteek jasotzen duten dirulaguntza bi kasu zehatzetan handitzen da:

%15eko gehigarria, elkartearen web gunea edo enpresaren Estraneta diseinatu eta ezartzeko, irisgarritasuneko

WAI arauak betetzen badituzte.

%100eko laguntza dauka aplikazioak software librean garatzeak.

Ekintza horiek eskatzaileen artean zabaldu eta sustatzea, proiektu berriak identifikatzearren.

erronka berriak

KZ lankidetza

enpresa digitala
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KZ Mikroenpresak programak 10 langile baino gutxiagoko enpresa asko Internetera konektatzera, beren web orria

egitera eta beren ordenagailuetako segurtasuna areagotzera bultzatu ditu.

Horretarako, KZ Mikroenpresak diruz laguntzen ditu ordenagailu bat erostea, Interneterako konexio gastuak, enpresaren

web orria lantzeko gastuak eta antibirusaren softwarearen hardwarea edo/eta lizentziak eskuratzea:

Ordenagailua erostea: 250 euroko gehienezko dirulaguntza, baldin eta zehaztapen tekniko batzuk bete badira.

Internetera konektatzeko gastuak: alta-kuotaren %50 eta kuotaren lehen sei hilabeteak laguntzen dira, 200

euro gehienez ere, bi kontzeptuengatik.

Web orriko gastuak: garapen gastuen eta domeinuaren erregistroaren %50 urtebetez , baldin eta web orriak

arautegiak ezarritako gutxieneko funtzionalitateak bete baditu. Gehienezko dirulaguntza 250 eurokoa izan da,

eta 500ekoa gutxieneko funtzionalitate horiek gainditu badira.

Antibirusaren hardwarea edo/eta software lizentziak eskuratzea: 2005eko martxoaz geroztik, muga batzuetaraino,

gastuen %100 laguntzen da, baldin eta  arautegian ezarritako funtzionalitateak betetzen badira (ikus KZ

Segurtasuna).

Laguntza eskaerak 27.800

Enpresaren batez besteko tamaina (langile kopurua) 2,5

* 06/10/31ko datuak

(*)

laguntza mota enpresa kop.

ordenagailuak erosteko eta Internetera konektatzeko %87

web orria lantzeko eta ostatatzeko %12

KZ Mikroenpresak programa gehien erabiltzen ari diren jarduera sektoreak hauexek dira: enpresetako zerbitzuak,

salerosketa eta konponketa, eraikuntza eta zerbitzu pertsonalak. Sektore horiek eskaeren %50 baino gehiago betetzen

dituzte.

IKTak gutxi erabiltzen dituzten sektore ekonomikoetan beharrizana sortzea.

erronka berriak

KZ mikroenpresak

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea digitalizatzeadiagnostikatzea

enpresa digitala
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2005eko martxoaz geroztik, KZ Mikroenpresak programak ekipamenduari eta Internetera konektatzeari ematen dituen

laguntzak segurtasun informatikorako sistemak eskuratzeari ematen zaizkion laguntzekin osatzen dira.

Zehazki, muga batzuetaraino, antibirusaren hardwarea edo/eta softwarearen lizentziak erostearen gastuen %100

laguntzen da, honako funtzionalitate hauek badituzte gutxienez:

Birus mota oro detektatu eta ezabatzea (Antibirusa).

Nahi ez diren mezuak blokeatzea (Anti-spam).

Iruzurren aurkako babesa jasotzea (Anti-phising).

Firewall funtzioak (arrotzen edo craker-en aurkako defentsa) izatea.

Espioi programak blokeatzea, dialer-ak eta telefono zenbakiak markatzeko kontrola (anti-spyware) izatea.

Birusei buruzko mezu faltsuak detektatu ahal izatea (Hoaxes).

Desegokitzat jotzen diren web orrien sarbiderako kontrola ahalbidetzea.

12 hilabeteko zerbitzua jasotzea, eta eguneko 24 orduko laguntza teknikoa, urteko 365 egunetan.

Berehalako eguneratze automatikoak ahalbidetzea, birusen eta gainerako arriskuen aurka, egunean behin 

gutxienez.

KZ Mikroenpresak programan sartutako laguntzen osagarri gisa, Enpresa Digitala zentroetan segurtasunari buruzko

81 hedapen eta prestakuntza ekintza burutu dira. Oraintsu emandako ikastaroetako batzuk hauexek izan dira:

Spam-en kontrako teknikak

Segurtasuna Windows-en

Autentifikatze sendoko sistemak ezartzea

Nola aztertu eta hobetu nire sareko segurtasuna software libreaz

Birusen eta spam-en aurkako iragazkidun posta zerbitzariak

Enpresen segurtasuna ziurtatzera bideratutako ekintzak sustatzen jarraitzea

erronka berriak

enpresa digitala

KZ segurtasuna
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Eusko Jaurlaritzak oinarrizko printzipiotzat hartzen du web orriak irisgarritasunaren arautegira egokitzea, IKTak euskal

enpresan ezartzeko bultzatzen dituen neurriak diseinatzean.

Printzipio hori garbi azaldu da KZ Mikroenpresak, Hobeki Digitala eta KZ Lankidetza programetan; izan ere, gastu jakin

batzuetan %15eko dirulaguntza gehigarriak aurreikusten dituzte, oro har, WAI arauak (Web Accesibility Initiative) betetzen

badira. Gastu horiek honako hauek dira:

KZ Mikroenpresak: web orriak lantzeko laguntzak.

Hobeki Digitala: Web orri transakzionalak edo Estranetak garatzearekin zerikusia duten IKTak ezartzeko planak

burutzea.

KZ Lankidetza: elkarteek IKTak ezartzeko planak burutzea, elkartearen web gunea (transakzionala) edo enpresaren

Estraneta diseinatu eta ezartzearekin zerikusia duten IKTak, alegia.

Asko dira, programa horiez baliatuz, KZ Irisgarritasunaren laguntza gehigarriak jadanik jaso dituzten euskal enpresak.

Programa horien laguntzen osagarri gisa, Enpresa Digitala zentroetan web orrien irisgarritasunari buruzko hedapen eta

prestakuntza ekintzak burutu dira, hasi arautegiaren oinarrizko nozioetatik eta espezializazio ikastaroetaraino.

WAI arauak betetzeak duen garrantzia zabaltzea.

erronka berriak

KZ irisgarritasuna

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea digitalizatzeadiagnostikatzea

enpresa digitala
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negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea digitalizatzeadiagnostikatzea

Enpresak informazio sistemen mende daude gero eta gehiago, horrela beraz, enpresek eta batez ere mikroenpresa

eta autonomoek arazo handiak izan ditzakete beren ordenagailuetan gordetako informazioa ezin eskura badezakete.

Hartara, “KZ URRUNEKO BACKUP PROGRAMA” jarri da martxan. Programa honen helburua da enpresa txikien

eta profesionalen ordenagailuetan gordetako datuen urruneko babes-kopiak Internetez egiteko laguntzak ematea.

20 enplegatu baino gutxiagoko enpresei zuzendurik dago, eta honen bitartez laguntzak emango zaizkio onuradunari

alta eman dezan Urruneko Backup Diferentzialeko Zerbitzu batean (horrela, onuradunak bere ordenagailuetan

gordetako datuen segurtasun kopiak egin ditzake Internet bidez). Alta hau gutxienez 12 hilabetekoa izango da eta

SPRI, S.A.k homologatutako hornitzaileren batekin sinatu beharko du kontratua, zerbitzu hori eman diezaion. 2005eko

irailean abiarazi zen programa hau, eta harrezkero 113 eskaera aurkeztu dira.

Laguntza eskaerak                     113 enpresa

* 06/10/31ko datuak

(*)

Mikroenpresen ordenagailuetan gordetako datuen segurtasuna sustatzea, urruneko backup diferentzialeko

zerbitzuak bultzatuz

erronka berriak

enpresa digitala

KZ urruneko backupa
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Enpresak harremanak bultzatzea Unibertsitatearekin eta Lanbide Heziketarekin karrera amaierako proiektuak

egiteko; horrek, bere aldetik, belaunaldien arteko erreleboa bultzatuko du.

erronka berriak

Maquetas.com Enpresa Digitalaren baitan egindako aholkularitza zerbitzuaren helburua izan da euskal enpresei

Informazioaren Gizartean sartzen laguntzea, IKTak erabiliz haien negozioak hobetzeko ekintzak burutu ditzaten.

Zehazki, enpresei beren negozio premia edo ideia bati soluzio teknologiko bat ematen laguntzen zaie, honako onura

hauek lortuz:

Eskarmentua duten profesionalen aholkularitza.

Enpresarekiko enpatia osoa.

Balio erantsia duen emaitza.

Independentzia hornitzaile teknologikoekiko.

Maquetas.com programak 129 proiektu sortu ditu, Enpresa Digitalaren hiru zentroetan banatuta. Bilakaera, grafikoak

erakusten duena hau izan da:

lagundutako proiektuak

(*) lagundutako proiektuak 129

* 05/12/31ko datuak

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea digitalizatzeadiagnostikatzea

adierazlea 2001  2002 2003 2004 2005 total

enpresa maketak 7 15 23 39 45 129

enpresa digitala

maquetas.com
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IKTen sektorearen hazkundeak bultzada handia jaso du negozio berriak sortzeko EAE-ko ekintzaileentzat ematen den

laguntza publikotik. Laguntza hori SPRIren Ekintzaile programaren bitartez bideratzen da; programa hori, oro har, enpresa

proiektu berritzaile industrialetarako edo horiekin lotutako zerbitzuetarako da. Ekintzaren jarduerak hiru helburu ditu:

Jarduera berriak sustatzea

Enpresa ekimenak dituzten pertsonei balioa eta laguntza ematea

Gizartean jarduera berriak burutzeko interesa piztea

Ekintzaile programak CEI (Enpresen eta Berrikuntzaren Zentroa) batek babestutako proiektu berrietarako finantza

laguntza eta aholkularitza eskaintzen du, ideia hausnartzeko eta enpresa martxan jartzeko faseetan.

Horrela, programa honi esker, EAEko bost Enpresa eta Berrikuntza Zentroetako (Saiolan, BIC Berrilan, BEAZ, CEIA

y CEDEMI) edozeinek babestutako proiektuek hasierako eta epe luzeko finantzaketen oztopoak gainditzeko osagarria

jasotzen dute.

Laguntza horiek bi motakoak izan daitezke: sostengu laguntzak eta hasierako inbertsioen finantzaketa lortzeko

laguntzak.

ekintzaile berrientzako laguntza

Onartutako proiektuak (IKTekin zerikusia dutenak) 63

* 05/12/31ko datuak

(*)

ekintzaile berrientzako laguntzak

Pertsona edo ekipo sustatzaileari ematen zaizkion dirulaguntzak dira, ideia garatzeko eta enpresa plana lantzeko

fasetik enpresa martxan jartzen den arte. Laguntza horiek itzuli beharrik gabe emandakoak dira eta 18 hilabetez luza

daitezke gehienez. Epe horretan CEIk aholkularitza eta beren jarduerak kokatzeko azpiegiturak emango dizkie

sustatzaileei.

Diruz lagun daitezkeen gastuak dira (%100era bitartean): enpresa prestakuntza eta berariazkoa, kanpoko aholkularitza

eta laguntza teknikoko gastuak, prospekzioko eta dokumentazioko azterketak, maketak eta prototipoak egitea,

pertsona edo ekipo sustatzailearen dedikazioa eta prestakuntza, etab.

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea

enpresa digitala
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hasierako finantzaketarako laguntzak

Laguntza horiek hasieran egin behar diren inbertsioen finantzaketan laguntzeko dira, eta kostu finantzarioa murriztuz

eta berme funts bat zuzkituz gauzatzen dira.

Ibilgetu materialeko eta ez-materialeko inbertsioak finantzatzen dira (salbuespen batzuekin), eta sustatzaileei gutxieneko

%30eko ekarpena egitea eskatzen zaie. Laguntza horiek Luzaro-ren partaidetza kredituen bitartez bideratuta, 60.000tik

120.000ra euro bitarteko maileguak dira, 7 urteko amortizazio epeaz eta 2 urteko ezaldiaz.

entitate laguntzaileak

Sostengu sistemak IKTen sektoreko negozio berrietara bideratzea, negozioaren lehen urteetan.

erronka berriak

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea
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negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea

Enpresa Digitala esparruan, Nekazaritza eta Arrantza Sailak ahalegin handi bat egin du nekazaritzako elikagaien

produkzio-ehunari dagokionean. Hona hemen jarduerarik aipagarrienak:

Azpisektoreei (baratzezaintza, mahastizaintza eta arrain kontserbak...) buruzko ikerketa/diagnostikoak egitea

informazio gizartean sartzeko estrategiak prestatze aldera.

Finantzazioa eta laguntza ematea, nekazaritzako elikagaien sektorean Informazio Gizartearen tresna eta eskemak

(internet teknologiak) aplikatzeko proiektuak gara daitezen :

Trazabilitateko plataforma orokor bat garatzea elikaduraren balio-kateko eragileen artean, hainbat produktutan

aplika dezaten, hala nola: haragia, ardoa, ortuariak eta esnea.

EAEko baso sektoreko (produkzio sektorea eta mendia) informazioaren sistema integratu bat garatzea (EBIS

proiektua: 2006an bukatuko da). EBIS proiektua aitzindaria da EAEn. Interneteko teknologiak erabiltzen ditu

eta EAEko iturri publiko zein pribatuetako sektoreko informazio alfanumerikoa eta geo-erreferentziala egituratzen

eta erlazionatzen du (basoen mapa, beste mapa tematiko eta topografiko batzuk, basonet sarea, EAEko

basoen inbentarioak, basoko jarduera publiko eta pribatuak, basoen kudeaketako plan teknikoak, tasazioak,

 basoen kudeaketa iraunkorrarekiko atxikipenak, baso estatistikak, eta abar). Horrez gain EBIS proiektuak

informazio eta zerbitzu elkarreragile pribatuak eskaintzen dizkie sektoreko eragileei, baina informazio publikoa

eta lantresnak ere helarazten dizkie ez bakarrik eragile horiei, baita ere publikoari oro har.

Arabako Errioxako ardoaren on-lineko marketin eta salmenta proiektu berri bat garatzea Arabako Errioxako

Upategien Elkartearentzat (ABRA).

Bi “internet” plataforma garatzea EAEko baso eta elikadura sektoreetako eragile pribatuentzat, honako hauek

lortzeko: Informaziorako Zerbitzu Aurreratuak eskaintzea (Galdera-erantzunak eta alerta teknologikoak,

sektoreko albisteak, homologazio sistemak), batez ere, nekazaritzako elikagaien sektoreko ETE eta

mikroETEentzat; EAE erreferente bilaka dadila elikaduraren sektoreko ikerketa eta teknologiaren esparruan;

baso eta elikadura sektoreetako informazio eta ezagutza zientifiko-teknikoa gehitzea eta informazio hau

Berrikuntzara bideratzea; profesionalek basoko produktuei, elikagaiei eta giza elikadurari buruz eskatu ohi

duten informazio zehatza ematea eta interfaz bihurtzea profesional hauen eta enpresen eta administrazio

publikoaren artean; aipatu alor horietako I+G+Bko emaitzak transmititzea sektoreko enpresei, komunitate

zientifikoari eta gizarteari oro har; plataformaren bidez internet zerbitzuak eskaintzea (posta elektronikoa,

software deskargak eta programa bereziak, katalogoen ostatatzeak, denda birtualak, eta abar); eta, azkenik,

E-Business elementuak sartzen laguntzea EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreko ETE eta mikroETEetan,

lagungarri izan daitezen beren kudeaketan. “www.alimentatec.com” web orrian proiektuaren lehen fasea

ikus daiteke elikaduraren atalean.

bultzada digitala nekazaritzako
elikagaien sektoreari

enpresa digitala
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EGOKI (IKT ekipamenduak) eta EKIN (software integratua) programei laguntzak zuzkitzea, EAEko nekazaritzako

elikagaien industriako prozesuetan IKT ekipamenduak eta software integratua txertatzeko eta enpresako web

orriak garatzeko.

Finantza eta prestakuntza baliabideak zuzkitzea Ontzien Zubiak Informatizatzeko (117): ordenagailu eramangarriak

eta software berezia instalatzea (Arrantza Egunkaria, JVCOMM32 programa, posta elektronikoa, internet, eta

abar) eta prestakuntza ikastaroak ematea. Baxurako Ontzien Zubiak Informatizatzeko proiektuan 117 itsasontzi

sartuko dira fase honetan.

Leader+ finantzazioa bideratzea web orriak egiten laguntzeko, nekazaritzako makinen erabilera mankomunatua

sustatzeko IKTen bidez, “Inguru Irratia” interneten jartzeko, artxibo eta zainketa enpresa bat sortzeko Arabako

Erriberagoitian eta web orrien diseinuaren alorrean autoenplegua bultzatzeko Arabako mendialdean.

Laguntzak ematea abeltzaintzako ustiategietan bideokamarak jartzeko; hartara,  ustiategietako langileek urrutitik

kontrola dezakete ustiategian gertatzen dena (erditzeak, bat-bateko gaixotasunak, eta abar), gainera, ordenagailu

eramangarriak, telezaintzako ekipoak eta ekipo horientzako RTB telefono lineak edo analogikoak jarriko dira

etxebizitzetan eta ustiategietan.

Beste proiektu batzuk garatzea:

Bideokonferentziako 19 ekipo instalatuko dira EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreko 4 prestakuntza zentrotan

eta mendiko elkarteetako 15 bulegotan.

Bideokonferentziako 10 ekipo instalatuko dira EAEko nekazaritza eta abeltzaintzaren sektoreko 10 ustiategi

pilotutan.

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea
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negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea

“Enpresa Digitaletako inbertsioa, Arrisku Kapitalaren Fondoa” IKTekin zerikusia duten enpresa proiektuen premiak

betetzeko berariaz sortu den finantzaketa tresna da.

Fondoaren helburua partaidearentzat epe luzerako errentagarritasun egokia sortzea da, “Seed” eta “Start-up” faseetan

enpresa txiki eta ertain berritzaileak sustatuz, hau da, beren negozioak, prozesuetan nahiz zerbitzuetan, informazioaren

eta teknologien erabilera zabalean oinarritzen dituzten enpresak.

Fondoaren kartera osatzen duten aktiboen eta tituluen hautaketa inbertsioen analisia egiteko teknikarik zorrotzenen

arabera egiten da, inbertitutako kapitalaren balioa behar bezala handitzen saiatuz. Kudeatzailea, Euskadiko Arrisku

Kapitaleko Kudeaketa SGECR, S.A., inbertsio kartera orekatua eratzeaz arduratzen da.

zein proiektutan inbertitzen den

Inbertsioak, fondo honen helburu den sektoreko eduki teknologiko handiko enpresetan egiten dira, Seed edo Start-

up faseetan.

arrisku kapitalaren fondoa

enpresa digitala
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finantzaketa formulak

Inbertsioak bi formularen bitartez egin daitezke:

Partaidetzazko mailegu bihurgarriak

Gutxienezko zenbatekoa 60.000 € eta gehienezkoa, 600.000 € (edo sustatzaileak egindako inbertsioaren 

%150)

Maileguaren epea: 7 urte (%50eko amortizazioa 6. eta 7. urteetan)

Interes tasa egokia, merkatu baldintzekin alderatuta.

Kapitaleko partaidetzak: maileguak akzio bihur daitezke 3. urtean, hirugarren independente batek egindako

enpresaren balioztapenaren arabera.

funts propioak

2004 ekitaldia ixtean, fondoaren funts propioak 4.418.817 euro ziren. Partaidetza guztiak Eusko Jaurlaritzak harpidetuak

eta ezarriak izan dira.

negozio berriaksentsibilizatzea prestatzea diagnostikatzea digitalizatzea

fondoaren funts propioak                         4.418.817€

* 04/12/31ko datuak

(*)
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Euskadi Informazioaren Gizartean Planak Administrazioei eginkizun erabakigarria

esleitzen die Informazioaren Gizartea garatzeko, bultzatzaile, dinamizatzaile,

eragile, erreferentzia eta bermatzaile gisa. Eusko Jaurlaritzak erabakitasunez

hartu du bere gain rol hori, gizarteak euskal Administrazioari eraldaketa prozesua

lideratzea eskatzen diola jakinik.

Azken urteotan, Eusko Jaurlaritzak bilakaera nabarmena izan du bere digitalizazio

prozesuan. Ahalegina, neurri handi batean, barne digitalizaziora bideratu da;

hala erakusten du e-Administrazioan eta proiektu zehatz batzuetan (ATEA edo

SIPCA) egin den aurrerapen handiak. Barne eraldaketa horrek e-Jaurlaritzarako

oinarriak finkatu ditu, gizartean eragin handia duten proiektu batzuk burutzen

hasi baita jadanik.

EIGPren egiturari jarraiki, zerbitzuak berrasmatzeko ildo estrategikoa honako

hauek martxan jartzearekin garatu da: Izenpe, herritarrari harrera egiteko

Zuzenean zerbitzua, eta tramitazio telematikoa ahalbidetzen duten lehen

zerbitzuak. Epe labur eta ertainerako, Jaurlaritzan eta gainerako euskal

Administrazioetan arlo horretako aurrerapen handia egitea espero da, definizio

edo zabaltze fasean dauden tramitazio eta digitalizazio ereduetan oinarrituta.

Erosketa prozesuek ere berebiziko aldaketa izaten ari dira une hauetan, e-

Kontratazioaren hedapenari esker.

edukiak

erosketa prozesuak

zerbitzuak berrasmatzea

barne digitalizazioa

herritarren partaidetza

Era berean, Eusko Jaurlaritzak Interneteko informazioen eta zerbitzuen sortzaile gisa duen rola erabat garatzen ari

da. Garapen horren adibide batzuk dira atariak eta jadanik martxan dauden sare sektorialak.

Azkenik, elektronikoki bozkatzeko Demotek bezalako sistema berriek Eusko Jaurlaritzak herritarren partaidetzaren

alde hartutako konpromisoa erakusten dute. Arlo horretan, ezinbestekoa da Eusko Legebiltzarreko Zabalik zerbitzua

ere aipatzea.

Euskadin, e-Administrazioaren aurrerapena oso positiboa izaten ari da, eta epe laburrera igurikapen handiak sortu

dira. ADMINISTRAZIOA ON LINE Plan estrategikoak, Modernizazio Administratiborako Bulegoak lideratua, bultzada

erabakigarria emango du arlo horretan.

administrazioa on line
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proiektu estrategikoakjarduera ildoak

e-Administrazioaren azpiegitura

SIPCA – Ordainketa eta kobrantzen sistema integrala

ATEA – Espedienteak tramitatzeko aplikazioa 

Interneteko presentzia eredua

Administrazio digitaleko eredua

Zuzenean

Ziurtagiria eta sinadura elektronikoa

Herriarteko trafikoa kudeatzeko sistema

Joko baimenen teletramitazioa

Behe tentsioko buletinen tramitazioa

Garraio informazioaren sistema

Ingurumenaren informazioaren kudeaketa sistema

E-Kontratazioa

Informazioaren eta zerbitzuen atari sektorialak

Informazioaren eta kudeaketaren sare sektorialak

Demotek

Zabalik eta e-Demokrazia (Eusko Legebiltzarra)

edukiak

erosketa prozesuak

zerbitzuak berrasmatzea

barne digitalizazioa

herritarren partaidetza
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e-Administrazioaren azpiegitura Eusko Jaurlaritzako e-Administrazioaren proiektu globala sostengatzen duen

plataforma teknologikoa da.

e-administrazioaren proiektu globalaren jarduera-planoak

tramitazio
telematikoko

eredua

interneteko
presentzia

eredua

herritarrei
laguntzeko

eredua

plano kontzeptuala

eAdministrazioko
egitasmoen
kudeaketa

aldaketaren
kudeaketa

eAdministrazioaren
antolaketa

antolaketa planoa

teknologien
diseinua

azpiegitura

euskarri
erabilera

plano teknologikoa

Geziak adierazten duenez, e-Administrazioaren azpiegituraren arkitektura definitzeko, eredu kontzeptualetan eta

antolamenduan ezarritako zehaztapenak izan dira abiapuntua.

Plano teknologikoaren osagaiak honako hauek dira:

Diseinua eta Teknologia: tresna informatiko eta teknologiko guztien diseinu teknikoa, eta baita beren arteko 

erlazioena ere.

Azpiegitura: proiektuaren fruitu diren tresna eta teknologia guztiak eskuratu, garatu eta ezartzea.

Eragiketa eta Euskarria: azkenik, hardware azpiegitura eta ezarritako tresna informatikoak sostengatzeko 

beharrezkoak diren euskarri eta eragiketarako antolamenduak definitu behar dira.

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak

administrazioa on line

e-administrazioaren azpiegitura
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Jaurlaritzaren aplikazioak irudi honetan azaltzen den oinarrizko arkitekturaren arabera daude integratuta:

Arkitektura hori Jaurlaritzaren barne kudeaketa osatzen duten prozesuen eta herritarrei eta erakundeei eskainitako

zerbitzuen prozesuen oinarria da:

Tramitazio elektronikoa, hiru piezatan oinarritzen dena: berezko tramitazio elektronikoko zerbitzuak (sinadura 

elektronikoa, erregistroa, zaintza eta ziurtapena), tramitazio sistemak eta espedienteen kudeatzailea.

Interneteko presentzia, hiru tresnatan oinarritua: edukien kudeatzailea, “ardatzen” kudeatzailea eta atarien kudeatzailea.

Herritarraren harrera; hor Negozio Entitateen Zerbitzaria, Pertsonen Aurkitzailea eta CRM/Contact Center ditugu.

Laguntza sistemak: ordainketen pasabidea, iradokizunen buzoia eta kobratzeko sistemak.

Enterprise Service Bus. Integrazioko middleware-a da, mezuen broker batek eta negozio prozesuen modelatze 

tresna batek osatua.

telofono

bidezko arreta

internet

aurrez aurreko

arreta contact
center

internet ataria

ordainketen
pasabidea

T1
tramitea

T2
tramitea

E1
edukia

herritarren
parte hartzea

E3
edukia

aplikazioen bateratzea eta edukien kudeaketa

ATEA SIPCA
internet
ataria

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak
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Eusko Jaurlaritzak SIPCA jarri du martxan, ordainketa eta kobrantza eragiketa guztietarako kudeaketa eta kontabilizazio

sistema bakarra. Sistema horrek hiru onura dakartza nagusiki:

Jaurlaritzako hainbat sailen eraginkortasun maila optimizatzea.

Kudeaketaren fidagarritasuna areagotzea.

Sortutako informazioa gehiago erabiltzea.

Gaur egun, produkzioko sistema bat dago, eta horren bitartez sailetako sistemen eta dagozkien finantza entitateetako

igorpenen bidez bidalitako ordainagiriei buruzko informazioa jasotzen da; informazio hori prozesatu egiten da, eta

eskatutako kontziliazio, interbentzio, fiskalizazio, irregulartasunen kontabilizazio eta tratamendu, eguneratze eta

aldaketa kudeatzen da.

2004ko ekitaldian, honako ekintza hauek burutu ziren:

Ordainketak: finantza entitateekiko harremanen kudeaketa bateratzea eta lantzea.

Integrazio probak Jaurlaritzako hainbat sailen tramite jakin batzuekin.

ordainketa eta kobrantzen sistema berriaren eskakizunak 

Identifikatu gabeko ordainketak desagertzea

“Aplikatzeke dauden diru-sarrerak” kontuak ezabatzea

Bide exekutibora ez igarotzen saiatzea eta, hala badagokio, identifikatu gabeko espedienteak exekutatzea

Euskarri fisikoak edo magnetikoak finantza entitateetara garraiatu beharra ezabatzea

Kontuen kontzilizazio automatikoa

Laburpenak, ordaintzeko aginduak eta papera oro har ezabatzea, diru-sarreren kudeaketa prozesuetan

administrazioa on line

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak

administrazioko ordainketen eta kobrantzen

sistema integrala (SIPCA)
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ordainketa eta kobrantzen sistema berriaren eskakizunak 

Artxiboak murriztea

Komunikazioak azkartzea

Nork bere diru-sarreren kudeaketa hobetzea

Kudeaketa kultura berria bultzatzea

Diru-sarreren kontu baimenduen kopurua eta kudeaketa sinplifikatzea

Diru-sarreren kudeaketa eta kontabilizazio prozesuak sinplifikatzea, dauden baliabideak ezin hobeto 

aprobetxatuz

Diru-sarreren kudeaketan segurtasuna areagotzea

Tasa, prezio publiko eta zigorrei dagokien informazioaren kudeaketa aukerak zabaltzea, horietarako 

sarbide azkarra eskainiz eta gai horretan inplikatuta dauden Administrazioko organoak eguneratuz.

Sailetako alorrak eta organismo autonomoak SIPCA proiektuan pixkanaka sartzeak eta antolamenduko lanek informazio

sisteman jarduera ugari burutzea eskatzen dute:

Sistema produkzioan mantentzea

Laguntza teknikoa eta produkzioaren sostengua

Funtzionalitate berriak garatzea: organismo autonomoen ordainagiriak tratatu eta kontabilizatzea, egiturak eta luzapen

tratamenduak berkodetzea eta txosten konparatiboak eta kontsultak egitea

Bide exekutiboaren kudeaketaren analisi funtzionala

Beste sailak eta organismoak sartzeko eskakizunek ekarritako egokitzapenak

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak
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zeinak herritarrari ordainketen tramitazioa interfaze bakar batez ahalbidetzen baitio, herritarraren, Administrazioaren

eta finantza entitatearen artean informazioa automatikoki trukatzea ahalbidetzen duenaz alegia.

Ordainketen pasabidearen proiektuak TECNIMAP 2004 saria jaso zuen, “administrazioen arteko lankidetzako edo

enplegatu publikoei zuzendutako zerbitzu elektronikoak” kategorian.

(*) sartu diren sailak eta organismoak 11

* 04/12/ 31ko

Beste Sail eta Organismo batzuk sartzea

Funtzionalitate berriak garatzea

erronka berriak

Orain arte, honako sail eta organismo hauek sartu dira SIPCAn:

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila: Energia eta Meatze Zerbitzua

Kultura Saila: Kirol Zuzendaritza

OSALAN: hainbat diru-sarrera

Herri Arduralaritzaren Euskal Institutua: Enplegu Publikorako Eskaintzak

Euskadiko Polizia Akademia: Enplegu Publikorako Eskaintzak

HABE: diru-sarrerak

Ogasun eta Administrazio Publikoaren Saila: administrazio orokorreko lan poltsak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila: unibertsitateaz kanpoko bekak

Administrazioa Modernizatzeko Bulegoa (AMB): mintegiko matrikulazioa

administrazioko ordainketen eta kobrantzen

sistema integrala (SIPCA)

administrazioa on line

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak
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ATEA espedienteak kudeatzeko sistema bateratua da, prozedura administratiboen ereduak egiten dituena, jokatzeko

arauak finkatu, espediente administratiboak tramitatu, herritarrei espedienteak kontsultatzea ahalbidetu eta kudeaketa

informazio homogeneoa edukitzea posible izan dadin.

Sistema honako elementu hauek osatzen dute:

Tramiteen Oinarrizko Araua. Espediente guztiak definitu eta tramitatzeko oinarrizko erreferentzia eskema da. Datu

komunen goiburua, prozeduren tipifikazioa eta finkatutako mota bakoitzaren tramiteak eta datu komunak zehazten

ditu.

Espedienteen Kudeatzailea. Tresna horrek sisteman ezartzen diren prozedura administratibo berrien espediente

guztiak tramitatzeko aukera ematen du.

Informazioaren ezarleku komuna. Tramitatutako espediente administratiboei dagokien informazio guztia gordetzeko

biltegia da.

Herritarrari Aurkezteko Eredua. Ezarlekuaren leiho birtuala definitzen du, administratuak berari dagozkion espediente

administratiboak kontsultatzeko garaian eskura dezakeena.

Kudeaketaren Aginte Koadroa. Kudeaketaren eta kalitatearen adierazleen zehaztapena da.

Arautegi metodologikoa. Aurreko elementu guztien funtzionamendua deskribatzen du, espediente administratiboak

sartzeko prozesua errazteko, ezarpen guztien homogeneitatea bermatzeko eta prozesuak azkarrago eta eraginkorrago

garatzeko.

oinarrizko tramitazio eredua

erabiltzaile
tramitatzailea

tramitazioa
telematikoa

espedienteen
kudeatzailea

departamentuko
datu basea

beste espediente
kudeatzaile batzuk

E/S
erregistro liburua

informazioaren
ezarleku

korporatiboa

espedienteen
kontsulta

aginte
koadroa

herritarra

kudeatzaileae
lik

a
d

u
ra

administrazioa on line

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak

ATEA – administrazioko espedienteak tramitatzeko
aplikazioa
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(*) ATEA ezarlekura egokitutako prozedurak 58

ATEA ezarlekuan iraulitako espedienteak 15.113

* 04/12/ 31ko

Prozedura administratibo guztiak ATEAra egokitzea

erronka berriak

Sistema ezartzeko aurrerapen berrienak honako hauek izan dira:

Espedienteak kudeatzeko tresna. Tresna hobetu egin da, eta prozesu berriak sartu dira (sinadura elektronikoa,

SIPCA, elebitasuna, etab.).

Espedienteen ezarleku korporatiboa. Orain hainbat sailetako prozeduren 15.113 espediente ditu kargatuta, eta

inplikatuta dauden hirugarren desberdinen kopurua 7.275koa da.

Espedienteen kontsulta eredua. Herritarrei zabaldu zaie kontsulta hori; orain 300 kontsulta inguru egiten da,

eta joera goranzkoa da.

Aginte koadroa. Txosten estatistikoak eta kudeaketa adierazleak birdefinitu eta egokitu dira. Tresna hori,

prozeduren erantzuleei zuzendua, erabiltzaileek beraiek ustiatuko dute.

Tramitatzeko Oinarrizko Eredua. Saileko aplikazioen eta Sailek ezarlekura igortzen dituzten datuen egoerari

buruzko egiaztapenak egiteko, eredu batzuk egokitu eta diseinatu dira, aplikazioak Eredura zenbateraino

egokitzen diren diagnostikatzen laguntzeko. Gainera, sailek ezarlekura igortzen dituzten fitxategiak eta datuak

balioztatzeko tresna mikroinformatikoa hobetu eta automatizatu da.

2004ko abenduan Tramitatzeko Oinarrizko Eredura eta ezarlekura egokitutako prozedura administratiboen kopuruak

honako hauek dira: 

Lehendakaritza: 6 Industria, Merkataritza eta Turismoa Saila: 8 Barne Saila: 36

Kultura Saila: 1 Ogasun eta Administrazio Publikoa Saila: 2 Osasun Saila: 1

Herrilan eta Garraio Saila: 4

administrazioa on line

barne dig. partaidetzazerbitzuak erosketak edukiak

ATEA – administrazioko espedienteak
tramitatzeko aplikazioa
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Proiektu honen bitartez eredu berri bakar bat (teknologia, formatua, marka, erabiltzaileen segmentazioa, kudeaketa

eredua...) gauzatu da, Eusko Jaurlaritzako zerbitzu publikoen Interneteko presentzia egituratzen eta homogeneizatzen

duena, euskadi.net atariaren bitartez. Esparru berri komunak herritarren eta Euskal Administrazioen arteko harremanak

erraztea du helburu.

Eredu berri horrek honako helburu hauek betetzea ahalbidetzen du:

Euskadiren irudi zehatza eta komuna, Interneten erreferentzia izango dena.

Eskainitako informazioa eta zerbitzuak eskaerara egokitzea.

Erakunde, administrazio eta zerbitzuei buruzko informazio egokia bermatzea, eta informazio hori erraz eskuratu ahal

izatea.

Interneteko zerbitzuen eskaintza bultzatzea, eta herritarrak bertara sartzen laguntzea.

Komunikazio bide bat eskaintzea, eta herritarren partaidetza bultzatzea.

Administrazioaren gardentasuna sustatzea.

Administrazio elektronikoa osatzen duten gainerako elementuekin koherentzia mantentzea

Ekainaren 8ko 108/2004 Dekretuak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Interneteko presentzia

eredua arautzen du eta hura kudeatzeaz arduratzen den antolamendu egitura zehazten du.

interneteko presentziaren eredua

Tokiko Administrazioari bere zerbitzuak Interneten edukitzeko ahalbideak ematea.

erronka berriak

www.euskadi.net

administrazioa on line

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Eusko Jaurlaritzak Administrazio Digitalaren Eredu bat definitu du, euskal administrazio guztien erreferentzia izan

behar duena, Informazioaren Gizarteko gaiei dagokienez beren egoeraren diagnostikoa egiteko. Ereduak, teknologiei

eta prozesuei dagozkien irizpideak ez ezik, lidergoa, pertsonak, arautegi oinarria eta abar bezalako alderdiak ere

jasotzen ditu.

Eredu teorikoa 2004an amaituta, hemendik aurrera ahaleginak eredu hori zabaltzera, etorkizuneko erabiltzaileak

prestatzera eta erakundeen ebaluazioa koordinatzera bideratuko dira.

administrazio digitalaren eredua

Ereduaren oinarriak EFQMren irizpideetan du euskarria, bi arrazoirengatik:

Eredu horrek enpresaren sektorean izan duen esperientzia arrakastatsua, ondorioz Europan aintzakotzat hartu

delarik.

Aurrekoaren ondorioz, Euskadin ezarri den kultura eta eremu horretan dauden profesionalak beharrezkoak dira,

prozesuaren elementu bultzatzaile gisa.

Administrazio Digitalaren Ereduak bi ardatz nagusi ditu:

Testuinguruaren elementuak:

Marko arautzailea

Enpresak, erakundeak eta herritarrak

Lurraldea

Administrazio Publikoaren egitura

Irizpideak. Administrazioaren ebaluazioa egiteko osagaiak dira. Digitala denaren eremuan Administrazioaren

ebaluaziorako oinarrizko hamar erreferenteak laburbiltzen dituzte:

Lidergoa: Erantzukizunak Instituzioaren maila gorenetik hartzea

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak

ereduaren oinarriak

Administrazio Digitalak Gizarteari, Herritar, Enpresa eta Erakundeei (HEE) alegia,  eskainitako zerbitzuen emaitza

ezin hobeei dagokienez, Politika eta Estrategia, Erakundea eta Pertsonak eta Prozesuak bultzatzeko Lidergoaren

bitartez lortzen dira, Interoperatibitatea duten Teknologia eta Baliabide eta Aplikazio Informatikoak erabiliz eta,

halaber, beharrezkoak diren Azpiegitura Publikoak eta Legezko Arautegiaren Markoa garatuz, HEE guztiek

digitalki eskainitako zerbitzu publikoak eta zerbitzu horietara normalki eta naturalki sartzeko bideak edukiko

dituztela bermatzeko.

administrazioa on line
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Politika eta estrategia: Plangintza estrategikoa eta operatiboa, Administrazio digitalari dagokionez

Antolamendua eta pertsonak: Administrazio digitalaren antolamendua garatzea

Teknologia eta baliabideak: Azpiegitura teknologiko egokia

Prozesuak: Erabiltzailearengana eta Administrazio digitalera bideratutako prozesuen normalizazioa

Aplikazio informatikoak: Aplikazio informatikoen hedadura eta optimizazioa

Interoperabilitatea: Beste erakunde eta enpresekin baliabideak eta sistemak konpartitzea eta bateratzea.

Zerbitzuak: Zerbitzuen operatibitatea eta kalitatea

Azpiegitura publikoak: Azpiegitura publikoak eskura izatea

Legeria eta arautegia: Administrazio digitalaren arautegi eta lege garapena

Hedapena eta prestakuntza

Euskal Administrazio Publiko guztietara zabaltzea, Administrazioarteko Foroaren bitartez

erronka berriak

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Zuzenean Eusko Jaurlaritzak herritarrari harrera egiteko zerbitzu integrala da (012 telefonoa), bere lehenengo bertsioan

funtzionatzen ari dena. Behin betiko ereduak, datozen urteotan pixkanaka ezarriko denak, honako oinarri hauek

izango ditu:

Harrera integrala (leihatila bakarra): 012 zerbitzuan, herritarrak erreferentzia puntu garbia eta bateratua aurkituko

du, euskal administrazioarekin zerikusia duten gaiei buruz mota guztietako kontsultak egiteko.

Kanal anitzeko zerbitzua (posta, faxa, telefonoa, posta elektronikoa eta teknologiaren euskarria duten beste

hainbat baliabide).

Leihatila bakar hedatua, dagoen sare publikoa erabiliz.

Administrazioaren jarrera aktiboa, herritarraren harreraren kontzeptu tradizionaletik zerbitzuaren bestelako ikuspegira

aldatzea eskatzen duena.

Herritarrari harrera egiteko Zuzenean zerbitzuak honako eduki hauek eskainiko ditu, besteak beste:

Informazio estatikoa: normalean eskaintzen denaz gain, honako hauei buruzko informazio osoa ematea da helburua:

Herritarrari zuzendutako ekimen eta prozedura guztiak eta bakoitza: zerbitzua eskaintzen duen organoa, balizko

onuradunak, arautzen duen arautegia, epeak, isiltasun administratiboa, eskakizunak, dokumentazioa non aurkeztu

behar den, etab.

Administrazio Orokorrarena ez den informazioa eskatzen den kasuetan, hartzaileari behar bezalako orientazioa

ematea, foru edo tokiko Administrazioetako informazio orokorreko beste zerbitzuekin dauden hitzarmenen bitartez.

Informazio dinamikoa eta elkarreraginen kudeaketa:

Saileko solaskideak zehazki identifikatzea, eta deia erantzuna izango den kasuetan soilik deribatzea. Hala ez
bada, deia itzuliko dela ziurtatzea.

Espediente administratibo baten egoera.

Aldez aurreko hitzordua.

Dokumentazioa igortzea, beharrezkoa denean (inprimakiak, deialdi baten edukiaren laburpen fitxak, etab.).

Kanal anitzeko zerbitzua ezartzea

Leihatila bakar hedatua ezartzea

Epe luzera: Administrazioaren jarrera aktiboranzko bilakaera

erronka berriak

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Ziurtapenerako eta sinadura elektronikorako sistema funtsezko elementua da gizartearen digitalizazio prozesuan; izan

ere, administrazioaren, pertsonen eta erakundeen arteko harremanetan autentifikaziorako beharrezkoak diren baldintzak

eskaintzen ditu.

Ziurtagiriak emateko sistema erabat operatiboa da Euskadin 2003ko otsailaz geroztik, Izenpek eskainitako zerbitzuei

esker. 2002ko ekainean Izenpe sortzea Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Aurrezki Kutxek 2000. urteaz geroztik

Euskal Eremuko Ziurtapen Entitate bat sortzeko bultzatu zuten proiektuaren emaitza izan zen.

ziurtapena eta sinadura elektronikoa

akzioen partaidetza

EJIE %50

lantik %25

IZFE %16,6

CCASA %8,4

Ziurtagiri digitala eragiketa eta transakzio elektronikoen benetakotasuna bermatzen duen identifikatzaile bakarra da.

Ziurtagiriak honako hau bermatzen du:

Komunikatzailearen autentifikazioa: komunikatzaileak berak dioena da benetan.

Datuen autentifikazioa: datuak benetan sortu ditu ustezko komunikatzaileak.

Igorpena ez gaitzestea: komunikatzaileak ezin du gezurtatu bera dela datuen sorburua.

Harrera ez gaitzestea: komunikatzaileak ezin du gezurtatu berak datuak jaso dituela.

Time stamp: datu jakin batzuk une jakin batean bazeudela egiaztatzea da.

Laburbilduz, ziurtagiri digitalak aukera ematen dio bere titularrari hirugarrenen aurrean identifikatzeko, dokumentuak

elektronikoki sinatzeko, transmititzen duen informazioa babesteko, bere nortasuna inork ez ordezteko eta aldeen arteko

komunikazioaren osotasuna bermatzeko. Sistemaren ezaugarri horiek direla eta, bere baliagarritasun teknologikoa oso

handia da: segurtasuna, sarbidea, identifikazioa eta autentifikazioa, datuen eta transakzioen ziurtapena, datuen

komunikazioa eta trukea, inprimaki elektronikoak, datuen babesa, banku eta salerosketa elektronikoak, etab.

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak

Izenpe ziurtapen sistema bultzada handia jasotzen ari da euskal administrazioen aldetik eta, gaur egun asko dira

Izenperen zerbitzuak jasotzen dituzten Administrazioaren prozedurak:

Osasuna: Eskura (osasun ataria), lan istripuen parteak eta gaixotasun profesionalari dagozkionak, eta errezeta

elektronikoa.

Gizarte ongizatea: Gizarte.net

Tramitazio telematikoa: Intek laguntzak, joko baimenetarako teletramitazioa, behe tentsioko buletinen tramitazio

telematikoa eta Eusko Jaurlaritzako barne tramitazioa.

Ogasuna: PFEZ eta 600 Ereduaren tramitazio elektronikoa Bizkaian, eta Ogasunak gestoriekin eta aholkularitzekin

egiten dituen tramiteak Gipuzkoan.

Dokumentuen trukea: dokumentazio judizialaren trukea, Legebiltzarraren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko posta,

eta Gipuzkoako Lurralde Buletinera iragarkiak igortzea.

Erregistroak eta bisatuak: VISNET (Ingeniarien Elkargoa), Kooperatiben Erregistroa, 25 langiletik gorako enpresen

Gipuzkoako zerrenda, eta ingurumenari buruzko adierazpenak Ihobe-rekin.

Komunikazio eta jakinerazpen elektronikoa: jakinerazpen elektronikoa eta jakinerazpen sindikalak.

Kultura eta kirolak: Arabako eskola kirola eta Euskadiko liburutegiak.

Salerosketa elektronikoa eta B2A: lizitazio elektronikoa.

Tramitazio telematikoko zerbitzu publikoak zabaldu egingo direla aurreikusita, epe labur eta ertainera, Izenpek

Euskadiko Informazioaren Gizartearen bilakaeran funtsezko rola jokatu behar du.

ziurtapena eta sinadura elektronikoa

ziurtagirien fabrikazioaren bilakaera
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8.000
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administrazioa on line

erosketak



mación

Beste antzeko sistema batzuekin zerbitzu oso eta elkarreraginezkoa eskaintzearren, Izenpek hiru kolaborazio ildo ezarri

ditu:

Estatu espainiarreko PSC publikoen Taldea, CERESek (FNMT), CatCert-ek (Kataluniako Generalitat), Valentziako

Generalitat-ek eta Izenpek osatua, sortzea eta mantentzea. Orain arte, lorpenik handiena pertsona fisikoaren eta

pertsona juridikoaren ziurtapen proposamena da, lau entitateek estandartzat hartuko dutena, Industria, Turismo eta

Merkataritzako Ministerioarekin koordinatuta.

Euskadikoak ez diren administrazioek Izenperen ziurtagiriak homologatzeko ekimenak. Agencia Tributaria Española

delakoaren homologazioa lortu da.

Bere aldetik, Izenpe da hirugarrenen ziurtagiriak baloratzen dituena, euskal administrazio publikoek homologa ditzaten,

kanpoko ziurtagirien eta PSCen funtzio teknikoak, juridikoak eta sailkatzekoak eginez.

Sinadura elektronikoari zerbitzu gehiago eskaintzea.

erronka berriak

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Herriarteko trafikoa kudeatzeko sistema Euskal Autonomia Erkidegorako 2003ko uztailaren 8an Gobernu Kontseiluan

adostutako Trafikoaren Plan Estrategikoaren funtsezko elementua da; izan ere, bere helburu ekonomikoak, sozialak

eta ingurumenari dagozkionak betetzen lagunduko du.

Proiektu horretan finkatutako helburuak hauexek dira:

Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa (ETKZ) sortzea eta martxan jartzea.

Azpiegitura eta kudeaketa sistema diseinatzea, errepide sarea denbora errealean kontrolatu eta erabakiak hartzen

lagundu ahal izateko

Trafikoaren Informazio Sistema.

euskadiko trafikoa kudeatzeko zentroa (ETKZ)

Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Sistema sistemaren bihotza da, bere kudeaketarako giza baliabideak nahiz bitarteko

teknikoak zentralizatzen dituen aldetik. Bertan daude  gailu periferikoen bitartez jasotako informazio guztia prozesatzeko

sistema nagusiak. Beraz, bertan daude kudeaketa aplikazioak, errepideko ekipoekin komunikatzeko sistemak,

operatzaileen postuak, telefono deiak jasotzeko sistema eta sistema kudeatzeko giza taldea.

Zentroa martxan jarri aurreko fasean dago orain.

donostia

vitoria - gasteiz

bilbao

administrazioa on line
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herriarteko trafikoa kudeatzeko sistema
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ITS sarea

Trafikoaren Plan Estrategikoak “Trafikoaren Sistema Adimentsuetarako ekipo sare bat sortzea” bultzatzen du. Hainbat

azpisistema ditu:

Datu bilketarako estazioak eta loturak, errepideetako trafikoaren datuak jasotzeko. 43 instalatu dira.

Errepide sarea bisualki monitorizatzeko telebista kamerak. 77 instalatu dira.

Seinaleztapen aldagarriak. Argiztatutako panelak dira, non alde bat grafikoa den, trafiko seinaleak adierazteko, eta

bestea alfanumerikoa, gidariei mezuak bidaltzeko. 38 puntutan instalatu dira. 

Zuntz optikoko kanalizazioak. Errepideko ekipoen eta kudeaketa zentroaren arteko komunikazioa EAEko errepide

nagusiak zeharkatzen dituen zuntz optikoaren bitartez egiten da. 330 kilometro instalatu dira. 

trafikoaren informazio sistema

Telefonoz komunikatzeko plataforma finkatu da, eta 2004ko ekitaldi osoan zehar egonkorra izan da.

RDS-TA, RDS-TMC, Web, etab. informazio sistemak oso laster erabiltzea eta, halaber, hainbat hedabidek emandako

informazioa zabaltzea ahalbidetuko duen azpiegitura teknologikoa garatu da.

Aurreikusitako inbertsioekin jarraitzea

Epe laburrera, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa martxan jartzea

erronka berriak

istripua A8an

TBII kamera

bertoko komunikazioak

aginte zentroaren komunikazioak

seinaleztapen aldakorra
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e-Administrazioaren garapenak erabiltzailearengan eraginik handiena lortu du zerbitzu honekin; izan ere, joko makinekin

zerikusia duten baimenak erabat telematikoki tramitatzeko aukera ematen dio.

helburu orokorrak

Teletramitazioaren zerbitzuak XXI. mendeko Administrazio Publikoen Informazio Sistemen helburu estrategikoak

betetzea du helburu:

Administrazio gardena eta herritarrari zabaldua

Informazioa maila guztietan erabiltzea eta kaleratzea

Operatibitate ezin hobea ahalbidetzea: administrazio elektronikoa indartzea

Zehazki, honako hau da proiektu honen asmoa:

Joko makinei eta ikuskizunei dagozkien baimenen tramitazioa arintzea, bitarteko seguruak eta fidagarriak eskainiz.

Enpresa, herritar edo erakundeei beren eskabideak automatikoki tramitatuko dituen aplikazioa eskaintzea,

kontrolerako eta autogestiorako tresnak emanez.

Inplikatutako eragile sozialen eta Administrazio Publikoaren artean komunikazio arin, dinamiko eta segurua ahalbidetzea.

zerbitzuaren deskribapena

Tramitazio telematikoaren zerbitzuak joko jarduerak dituzten enpresak biltzen ditu orain, eta edozein tramite edo

baimen Internet bidez bideratzea ahalbidetzen du, leihatila administratibo tradizionalera jo beharrean. Prozedura

telematikoek baimen administratibo arrunt batek dituen tramite guztiak osorik dauzkate (eskaera, datuen egiaztapena,

dokumentazioaren azterketa, baimenaren ebazpena, tasen kobrantza, dagokion kredentzialaren igorpena, etab.).

Tramite horiek egiteko eskatzailearen sinadura behar da, eta hori sinadura digitalaren sistemaren bidez egiten da.

Erabiltzaileak ziurtagiri digitalez identifikatzen dira, txartel elektronikoaren euskarriaz, eta sinadura elektronikoa juridikoki

leihatilako eskuzko sinaduraren baliokidea dela bermatzen da. Ebazpenak, era berean, Joko eta Ikuskizunen

Zuzendariak digitalki sinatzen ditu, eta zirkuitua itxita geratzen da.

Bestalde, tramitazio telematiko hori Eusko Jaurlaritzaren Sarrera eta Irteeren Liburuaren moduluarekin lotzen da,

eta eskaera eta ebazpen bakoitzari dagokion zenbakia eta sarrerako edo irteerako data ematen dio.

administrazioa on line

joko baimenen teletramitazioa
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Era berean, joko enpresek ordaindu beharreko tasak elektronikoki ordaintzen dira, banku helbideratzeaz. Teletramitazio

zerbitzua izateko eskaera egitean, banku datuak eskatzen dira, eta dagozkion banku helbideratzeak tramitazio prozesuan

egiten dira, prozesua erabat automatizatuz.

Tramitazio telematikoa egin ondoren, espedienteen kudeatzailetik Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren datu basea

eguneratzen da, eta horrela informazio bera denentzat eguneratuta geratzen da, eta ondorio guztietarako: arautzea,

kudeaketa eta kontrola Administrazioarentzat, eta negozioaren kudeaketa enpresarentzat.

zenbateraino egin den eta lortutako emaitzak

Proiektua pilotu gisa hasi zen 2002. urtean, eta 2003an erabat operatibo bihurtu zen aurreikusitako funtzionalitate

guztiaz.

Hasierako arrakastaren ondoren, eta ongi funtzionatu duela ikusita, beste prozedura batzuk ere sartu dira, 2003. eta

2004. urteetan funtzionatzen hasi direnak. Tramite horiek, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek erabiltzeaz gain,

Estatu osoko enpresek ere eskura dituzte eta erabiltzen dituzte. Jokoaren sektorean izan duen harrera ezin hobea

ikusita, 2005erako beste prozedura batzuk ere sartuko dira, jokoaren arloko tramite ia guztiak biltzeko helburuaz.

Orain, txartel telematikoa makinen azpisektoreko jardueraren %80 inguru kudeatzen dituzten enpresa batzuetan ezartzea

lortu da.

Era berean, telematikoki gaitu diren prozeduretan, lehen leihatilan egiten ziren transakzioen %80tik gora telematikoki

egiten dira orain, eta baliabide hori azkar hedatzen ari da, honako grafiko honek erakusten duenez:

tramitazio telematikoaren
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proiektuaren garapena

Garatu ahala, prototipoak baliozkotzeko jarduerak eta prozeduraren baliozkotze partzialak egin dira besteak beste;

Eusko Jaurlaritzako pertsonalaz gain, beren ideiak ekarri dituzten sektoreko enpresek esku hartu dute, proiektua

aberastuz eta bere arrakasta ahalbidetuz.

Proiektuaren alderdi teknikoez gain, faktore kritiko garrantzitsu bat tramitazio telematikoak egiteko arautegiaren

aldaketa izan da; izan ere, oraingo legeriaren azterketa xehea ekarri du horrek berekin, prozedura telematikoen

funtzionalitatera egokitzeko.

Proiektua garatu bitartean gainditu den oztopoa teletramitazioak berak dakarren ordainketa elektronikoarena izan

da. Azkenik, eta jokoaren enpresaburuen kolektiboa nahiko txikia denez eta Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak

aldez aurretik erregistratuta dagoenez, prozedura telematikoei lotutako ordainketak aldez aurreko banku helbideratzeaz

egin ahal izan dira, eta bide horrek egoki funtzionatu du.

balio erantsia

Teletramitazioaren zerbitzuak, honako balio erantsi hauek ematen ditu, besteak beste:

enpresak tramitazio tradizionala tramitazio telematikoa

desplazamendua garraiobide batez. internet bidez.

berariazko bulego administratiboetan. enpresatik bertatik, etxetik edo konexioa

duen beste lekuren batetik.

ordutegia lanegunetan soilik. urtean 365 egunetan.

eguneroko ordutegi administratiboari lotua. egunean 24 orduz, ordutegirik gabe.

iraupena hainbat ordu edo hainbat egun. gehienetan, berehalakoa.

kudeaketa tramitatutako dokumentuen . etengabe eskura daude: Enpresaren

 paperezko kopiak datu administratiboei buruzko informazioa.

aldez aurretik eskatuta, enpresaren Egindako tramiteen erregistro historikoa.

erregistro administratiboen kontsulta.

joko baimenen teletramitazioa

administrazioa on line
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administrazioa tramitazio tradizionala tramitazio telematikoa

kudeaketa pertsonal administratiboak fisikoki sistemak automatikoki egiten dituen

egiten dituen zereginak. zereginak.

eskaeraren eta baliabideak eskura eskaerarekiko independentea.

   izatearen araberakoa.

zerbitzua tramitazioaren ohiko zereginei  pertsonal administratiboa zerbitzua hobetzeko

erabat lotua, balio erantsi gutxirekin eta erabiltzaileari arreta eskaintzeko

segurtasuna pertsonal administratiboaren, bere  egonkorra. Sistemaren ezaugarri teknikoen

aldaketen eta abarren araberakoa. araberakoa.

kontrol a pertsonal administratiboaren, bere, egonkorra. Tramitazio akatsak eragozten

 aldaketen eta abarren araberakoa. dituzten kontrolak egin daitezke. 

Tramitazio telematikoa gainerako joko eta ikuskizunen arloko tramiteetara zabaltzea.

erronka berriak
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Gaurko egunez, instalatzaile elektrikoek on line egin dezakete behe tentsioko buletin guztien tramitazioa. Zerbitzu

hori eragin handia izaten ari da erabilerari dagokionez eta, ondorioz, antolamenduaren aldaketan, bai enpresetan,

bai administrazioan.

Administrazioaren kasuan, azterketa xehatu bat egin ez bada ere, antzeman da lurralde bulegoetako ilaren kudeaketa

hobetu egin dela, instalatzaile elektriko gutxiago dagoelako Saileko leihatiletan.

proiekturik gabeko behe tentsioko buletinak

Diseinatutako prozesuaz, instalatzaileek egin beharreko bi desplazamenduak (administraziora eta elektrizitatearen

hornitzailea den enpresara) saihesten dira. Eskatutako dokumentuak telematikoki aurkezten dira administrazioan

eta administraziotik enpresa hornitzaileei telematikoki ere bidaltzen zaie

Programa informatikoa martxan jarrita, prestakuntzako laguntza teknikoko hainbat jarduera diseinatu ziren, erabilera

bermatzeko:

Prestakuntza ikastaroak Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren Lurralde Bulegoetan,

aplikazioaren erabiltzaile guztientzat, bai aplikazioa ezagutzeko, bai teknologia berrien antolamendu aldaketek

eskatutako trebetasunak lantzeko.

Tramitazioa nola egin ikasteko prestakuntza ikastaroak instalatzaileentzat. KZgunea zentroen kolaborazioak

Izenpe sinadura elektronikoa duen txartela erabiltzeko eta espedientea tramitatzeko prestakuntza ekarri du.

Aplikazioaren beraren gidaliburua on-line.

Proiektu pilotua izanik, berariazko ELZ (Erabiltzailearentzako Laguntza Zentroa) diseinatu zen, irteeran maila

guztietan laguntzeko, eta baita enpresa instalatzaileetara joanez ere, arazoak konpontzeko nahiz erabilera

sustatzeko.

administrazioa on line

behe tentsioko buletinen tramitazio
telematikoa
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Zerbitzu berria 2004ko urtarrilean jarri zen martxan, eta espedienteen %2,76 tramitatu zen telematikoki; 2004ko abenduan

%33,25era iritsi zen, eta 2005eko abenduan ehunekoa %47,67 izan zen. 2005ean 10.474 buletin tramitatu ziren

telematikoki.

Era berean, kontuan hartu behar da tramitazio telematikoarekin hasiz gero, ia denek jarraitzen dutela erabiltzen. 2005eko

abenduan, instalatzaileen erdiak baino gehiagok telematikoki soilik zituen harremanak Administrazioarekin.

Prozedura bat diseinatu da XML bidez, enpresak Administrazioarekin konekta daitezen beren aplikaziotik. 2006an jarri

da abian.

Espedienteak guztira

Tramitazio telematikoaren bilakaera %

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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behe tentsioko buletinak proiektuarekin

2004ko abenduan proiektua duten behe tentsioko buletinak tramitatzen hasi ziren; aurreko kasuko eragileez gain,

honako hauek ere esku hartzen dute:

Ingeniari Teknikoen eta Goi Mailako Ingeniarien Elkargo Profesionalek

Proiektuaren Zuzendaritza teknikoak

Baimendutako kontrol organismoek (BKO)

Zerbitzu hori elkargo profesionalek “Visnet” proiektua garatu dutelako izan da posible; horren bitartez, elkargokideak

telematikoki jartzen dira harremanetan beren elkargo profesionalarekin proiektua ikus-onesteko eta obraren

zuzendaritzarako, eta elkargoak Izenperen sinadura elektronikoa erabiltzen du.

Proiektu horretan, ahalegin handia egin da prestakuntza alorrean elkargo profesionalekin batera, nolanahi ere,

proiekturik gabeko buletinek baino arazo handiagoa sortu da erabiltzeko orduan.

Proiektu hau arrakastatsua izango bada, elkargokideek masiboki erabili beharko dute tramitazio telematikoa beren

elkargo profesionalen ikus-onespena jasotzeko.

2005ean 98 buletin tramitatu ziren telematikoki. Abenduan buletinen %6,67 telematikoki tramitaturik zeuden. Ehuneko

hau haziz doa, hala ere, ez 2006an aurreikusi zen beste.

Bitarteko prozedura bat ere diseinatu dugu, eta prozedura honetan proiektua baino ez da jasotzen telematikoki.

2005ean %6ko kopuruak erdietsi dira eta badirudi are gehiago lortuko dela.

behe tentsioko buletinen tramitazio
telematikoa

Telematikoki tramitatutako buletinen ehunekoa handitzen jarraitzea

erronka berriak
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Garraio Iraunkorraren Plan Gidaria 2002-2012 delakoaren baitan, Euskadiko Garraioaren Behatokia (OTEUS) sortu zen,

hainbat organismok eta entitate pribatuk garraioari buruz sortzen duten informazioa bateratzeko eta sektoreko eragileen

zerbitzura jartzeko.

Lan hori egiteko oinarri gisa, behatokiak Garraioaren Informazio Sistema definitu du. Bere helburua datu base estatistiko

eta informatibo sendoa eta baliagarria sortzea eta mantentzea da, bidaiariak nahiz merkantziak eramaten dituzten

garraiobideen bolumenaren eta garapenaren benetako ezagutza izateko eta, halaber, garraioaren arloan instituzioei

politika egokiak definitzen laguntzeko.

Lan hori errazteko, Garraioaren Informazio Sistemara Behatokiaren web gunetik sartu ahal izango da.

garraioaren informazio sistema

adierazleen egitura

Orokorra

Ekonomia

Azpiegiturak

Garraioaren eskaintza moduaren arabera

Merkantzien garraioaren eskaria

Pertsonen garraioaren eskaria

Segurtasuna

Ingurumena

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Eusko Jaurlaritzak aurreikusi duenez, denboraren poderioz hori hainbat norabidetan zabalduko den sistemaren

abiapuntua izango da:

Atzera begirako datuak zabalduz, garraio sistemaren bilakaera ahalik eta zabalena izateko moduan.

Ahal den neurrian, informaziorik esanguratsuenak eguneratzeko aldizkakotasuna hobetuz.

Adierazleen kopurua antzemandako premia berrien arabera handituz, bai jendearen interesak, bai Eusko

Jaurlaritzaren politika zehatzak edo/eta Europako esparruarekin bateratzeko joerak kontuan hartuta.

SIT instituzioen eta sektorearen zerbitzura dagoen tresna gisa martxan jartzea.

erronka berriak

garraioaren informazio sistema
www.oteus.net
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Ingurumen Informazioa Kudeatzeko Sistema EAEko Ingurumen Administrazioaren eta sektoreko entitateen arteko

informazioaren transakzio prozesuen oinarrizko ardatza da; sektoreko entitatea erakundeaz kanpoko edozein eragile

da, bere forma juridikoa edozein izanik ere. Era berean, Estatuko nahiz Europako gainerako administrazio publikoekin

konpromisoak betetzeko erabilera komuneko tresna bakartzat hartzen da.

Sistemak garrantzi estrategikoa dauka Ingurumen Programa Markoaren baitan, “Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen

Estrategia” delakoaren helburu, konpromiso eta ildo estrategiko horiek betetzeko funtsezko trakzio elementu gisa:

Barne tresna gisa, EAEko Ingurumen Administrazioko zuzendaritza organoei adierazle nagusiak identifikatu eta

aztertzeko lana errazten die, erabakiak hartu ahal izateko.

Kanporako zerbitzu gisa, herritarrei nolabait inplikatuta dauden ekintza administratiboak (kontsultak, prozedurak,

informazio eskaerak, etab.) kudeatzen eta kontrolatzen laguntzen die. Ingurumenean eragina duten entitateei, tresnak

informazioa aztertzeko eta enpresa baten ingurumenarekiko jokabidea hobetzeko erabiltzeko aukera ematen die;

era berean, ingurumen alderdien konponbidea bilatzeko prospekzio lanak ahalbidetzen ditu.

Datuen transferentzia bide telematiko seguruetatik egiten da, Internet bidez edo entitateen eta sistemaren arteko posta

elektronikoaren bidez.

ingurumen informazioa kudeatzeko
sistema

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Sistema orain martxan dago, baina enpresa batzuetara mugatuta: EPER emisioen eta hondakinen inbentarioaren

eragina dutenetara, eta hondakin toxiko eta arriskutsuak sortzeari buruzko urteroko txostena egin dutenetara (gutxi

gorabehera, 300 enpresa dira). Informazioaren transferentzia posta elektronikoz egiten da.

Aurten azpiegitura teknologiko modernoago batera aldatzen hastea eta funtzionalitate handiagoa edukitzea (nortasun

digitala, jakinerazpen elektronikoa, etab.) aurreikusi da.

Arkitektura teknologiko modernoagora aldatzea.

Funtzionalitate handiagoa izatea.

erronka berriak

ingurumen informazioa
kudeatzeko sistema

administrazioa on line



mación

Informazio Geografikoaren Sistema Korporatiboari esker, Eusko Jaurlaritzak gizarte osoaren esku jartzen du informazio

kartigrafikoaren doako zerbitzua.

Informazio Geografikoaren oraingo Sistema Korporatiboak, lurralde, kartografia eta ingurumenaren arloetan barne informazioaren

(Jaurlaritzaren beraren baitan) eta kanpokoaren (enpresak eta herritarrak) premiak betetzeko 2001. urtera bitartean landu diren

tresnak bateratu eta hobetzen ditu. Jaurlaritzaren GIS aplikazio guztien plataforma komuna da.

GIS Korporatiboak lurralde informazio guztia eta hori kudeatzeko tresnak gordetzeko gaitasuna dauka. GIS garapenek osagaiak

konpartitzen dituzte, kostuak nabarmen murriztuz eta aplikazioen mantentze orokorra erraztuz. Software GIS Korporatiboa

plataformak euskarria hobetzea ere ahalbidetzen die erabiltzaileei.

GIS Korporatiboak Sailen artean informazioa konpartitzea eta beren baitan (sailen artean) eta kanporantz (herritarrengana)

zabaltzea ahalbidetzen du bereziki.

 Barne erabiltzaileak Intraneten bidez sartzen dira, nabigatzaile batez, kontsulta sinpleak egiteko. Kontsulta eta analisi

konplexuagoak egiteko, desktop tresnak daude, bezeroa/zerbitzaria ingurunean.

Interneteko erabiltzaileak beren nabigatzailearen bitartez eskuratzen dute mapa zerbitzariak eskaintzen dien informazioa.

GIS Korporatiboa Administrazio elektronikorako proposatutako aplikazioen plataforman sartzen da, Interneteko presentzia

blokeetan, tramitazio elektronikoan eta herritarraren harreran informazioaren eta prozesuen ikuspegi geografikoa emanez.

informazio geografikoaren sistema
korporatiboa

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak

GIS korporatiboaren arkitektura
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informazio geografikoaren sistema
korporatiboa

Informazio geografikoa ondasun baliagarria eta kostu handikoa dela kontuan hartuta, DOTMAk aplikazio batzuk

garatu ditu, informazio hori herritarren esku erabat dohainik uzteko.

web kartografikoa

Web honek, http://www1.euskadi.net/cartografia/visor/home.htm, mapak eta ortoargazkiak dohainik arakatzea,

kontsultatzea, inprimatzea eta deskargatzea ahalbidetzen du.

Web kartografikoa oso aplikazio baliagarria da, bai profesionalentzat, bai edozein herritarrentzat. Dohainik kontsultatuz

edo deskargatuz, edozein arkitektok, ingeniarik edo topografok obra edo inpaktu azterketak bulegotik irten gabe

planifika ditzake; izan ere, zerbitzu horrek, planoez eta ortoargazkiez gain, Euskadiko sare geodesiko eta nibelazioko

guztiaren informazioa eskaintzen du. Jadanik ez da beharrezkoa erregistrora joan behar izatea behar den planoa

eskatzeko. Era berean, edozein erabiltzaile partikularrek bere etxetik kontsulta ditzake planoak edo ortoargazkiak

bere ibilbideak edo txangoak planifikatzeko, edota bizi den ingurunea ezagutzeko jakin-min hutsez.

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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Aplikazio honen bitartez eskura dagoen informazioak honako hau biltzen du:

Kartografia Digitala

Kolorezko ortoargazkiak. Orain bi bilduma daude: 1990eko uztailean hartutako ortoargazki digitalen bilduma, eta 2001eko

irailean EAEko lurralde osoan egindako hegaldi baten bidez lortutako bilduma

Erpin geodesikoen sarea

Doitasun handiko nibelazio sarea (NAP)

Lurraren eredu digitalak (MDT)

Aire argazkien artxibo historikoa

Aplikazio hori 2004ko hasieratik dago martxan, eta laster eguneratu egingo da.

udalplan web gunea

Udalplan web-ean, http://www1.euskadi.net/udalplan/visor/viewer.htm, Interneten eta dohainik argitaratzen da EAEko

udalerri guztietako hiri planeamenduari buruzko informazioa.

Bere helburua indarrean dagoen planeamenduak definitutako hiri gune guztien inbentario xehea eskaintzea da, beren

ezaugarri, baldintza eta oraingo eta etorkizuneko egoera zehatz-mehatz ezagutzeko. Udalplanek dokumentu bakar

batean azaltzen ditu udalaren hiri planeamendu orokorraren arabera hainbat gunetan banatutako hiri asentamendu

guztiak.

Udalplan 2004ko ekainaz geroztik dago martxan, eta laster eguneratu egingo da.

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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beste GIS aplikazio batzuk

Orain Interneten eskura dauden aurreko bi aplikazioekin batera, Udalplan eta web kartografikoa alegia, badaude

garatzen ari diren beste aplikazio batzuk ere, GIS Korporatiboaren plataforma horretan eraikiak:

Ingurumen gaiei buruzko kartografia, 2005. urtearen amaierarako bukatzea aurreikusten dena. Proiektu hori

SIGCen oinarria izango da; izan ere, informazio guztia bateratzeaz gain, Jaurlaritzako Sail guztietarako komunak

izango diren tresnak eskainiko ditu (bistaratzailea, inprimatze modulua, metadatuen modulua, geohelbidea,

interoperabilitate modulua, etab.).

Inguruneko zarata guneen kontsulta eta kudeaketa (CIFRA), 2005eko irailean martxan egongo dena.

Beste zenbait: kirol instalazioetako atrakeak, merkantzia arriskutsuen garraio fluxuak, farmazia ordenamendua,

etab.

informazio geografikoaren sistema
korporatiboa

zerbitzuak partaidetzabarne dig. erosketak edukiak
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partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak

kontratazio publiko elektronikoa (e-kontratazioa)

Euskal Autonomi Erkidegoa kontratazio elektronikoa martxan jarri duen lehena izan da Espainian. Euskal administrazioak

bultzatutako sistema bi urtez aurreratu zaie Europar Batzordearen gomendioei, izan ere, gomendio horien arabera,

estatu kideek kontratazio elektronikoa ezarri beharko baitute 2007. urtea bukatu baino lehen.

Europar Batzordeak IDA programaren bitartez adierazi du Eusko Jaurlaritzaren e-kontratazio Plana 9 erreferentzia

garrantzitsuetako bat dela Europako kontratazio elektronikoaren ezarpen prozeduren artean.

Ezinbestekoa izan da kontratazio administratiboa digitalizatzea eta, Eusko Jaurlaritzak e-kontratazio proiektu globalaren

bidez gauzatu du helburu hori; horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Kontratazio Elektronikoko Proiektuaren Ezarpena

Gidatzeko Plana landu da.

Kontratisten Erregistro Ofizialean erregistratutako enpresa hornitzaileak 3.136 baino gehiago dira, eta enpresa hauei

zuzendutako Marketin, Zabalkunde eta Prestakuntza ekintza batzuk garatuko dira 2006 eta 2007 bitartean.

Kontratazio elektronikoaren funtsezko gakoetako bat Eusko Jaurlaritzako sailek sistema bere egitean datza. Hori dela-

eta, euskarri politiko ausarta faboratu ez ezik, goi-mailako egituraketa, antolakuntza eta aitzindaritza izan beharko du

sail bakoitzak. Horretarako, martxan jarri dira sail bakoitzerako berariazko ezarpen metodologia eta prestakuntza ekintzak.

administración on line



106/107

euskadi informazio gizartean planak jasotako esparru eta programen azterketa

EIGP-ren baitan garatutako kontratazio elektronikoaren ezaugarri

teknologikoak

Europar Batzordeak IDA programaren bitartez adierazi du Eusko Jaurlaritzaren e-kontratazio Plana 9 erreferentzia

garrantzitsuetako bat dela Europako kontratazio elektronikoaren ezarpen prozeduren artean. Munduko Garapen

Bankua ere iritzi berberekoa da eta jardunbide onenen katalogoan sartu du.

Eusko Jaurlaritzaren ustez, erakunde hauek Eusko Jaurlaritzaren e-kontratatazio sistema bultzatu dute sistemak

berrikuntza hauek dakartzalako:

Proiektu globala da.

Modularra eta pixkanakakoa.

Ezbairik gabe, digitala, gutxienez 15 aplikazio informatiko barne hartzen edo ukitzen dituelako:

Kontratazioaren esparruan: Kontratazio Espedienteak Kudeatzeko Aplikazioa, Kontratisten Erregistroa,

Enpresen Sailkapena, Enpresen Erregistro eta Sailkapeneko Web Orria, Kontratuen Erregistroa.

Lizitazioaren esparruan: Lizitazio Elektronikoko Sistema, Lizitatzaileak Informatzeko Web Orria.

Erosketa publikoaren esparruan: Erosketak eta Biltegiak Kudeatzeko Aplikazioa, Hornitzaileen Web Orria.

Eusko Jaurlaritzaren aplikazio orokorrak, arestian adierazitako administrazio-kontratazioaren berezko

aplikazioekin erlazionatu beharrekoak: Ziurtagiri, Txartel eta Sinadura Digital Aurreratua, Jakinarazpen

Elektronikoko Sistema, Bidaltzen diren Idatzoharrak Sarreren eta Irteeren Liburuan Automatikoki Egitea,

Kanpoko Erabiltzaileentzako (Enpresak) C.R.M Euskarri Zentroa, Espedienteen Kontsulten Biltegia eta

www.ej-gv.es eta www.euskadi.net atariak.

Beste zenbait: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria kudeatzeko aplikazioa (L-19), lizitazioetarako abalak

eta fidantzak, etab.

kontratazio publiko elektronikoa (e-kontratazioa)
www.contratacion.info

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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sistemaren ezarpena eusko jaurlaritzako sailetan.

Eusko Jaurlaritzaren Kontratazio Elektronikoko Plana pixkanakako proiektu bat da,  kontratatzen duten gero eta elementu

gehiago gehitu nahi zaizkiolako sistemari, eta presaka ibili gabe baina etengabe gehituko zaizkio. Hori dela eta, 2006

eta 2007 ekitaldietan, kontratazio publikoa erabiltzen hasteko eta prestakuntza jasotzeko ekintzak garatuko dira inplikatuta

dauden administrazioko ehunka kargu eta funtzionarioren artean, aipatu behar baita 100 kontratazio-mahai, 150

kontratazio-organo eta kudeaketa-organo ugari daudela, eta horiek guztiek kontratatzen dutela.

kontratazio espedienteen kudeaketa

lizitatzaileak informatzeko web orria

enpresen erregistro eta sailkapeneko web orria

enpresen sailkapena

lizitazio elektronikoko sistema

kontratazio espedienteen kudeaketa

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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kontratazio publiko elektronikoa (e-kontratazioa)

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak

administrazioa on line

Horrela beraz, Ezarpen Metodologia bat garatu da eta osagai hauek finkatu dira:

Plana hedatzeko estrategiaren definiziorako erreferentziazko kontzeptuak.

Kontratazio espedienteek bete behar dituzten erreferentziazko irizpideak lizitazio elektronikoaren prozedura pean

 jartzeko.

Eusko Jaurlaritzako Sailen “Kargapeko sarreren” zerrenda

enpresak kontratazio publikoa erabiltzen has daitezen

bultzatutako ekintzak

Kontratisten Erregistro Ofizialean erregistratutako enpresa hornitzaileak 3.136 baino gehiago dira, eta enpresa hauei

zuzendutako Marketin, Zabalkunde eta Prestakuntza ekintza batzuk garatuko dira 2006 eta 2007 bitartean.

kontratazio elektronikoaren ezarpen planaren data

garrantzitsuenak

Hona hemen Eusko Jaurlaritzaren Kontratazio Elektronikoko Proiektuaren Ezarpen Planaren data garrantzitsuenak:

2003ko uztailaren 10ean, Kontratazio Elektronikoko Proiektuaren Ezarpena Gidatzeko Plana onartu zen.

www.contratacion.info
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2004ko abuztuaren 16an agindu bat argitaratu zen, “herri administrazioen kontratuen legedian jasotako zenbait

prozeduren eta jarduketen izapidetze telematikoari buruzkoa”.

2005eko ekainaren 30ean, Xehekapen Plana onartu zen

2005eko urriaren 10ean, Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Batzorde Nagusiak Espainiako lehen lizitazio elektronikoa

egin zuen.

2006ko urtarrilaren 29ko e-Kontratazio Planaren Batzorde Exekutiboak irizpen bat eman zuen; Eusko Jaurlaritzaren

Kontseiluak ebatzi zuen kontratazio elektronikoa pixkanaka ezarri beharra zegoela EAEko Administrazio Orokorreko

sail eta erakunde publikoetan 2006 eta 2007 ekitaldietan, eta irizpen horrek ebazpenaren edukiak jasotzen ditu.

2006ko maiatzean, Eusko Jaurlaritzako agintariei eta Kontratazioko teknikari eta laguntzaileei zuzendutako zabalkunde

eta prestakuntzako ikastaroak abian jarri ziren.

proiektuaren web helbideak

Hona hemen Kontratazio Publiko Elektronikoaren Ereduari buruz informazioa eskuratzeko interneteko helbidea: 

www.contratación.info

kontratazio publiko elektronikoaren proiektuak jaso dituen sari

eta aipamenak

Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Publiko Elektronikoaren Ereduak hainbat sari irabazi ditu aitzindaria izateagatik kontratazio

zerbitzuen digitalizazioan, hona hemen aipagarrienak: “ETSI 2004”; Administrazio Publikoko Ministerioak emandako

“Tecnimap 2005” eta  Diario Expansión, T-Systems eta Recoletos talde editorialak emandako Administrazio Elektronikoko

Jardunbiderik Onenari 2006 Saria

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Atari sektorialak Euskadi Informazioaren Gizartean Planak Interneti balioa emateko apustuaren erakusgarri garbia

dira. Zehazki, atariek hiru norabidetan egindako ahaleginak adierazten dituzte:

Interneten kalitatezko informazio edukiak ezartzea

E-Jaurlaritza: gizarteari zerbitzuak plataforma elektroniko baten bitartez eskaintzea..

IKTak komunitate sektorialak sortzeko eta eragileen arteko lankidetza sustatzeko erabiltzea.

Une honetan hainbat atari sektorialetan ari gara lanean. Atari guztien artean, badira lau beren garapenagatik eta

espero den eragin handiagatik aipagarriak direnak:

Nekanet

JustiziaNet

Gazte Aukera

Euskalmet

informazioaren eta zerbitzuen
atari sektorialak

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Nekanet-en bertsio berria nekazaritzako elikagaien euskal sektorearen eta bere landa eta arrantzako espazioaren ataria

izango litzateke, hainbat atari tematiko bilduko lituzkeena (Itsasnet,  Basogintza, Alimentatec, Infoudala, KZ Landa).

Nekanet atari berriarekin eta horri atxikitako atariekin, honako helburu hauek bete nahi dira, besteak beste:

EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreak eta bere landa eta arrantza espazioek berariazko edukiak eta zerbitzuak

eduki ditzaten bultzatzea, landa gunean komunitate birtualak sortu ahal izateko

Aurreko puntuarekin lotutako ekimenak identifikatu eta lantzeko, eragile ekonomiko eta instituzionalen laguntza eta

partaidetza bultzatzea, landa guneko bizi kalitatea eta lehiakortasuna handitzearren.

Eragile sektorialen arteko lehen erreferentzia izatea eta, halaber, eragile horien eta nekazaritzan, Euskadiko landa

guneetan, etab. interesaturik dauden guztien artekoa.

Beren premien eta idiosinkrasiaren arabera, eragile sektorialei eta landa komunitateei informazio egituratua eta

aplikazio telematikoetarako sarbidea eskaintzen dien hornitzaile nagusia izatea.

Landa eta arrantza komunitatearen premia esplizituak edo sortzen ari direnak betetzeko, eta haren intereseko

gertakarien berri emateko, Informazioaren Gizartearen zerbitzu aurreratuak lantzea eta eskaintzea.

Euskadiko nekazaritza eta arrantzaren mundua interesaturik dauden guztiengana helaraztea.

Nekazaritzako elikagaien euskal sektorean eta baserrien eta arrantzaren munduan beste pentsamolde eta egiteko

moduak sortzea, Informazioaren Gizarteak gaur eskatzen dituen eta etorkizunean gehiago eskatuko dituen metodoak

bere egin ditzaten.

Helburu horiek lortzeko, Nekanet-ek hiru motatako funtzionalitateak bilduko ditu:

Informazioa: informazio sektoriala, kanal, albiste, estatistika, prentsa ohar, deialdi, arautegi eta abarretan emanda.

Zerbitzuak: web posta, mugikorreko posta, iragarki taula, kontsultak, lana, etab., eta zona pribaturako sarbidea

(kudeaketa zentroak, Estranet, Intranet).

Infoudala, Nekatur), zerbitzu interaktibo, transakzional eta lankidetzazkoetarako sarbideaz.

atari sektorialak – nekanet berria
www.nekanet.net

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak

Nekanet ingurunean orain garatuenak dauden atariak Nekatur eta Infoudala dira, Interneteko informazio, komunikazio

eta interakzio espazioak, alegia.

Nekatur-ek, zeinak Turismo 2003 saria eta euskal web asoziatiborik onenaren elcorreodigital 2003 saria jaso baitzituen,

landa guneetan ostatu ematen duten baserrien informazioa eta interakzioa eskaintzen du.

Infoudala, bere aldetik, euskal landa guneko udalerri txikietako Udalen web gunea da.  Bere helburua azpiegitura

soil eta eraginkorra eskaintzea da, zerbitzuak eskainiz eta tresnak erabiliz, udal kudeaketa hobetu ahal izateko. Horrela,

bere kargu publikoek izan ditzaketen premiak betetzea ahalbidetzen da, eta IKTen bitartez ekimen bateratuak bultzatzen

dira. Infoudalak arautegiari eta laguntzei buruzko informazioa, kontsulta espazio bat (bilatzaile dokumentala eta

erabiltzailearen intereseko gaiei buruz adituari  kontsultatzea), esperientzia eta jardunbide onei buruzko informazioa,

agenda, abisuen zerbitzuak, etab. eskaintzen ditu.

Ataria aurreikusitakoaren arabera garatzea

erronka berriak

atari sektorialak – nekanet berria

www.nekanet.net/prototipo www.infoudala.net

www.nekatur.net

administrazioa on line
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Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren berrikuntza teknologikoa Eusko Jaurlaritzaren helburu estrategikoa

izan da, 1988an Justizia Administrazioaren zerbitzurako baliabide materialak emateko eskumena eskuratu zuenetik.

Erakunde horren ildo estrategikoak kalitatea areagotzera bideratu dira, kalitatea honela ulertuta:

Informazio sistemen gaurko hobekuntza funtzionala.

Bulego Judizialen berrantolamendua.

Elebitasuna.

Ezagutzaren kudeaketa indartzea.

Bultzada hori ez da agortzen “barrura begira”, baizik eta ezinbestekotzat jotzen du, erabat gauzatzeko, herritarrarekin

zerikusia duen alderdia, haren esku Euskadiko Justizia Administrazioaren Web gunea (JustiziaNET) utziz eta, halaber,

parte hartzen duten instituzio edo kolektiboekin zerikusia duen alderdia, horiekin kudeatzen baitu justiziako profesionalei

(abokatuak eta prokuradoreak esaterako) zuzendutako prozesuko informazioa, Internet edo Estranet teknologia berrien

bitartez, komunikazio seguruen testuinguruan.

Hori horrela, esan dezakegu Euskadiko Justizia Administrazioa erabat prestatuta dagoela, eta ezin hobeto kokatuta,

Administrazio elektronikoak planteatutako erronkei aurre egiteko. Adibide batzuk ematearren, minutu bat ere ez da behar

izaten jaiotze, ezkontza edo/eta heriotza ziurtagiri baten eskaera bete eta EAEko edozein erregistro zibilera bidaltzeko;

egun jakin baterako enkante judizialak ezagutzeko, abiapuntuko zenbatekoa eta parte hartzeko baldintzak jakinik;

lapurtutako objektu bat bilatu eta berreskuratzeko, horretarako dagoen atalean argitaratutako argazkien bitartez; edota

lan eskaintza publiko batean lortutako nota jakiteko, NAN emanez, besterik gabe.

JustiziaNET proiektu bateratu baten alderik agerikoena da; proiektu horrek profesionalentzako, segurtasun indarrentzako

eta bake epaitegien prestakuntzarako Estranet korporatiboak, Intranetak eta, jakina, Internet biltzen ditu; horrela, Justizia

Administrazioan parte hartzen duten eragile guztiek atari horren bitartez bideratu ahal izango dute beren jarduera.

atari sektorialak – justizianet

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Orain, JustiziaNET atariak honako funtzionalitate hauek eskaintzen ditu bere hiru zerbitzu arloetan:

Internet: herritarrentzako informazioa eta zerbitzu telematikoak (jaiotze, ezkontza edo/eta heriotza ziurtagiriak,

enkanteei buruzko informazioa, Enplegu Publikorako Eskaintzetako notak, etab. eskatzea).

Profesionalen hainbat kolektibotarako zerbitzuak dituzten Estranetak. Profesionalek tramitazioan dauden gaiak

kontsulta ditzakete, eta laster epaitegiekin telematikoki komunikatzeko aukera izango dute.

Justizia Administrazioko kolektiboaren Intraneta, kolektibo bakoitzarentzako zerbitzuak egokitzeko perfilak barne

hartzen dituena.

Zeharkako ikuspegi batetik, beharrezkoa da JustiziaNETek jasotzen dituen zerbitzu baliotsu batzuk aipatzea:

Informazio zerbitzu bateratuak eta osoak, beste organismo eta erakunde batzuen premiei erantzuteko: estatistika

judizialak egitea, kudeaketa prozesalaren hainbat sistemaren artean informazioa trukatzea...

Premia komunak edo/eta perfil profesional bera duten erabiltzaileen zerbitzurako Bulego Birtuala.

Bideokonferentzia sistemak, deklarazioak hartzeko elkarren arteko komunikazioa errazten dutenak,

desplazamenduen beharrik gabe; ondorioz, aurreztea eta erosotasuna lortzen da.

Hiru urtez martxan aritu ostean, bistakoa da atariak informazio eta tramite zerbitzuen sorta zabala eskaintzen duela.

Aurreikusitako guztizkoaren %80 garatuta dagoela esan daiteke. Atariaren garapen osoa herritarrarentzat zerbitzu

berriak ekarriko dituen e-Administrazioa ezartzearen menpe dago, eta profesionalen eta epaitegien artean komunikazio

telematikoa zabaltzearen menpe. JustiziaNet-ek Euskadiko Justizia Administrazioaren informazio sistemak izaten

ari diren eraldaketa sakonaren isla izaten jarraituko du, hainbat proiekturekin, hala nola JustiziaBat sistema berria,

Profesionalentzako Informazio Zerbitzua eta Informazio Dokumentaleko Zerbitzua.

atari sektorialak – justizianet

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak

(*) JustiziaNet-en garapen maila %90 (*)

Intraneten erabiltzaileak 3.000

Internet eta Estraneten hileroko erabiltzaileak (gutxi gorabehera)
42.000

* 05/12/31ko

(*) JustiziaNet zerbitzu bizia da, izan ere, etengabe gehitzen zaizkio funtzionalitate berriak eta, horrez gain, lehendik daudenak hobetu

egin dira.

administrazioa on line

www.justizia.net
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herritarrarentzako zerbitzuak – internet

Kanpoko atariak “on line” dauden zerbitzu aurreratuak, intuitiboak eta oso erabilgarriak informazio osoarekin eta

kalitatezkoarekin konbinatzen ditu.

Eduki informatiboen artean, aipagarriak dira Justizia Administrazioaren Euskal Behatokia, Hizkuntz Normalizazioa,

Helbideak eta Telefonoak, Bake Epaitegiak, Herritarren Eskubideen Karta, Lan Poltsa, Lege Medikuntzaren Euskal

Institutua, Testu Elebidunak, Justiziarekin Elkarlanean aritzeko Zerbitzuak eta Genero Indarkeria.

Bere aldetik, zerbitzu interaktiborik garrantzitsuenak hiru dira:

Erregistro Zibila. Euskadin kokatuta dauden Erregistro Zibilei edo Bake Epaitegiei jaiotza, ezkontza edo/eta

heriotza ziurtagiria eskatzea ahalbidetzen du, fisikoki desplazatu behar izan gabe. Sistema hori abokatuen

bulegoek, aholkularitza juridikoek, notaritzek eta hileta zerbitzuek ere erabiltzen dute, eta baita partikularrek

ere.

Enkante judizialak eta ondasunen erakusketa. Modulu horren bidez, duela gutxi arte Bulego Judizialetako

iragarkietara edo Aldizkari Ofizialetara pertsonalki jo ezean eskuraezinak ziren eduki batzuk herritarren esku

uzteko beharra betetzen da.

IZZ (Informazioaren Zuzeneko Zerbitzua). Erregistratutako erabiltzaileek beren intereseko edukiak jasotzen

dituzte; horrela, informazioa erabiltzailearengana bilatu behar izan gabe iristen da, egunero Aldizkari Ofizialak

kontsultatu behar izan gabe.

JustiziaNET-en aurreikusitako garapenei dagokienez, laster ezarriko diren lau modulu sartzen dira kapitulu honetan:

Epaimahaikidegaiak. Epaimahaia hautatzeko emaitzak Internet bidez jarraitzea ahalbidetuko du.

Iradokizunak eta erreklamazioak. Herritarrarentzat aurrerapen handia izango da organo judizialaren egoitzara joan

behar ez izatea, horrek denbora eta dirua aurreztea baitakar.

Ediktu judizialak eta komunikazio ekintzak. Organo jurisdikzionalen jarduerak kanpora komunikatuko dira, ematen

dituzten ebazpenak dagozkien pertsonei edota kalteak eragin diezazkietenei helarazteko, nahiz beren interesak

babesteko burutuko diren edo burutu daitezkeen ekintzak jakinarazteko.

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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 Haur eta gazteentzako justizia. Arlo espezializatu bat eraikitzea da asmoa, haurrei eta gazteei justizia hurbildu 

eta ulertzen laguntzeko, joko eta ariketa didaktikoen bitartez.

atari sektorialak – justizianet

intranet – sarbide bakarra

JustiziaNET Intraneta epaile, magistratu, fiskal, idazkari eta Justizia Administrazioko pertsonal guztiarentzako

komunikazioaren eta zerbitzu horniketaren plataforma da. Eskatzen den informazioa eta barne tramiteak eskuratzeko

sarbide bakarra da, eta baita profesional bakoitzaren jarduera burutzeko funtzio guztietarako sarbidea ere.

Atari korporatibo horrek, oro har, erakunde horren erabiltzaileentzat informazioa gorde eta sakon eta sistematikoki

eguneratuta edukitzeko leku irisgarri eta zentralizatua dauka. Alabaina, baditu atal zehatz pertsonalizatuak ere, Justizia

Administrazioa osatzen duten gorputzetako bakoitzarentzat informazio zehatza eta berariazkoa gordetzen dutenak.

Gainera, soluzio telematiko aurreratuak ditu prestakuntza ikastaroak eta materialaren eskaerak on line kudeatzeko.

Intranetaren onura nagusiak honako hauek dira:

Komunikazio elektronikoak sustatzea eta kolektiboen arteko eta beren baitako, eta hainbat egoitzatan sakabanatuta

dagoen pertsonalaren arteko komunikazioa hobetzea.

Hainbat lan ekiporen sarbide komuneko informazioa finkatzea.

Sailaren funtzioak eta eginkizunak zabaltzea.

administrazioa on line

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak

www.justizia.net
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Balio erantsia duten tresnak, Justizia Administrazioko pertsonalari bere zereginak egiten laguntzen dietenak.

Erakundeko pertsonalak erabili beharreko prozesuak eta dokumentazioa optimizatzea eta bateratzea.

Intraneten baitan, aipagarriak dira JustiziaBat aplikatiboaren funtzioak, zeinak espediente judizialak kudeatzen baititu

eta orain proiektuaren I. ezartze fasean baitago. Kanpoarekiko komunikazio premiak betetzeaz gain, tresna horrek

“paperik gabeko bulegoa” kontzeptuan aurreratzen laguntzen du, espediente fisikoen joan-etorria ezabatuz.

komunitate birtualak – estranet

Justizia SIP

Profesionalentzako Informazio Zerbitzua (JustiziaSIP) abokatuentzako eta prokuradoreentzako web soluzioa da, Euskadiko

organo judizialetako gaien egoerari buruzko kontsulta denbora errealean egitea ahalbidetzen duena. Une honetan,

Izenpe txartela edukita eta informazio judizialaren sisteman erregistratuta egonda, aplikazio horrek eskainitako edukietara

modu seguruan sartu ahal izango da.

Justizia Administrazioaren Euskal Behatokia

Behatokiak Justizia Administrazioaren esku uzten dituen tresnen artean, hau barneko “mahai birtuala” da, bera osatzen

duten kideen eta diziplina anitzeko taldeen arteko lankidetza ahalbidetzen duena. Ezarleku bat da, katalogatzeko,

indexatzeko eta deskriptoreen bidez bilatzeko dokumentazioa eskaintzen duena.

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Hizkuntz normalizazioa

Epainet aplikazioaren bitartez, Justizia euskalduntzeko proiektuan parte hartzen duten epaitegietara dokumentu

judizial normalizatuen tramitaziora sar daiteke.

Epaiketa lasterrak. Zitazioen agenda programatua

Prozedura Kriminaleko Legearen erreforma indarrean sartu ondoren, gorputz polizialek egiten diete zitazioa goardiako

epaitegian esku hartzen dutenei. Horretarako, Zitazioen Agenda Programatua on line ezarri da. Zitazioen Agenda

Programatuak tresna erabilerraza eskaintzen dio gorputz polizialari, eta dagokion goardiako epaitegian zitak

erreserbatzeko aukera ematen du.

Babes aginduak – Genero indarkeria

Baliagarria da gorputz polizialek epaitegian eman diren genero indarkeriaren babes neurrien uneko egoera ezagutu

ahal izateko. Neurriak nahiz babes aginduak kontsultatu ahal izango dira.

Herritarrari eta Justizia Administrazioko kolektiboei zerbitzua eman nahian, JustiziaNET atariak bere bilakaera egiten

jarraitu du, erabiltzaile bakoitzaren premiei egokitutako web soluzioen bitartez; soluzio horiek eragile guztien arteko

erlazioa eta “datu bakarra ber-aprobetxatzea” ahalbidetzeko moduan garatu dira, komunikazio seguruen testuinguruan.

atari sektorialak – justizianet

administrazioa on line

www.justizia.net
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Entitate publikoek, enpresek eta herritarrek oro har laster sinadura elektronikoa izango dutenez, hobekuntza handiak

egin ahal izango dira JustiziaNETeko eragiketetan, eta horrek Euskadiko Justizia Administrazioa Administrazio Elektronikoen

lehen postuan ezarriko du. Zehazki, ziurtagiriak eta sinadura elektronikoa hedatzeak honako zerbitzu hauetan izango

du eragina:

JustiziaSIP: jakinarazpen elektronikoa eta idatziak aurkeztea.

Justizia Administrazioaren Euskal Behatokia: dokumentazioa trukatzea eta pribatutasuna bermatzen duten bilera

birtualak.

Epaiketa lasterrak: zitazioen agenda programatura sartzea, eta atestatua zita eskaeran jaso ahal izatea.

Epaimahaikidegaiak: desenkusak igortzea eta jakinarazpenak jasotzea.

Erregistro Zibila: tramitazio telematikoen zerbitzuak gehitzea.

Doako justizia: espedienteak kontsultatzeko, jakinarazpenak jasotzeko eta mezuak bidaltzeko zerbitzuak.

Halaber, Publikoarentzako Harrera Zerbitzuekin lanean ari gara Justizia Jauregietako mostradoreetan, eta laster, zitazio

elektronikoen eta herritarren ziurtagiri digitalen bitartez, haien nortasuna nahiz komunikazio telematikoen fidagarritasuna

bermatzea ahalbidetzeko teknologiak sartuko dira.

Euskadiko justiziaren ataria eduki juridikoko web gunerik onena izendatu zuten 2002. urtean Gironako Unibertsitateak

eta Jueces para la Democracia kolektiboak, eta finalista izan da “elcorreodigital.com 2005” Sarietako web gune

instituzional onenen atalean.

Herritarrei zerbitzu berriak eskaintzea

Profesionalen eta epaitegien arteko komunikazio telematikoa hedatzea

erronka berriak

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Gazte Aukera atariaren helburua administrazioa gazteriari hurbiltzea da, Administrazioei eskatzen dioten edo haiek

eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko informazioa eta aholkularitza emanez eta tramitazioa erraztuz. Gazte Aukeraren

ideia gazteek eskura ditzaketen baliabideen ikuspegi orokorra ematea da, eta interesatzen zaienerantz bideratzea.

Ataria 2003ko otsailean jarri zen martxan, eta “Eusko Jaurlaritzaren Interneteko presentzia ereduari” jarraiki, euskadi.net-

en bidez dago eskuragarri, eta eredu horretan finkatutako formatuaren arabera ari da funtzionatzen.

Gazte Aukeraren atariaren eduki nagusia gazteentzat interesgarriak diren gaiei buruz kontsulta daitekeen informazioa

da: aisia eta kultura, euskara, hezkuntza, lana eta prestakuntza, etxebizitza, gizartea, osasuna, ekologia eta

ingurumena.

Gazte Aukeratik Gazteriaren Euskal Behatokiaren orrialdera sar daiteke; azken hori ikerketa, informazio eta

dokumentazioaren funtzioak garatzeko Gazteriaren Zuzendaritza eta Ekintza Komunitarioaren berariazko zerbitzua

da.

1)  gazteriaren euskal behatokiaren kudeaketarako aplikazioa

      Kudeaketa aplikazioak barne hartzen dituen funtzionalitate batzuk:

Harpidetza sistemak (direktorioak).

Aldizkari elektronikoak sortzea.

Laguntza eta bekei buruzko informazioa.

Ikasketa, hitzaldi eta kongresuei buruzko informazioa.

On-line inskribatzeko aukera ematen duten prestakuntza proiektuei buruzko informazioa.

Foro eta oholak (Estraneteko erabiltzaile erregistratuak)

Gazteriarekin zerikusia duten direktorio tematikoak (Estraneteko erabiltzaile erregistratuak)

Esteka interesgarriak.

Gazteriaren Euskal Behatokiaren posta kudeatzea.

Argitalpen propioei buruzko informazioa, deskargatzeko edota eskabideak egiteko aukera eskainiz.

Estraneteko erabiltzaileei zuzendutako kontsultarako eta informazio zabalkunderako beste prozesu batzuk

harpidetza profilaren arabera

atari sektorialak – gazte aukera

administrazioa on line

www.gazteaukera.euskadi.net
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  Euskadi.net-ek atari eta edukiak kudeatzeko duen aplikazioaren bidez kudeaturiko eduki estatikoak

  Informazio publikoa kontsultatzeko prozesuak..

  Absys-net Liburutegia Kudeatzeko Sistema, Gazteriaren Euskal Behatokiak honako hauek katalogatzeko aukeratua:

Monografiak.

Serieak.

Aldizkarietako artikuluak.

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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2)   gazteriaren euskal legea taxutzeko prozesuan parte hartzeko bloga

Gazteriaren Euskal Legearen proiektua taxutzeko prozesuaren barruan, Gazteriaren Zuzendaritzak Euskadiko

Administrazio Orokorraren lehen bloga jarri du martxan, gazteen, gizarte eragileen eta, oro har, gazteekin zerikusia

duen edozein pertsona edo erakunderen parte hartzea sustatzeko. Eusko Jaurlaritzan aitzindaria den ekimen hau

herritarren parte hartzea bultzatzeko bide bat da, eta batez ere gazteei zuzendurik dago.

Gainera, Gazte-kudeaketa aplikazioan zentratuta, 2004an sartutako hobekuntzekin, beste zerbitzu osagarri batzuk

eskaintzen dira. Hona hemen horietako batzuk:

Aterpekide, ikasle, GO-25, irakasle txartelen eta Gazte Txartelaren tramitazioa. Web gunean ezarritako sistemak

txartel horiek eskatzea, ordainketa Eusko Jaurlaritzaren ordainketen pasabidearen bidez Internetez egitea (Gazte

Txartelaren kasuan izan ezik) eta baita, kasuren batean, txartela etxean zuzenean jasotzea ere ahalbidetzen

du.

“Aktiba zaitez” aukerak sisteman datu pertsonalak gordetzea ahalbidetzen du, hainbat txartelen eskaera

sinplifikatzeko.

Web gunearen nobedadeen hileroko buletina, alta ematen duten pertsonen posta elektronikora bidaltzen dena.

Lana, etxebizitza, motorra eta beste hainbat gairi buruzko iragarki taula.

Foroak eta txat-ak.

atari sektorialak – gazte aukera

administrazioa on line
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Gazte Aukeraren erabilera euskal gazteria osoaren artean sustatzea

erronka berriak

Auzolandegiak programaren on-lineko tramitazioa. 2005az geroztik, Auzolandegiak programan parte hartu nahi

dutenak erraz, azkar eta eraginkortasunez inskriba daitezke, izan ere, Gazteaukerak-ek programa osoari buruzko

informazioa emateaz gain, inskribatzeko aukera ere ematen baitu. Sistema berri honi esker, interesatua berehala

inskriba daiteke internetez. Hau da, ez da inora joan beharrik izena emateko, zeren ordenagailuz kontsulta daiteke

eskaintza edo egin daiteke ordainketa formulario batzuen bidez. Horrez gain, nabarmen azkartu da prozesuaren

kudeaketa, orain azkarragoa eta kontrolatuagoa, eta beraz, eraginkorragoa delako. Euskadiko gazte guztiei programa

honetarako sarbidea eman nahian, hiru lurralde historikoetan 100dik gora zentro dituen KZgunea sareak ere parte

hartzen du prozesu honetan. Kz guneek Interneterako sarbidea eskaintzen diete zerbitzu hau erabili nahi duten

gazteei.

Hobekuntzak txartelaren kudeaketan. Hainbat hobekuntza egin dira kanpoko zein barneko bezeroari tramitazioa

errazteko.

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Euskalmet.net web guneak Meteorologiako Euskal Agentziak sortutako informazioa denbora errealean eskaintzen du;

horrela zerbitzuaren sorrerako asmo nagusi bat jartzen da praktikan, sortzen den informazioa erabiltzaile ororen esku

jartzea, alegia.

Datuak jasotzeko sareak denbora errealean informazio meteorologiko osoa eskaintzeko aukera ematen du. Web-ean

emandako informazioa lau kategoriatan bana dezakegu:

Oinarrizko informazio meteorologikoa (oraingo egoera eta iragarpenak): tenperaturak, prezipitazioak, haizea,

indize ultramorea, etab., eremu geografikoen arabera (edozein euskal udalerri hautatzea ahalbidetzen du).

Informazio meteorologiko aurreratua: datu hidro-meteorologikoak eta itsas meteorologiari dagokion informazioa.

Estatistikak eta hemeroteka.

IMeteorologiari buruzko informazio orokorra (informazio estatikoa): Euskadiko klimatologia, meteorologiako

nozioak eta terminoen hiztegia.

Informazio hori Interneten egoteaz gain, Euskalmet-ek honako aukera hauek eskaintzen ditu ere:

Informazio meteorologikoa telefono mugikorrean jaso ahal izatea, SMS mezu baten bitartez.

Ordenagailuan software bat deskargatzea, informazioa denbora errealean jaso ahal izateko.

Halaber, informazioa PDA terminal batetik eta WAP teknologia duen telefono mugikor batetik kontsultatu ahal izateko lan

egiten ari da.

Euskalmet web gunea laster hobetuko da, informazioa bisitari bakoitzaren perfilera egokitzeko (erabiltzaile generikoak

eta erabiltzaile adituak bereiziz) diseinatu den sarbide sistema berria ezartzen denean.

atari sektorialak– euskalmet

Sartzeko sistema berria erabiltzaileen perfilen arabera ezartzea.

Informazioa PDAtik eta WAP telefonotik eskuratu ahal izatea.

erronka berriak

administrazioa on line
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Euskadiko e-Administrazioa garatzeak ekarri dituen onuren erakusgarrietako bat sare sektorialak dira, baliabide publikoen esleipena eta gizarteari

eskainitako zerbitzua optimizatzeari begira, lagungarriak baitira Administrazioen edo sakabanatutako zentroen arteko lankidetza bultzatzeko.

Atari sektorialen atalean deskribatzen den Justizia.net atariaz gain, bi sare daude aipagarriak direnak, bere garapen maila eta espero den eragin

handia dela eta :

ITOURBASK

Liburutegi sarea

Halaber, Jaurlaritzako Sail batzuetan Saila bera bere menpe dauden entitateekin konektatzeko martxan jarri diren edo jartzen ari diren Intranetak sartu

behar ditugu multzo horretan.

sare sektorialak – itourbask

ITOURBASK proiektutik abiatuz, Eusko Jaurlaritzak Turismo Bulegoen Euskal Sarea sortzeko ekimena zuzentzen du;

ekimen horretan, hainbat Administrazio inplikatzen dira, eta agerikoa da IKTek eragileen arteko lankidetza sustatzeko

eta herritarrarentzako zerbitzua hobetzeko duten balioa.

ITOURBASK sareak, azaroaren 18ko 279/2003 Dekretuak arautuak, erabilera komuneko tresna informatiko batez

konektatzen ditu EAEko turismo bulegoak; tresna horrek barne erabilerako funtzionalitateak eskaintzen ditu, turismo

bulego bakoitza, eta bulegoen arteko komunikazio zerbitzuak, kudeatzeko.

Orain arte, ITOURBASK sarean EAEko 19 turismo bulego sartu dira, eta horien artean bisitari gehien dituztenak daude

(Donostia, Bilbo, Gasteiz, Zarautz, Gernika...).

informazioaren eta kudeaketaren
sare sektorialak

administrazioa on line

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak



126/127

euskadi informazio gizartean planak jasotako esparru eta programen azterketa

ITOURBASK tresna lau arlotan egituratuta dago:

Datuen arloa: bulego bakoitzak bisitarien datuak sartzeko erabiltzen duen tresna da, formulario propioak sortzeko

morroia duena.

Ezagutzaren arloa: espazio honek ITOURBASKeko bulegoek beren barne funtzionamenduari eta sarekoari

dagokion informazioa konpartitzea du helburu. Bost espaziotan banatzen da:

 Deialdiak. Turismo bulegoek egindako barne deialdiak.

Turismo bulegoaren kudeaketa. ITOURBASK tresna erabiltzeko eskuliburuak eta bulegoaren barne 

funtzionamenduaren dokumentuak (kudeaketa ekonomikoa, giza baliabideak, publikoari harrera egitea, 

komunikazioa) jasotzen ditu.

Kalitatea. Euskalit-ek emandako dokumentazioa jasotzen du.

Prestakuntza. Prestakuntzari honako hiru arlo hauetan laguntzeko dokumentazioa: ikastaroak, famtrip-ak 

eta hitzaldi, jardunaldi eta kongresuak.

Liburuxkak. Atal honetan, bulegoek interesgarritzat jotzen dituzten liburuxka turistikoak sar ditzakete, beren

ekimenez nahiz beste bulego batzuek hala eskatuta.

Komunikazioen arloa: bulegoen arteko e-posta sistema da. Premiazko mezua bidaltzen bada, bulego bakoitzeko

pertsona guztiengana zuzenean iritsiko da, ez ITOURBASKera sar daitekeen pertsonarengana soilik.

Ordutegiaren arloa: bulego bakoitzak jendeari harrera egiteko bere ordutegia sartzen du, gainerakoek informazio

hori eduki dezaten.

Aplikazio honetatik zuzenean sartu ahal izango da orain lantzen ari den turismo atari berrira.

Itourbask sarean kargatutako foiletoak turismo atari berria hornitzeko berrerabiliko dira.

sare sektorialak – itourbask

Sarea Euskadiko turismo informazioko bulego guztietara zabaltzea.

erronka berriak

administrazioa on line
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Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionaleko liburutegiak sistema informatiko bateratu batean ari dira sartzen pixkanaka;

sistema horren gunea liburutegi guztien fondoen katalogoa sarean izatea da.

udal liburutegien fondoen katalogoa

Liburutegi sareak erabiltzailearentzat duen balio nagusia katalogo bateratua on line eskuratu ahal izatea da. Erabiltzaileak

kontsultak egin, maileguak eta erreserbak eskatu eta liburutegietara erosteko eskaerak egin ditzake etxetik, web bidez.

Liburutegi sarearen katalogora irakurle zenbakiaz eta pasahitzaz sar daiteke, edota Izenperen ziurtapen txartela eta txartel

irakurgailua erabiliz.

2004ko maiatzean martxan jarriz geroztik, liburutegi sarea handitu egin da, eta 2005eko abenduan 218 liburutegi zeuden

bertan.

sare sektorialak – liburutegi sarea
www.liburutegiak.euskadi..net

liburutegiak sarean 218

Informatizatutako dokumentuak 481.323

ale kopurua 1.906.680

irakurleak 181.676

* 2005eko abenduko datuak

(*)

administrazioa on line

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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sistemaren beste funtzionalitate batzuk

Sistemak, gainera, beste zerbitzu hauek eskaintzen ditu: :

Liburutegien kudeatzaileei: web tresna bat, prozedura asoziatu eta kudeaketa politika komunekin (maileguen

politika, katalogazioa, etab.), katalogoa mantentzeko.

Herritarrei: Bilgunea-ra sartu ahal izatea (www.liburutegiak.euskadi.net/bilgunea), hau da, Euskadiko liburutegien

katalogo kolektibora (hainbat instituzio jasotzen ditu, hala nola Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta unibertsitateak).

Katalogo hori aldiro eguneratzen da.

Sektoreko profesionalei eta editoreei: AUBIra sartu ahal izatea (www.liburutegiak.euskadi.net/aubi), hau da,

autoritateen eta SNBEko gaien goiburukoen katalogo elebidunera. Hainbat goiburu mota bila daitezke (egile,

entitate, kongresu, titulu, gai eta leku izenekoak) eta erregistroetan onartutako eta ezetsitako formak kontsulta

daitezke.

Liburutegi sareen garapenak etorkizunean zerbitzu berriak eskaini beharko lituzke, hala nola argitalpen elektronikoen

kontsulta edo prentsa digitalerako sarbidea.

sare sektorialak – liburutegi sarea
www.liburutegiak.euskadi..net

administrazioa on line

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Katalogoaren erabilera euskal herritarren artean zabaltzea.

Udal liburutegi guztiak jasotzea.

Erabiltzailearentzako zerbitzu berriak sortzea.

Udal liburutegien zerbitzuak herritarrek Informazioaren Gizarterako sarbide gisa erabil ditzaten bultzatzea.

AUBI Euskadiko liburutegietan ezinbesteko tresna bihurtzea, eta liburutegietan euskararen erabilera

indartzea.

Euskadiko profesional guztien sareko lankidetza ahalbidetzen duten tresnak martxan jartzea.

Dokumentuen eta baliabide elektronikoen liburutegia sortzea.

Euskal ondare digitala gorde, zaindu eta zabaltzeko eredu bat finkatzea.

erronka berriak

partaidetzabarne dig. zerbitzuak edukiakerosketak
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Eusko Jaurlaritza aitzindari izan da bozketa elektronikoaren sistema diseinatzen; Demotek© izeneko sistema hori

oraingo bozketa sistema zenbaketa automatizatuarekin bateratzeko ideian dago oinarrituta.

Sistema teknologia berrien sektorean lider diren enpresa batzuek garatu zuten, Teknologiaren Euskal Sareko Zentroen

eta Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntza teknikoaz; Eusko Jaurlaritza da sistemaren patentearen nahiz markaren

jabea.

2001. urteaz geroztik benetako hauteskundeetan egindako hainbat probaren ondoren, esan dezakegu gaur egun

elektronikoki bozkatzeko sistema erabat amaituta dagoela diseinuari dagokionez; zerrenda itxiei dagokienez, produktu

heldua da, ezartzeko prest dagoena eta, gainera, hauteskunde demokratikoko berme juridikoak errespetatzen

dituela erakutsi du. Proiektuaren legezko alderdiei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko ekainaren

15eko bilkuran onartu zuen, eta une honetan Legebiltzarrean onartua izatearen zain dago, horrek ahalbidetuko baitu

Demotek© sistema hauteskunde politikoetan benetan aplikatzea eta etorkizunean bere bilakaera izatea.

Demotek© ezartzeko prozesuan, daturik aipagarrienak honako hauek dira:

demotek – bozketa elektronikoaren
sistema

2000. urtea

Ikerlan soziologikoa EAEn, sistemak gizartean izango duen onarpena frogatzeko.

Donostian eta Bolivian burututako nazioarteko foroak, sistema nazioartean aurkezteko helburuaz.

Hauteskunde Administrazioari, alderdi politiko eta sindikatuei, erakunde publikoei, hedabideei, Estatuko nahiz

atzerriko herrialde batzuetako unibertsitateko komunitate zientifikoari egindako aurkezpenak.

2001. urtea

Bilboko Ingeniarien Goi Eskolako Lantaldearen Batzorde Iraunkorrerako hauteskundeak.

Bilboko Athletic Club-eko Lehendakaritzarako eta Zuzendaritzarako hauteskundeak.

barne dig. zerbitzuak erosketak partaidetzaedukiak

administrazioa on line
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2002. urtea

IKUSI konpainiaren enpresa batzorderako hauteskunde sindikalak.

Euskal Herriko Unibertsitateko Kudeaketa Klaustrorako hauteskundeak.Euskal Herriko Unibertsitateko Kudeaketa

Klaustrorako hauteskundeak.

2003. urtea

Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak onartzeko hauteskunde prozesua.

Kataluniako hauteskunde autonomikoetako esperientzia pilotua.

Demotek© sistema bozka elektronikoaren analisirako Senatuko Batzordeari aurkeztea.

2004. urtea

Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea izendatzeko hauteskundeak. Prozesu horretan bi buelta egin behar izan

ziren, 2004ko martxoaren 24an eta apirilaren 1ean; zentsua 60.000 bat hauteslekoa zen, EAEko hiru lurraldeetako

39 zentrotan banatuta, eta hautesleria banatu zen lau sektoreetan botoa haztatua izan zen.

Eusko Legebiltzarrak Demotek sistema onartzea

erronka berriak

barne dig. zerbitzuak erosketak partaidetzaedukiak
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Eusko Jaurlaritzak Informazioaren Gizarteari ematen dion bultzada beste euskal instituzio batzuen ahaleginekin

osatzen ari da. Martxan dauden proiektuen artean, aipagarriak dira IKTak aprobetxatzeko Eusko Legebiltzarraren

ekimenak, herritarrek gai publikoetan parte hartzeko bideak irekitzeko.

zabalik

Zabalik posta elektronikoko banaketa zerrenda da, erabiltzailearen intereseko gai zehatzei dagozkien legebiltzarreko

ekimen eta eztabaidei buruzko informazio eguneratua eta dokumentazio  guztia eskaintzen duena. Sistemaren

ezaugarri oso garrantzitsu bat segmentazioa da. Harpidedunak jaso nahi dituen gaiak hautatzen ditu, eta Eusko

Legebiltzarrak astero bidaltzen dizkio:

Aste horretan aurkeztu diren eta hautatutako gaiekin zerikusia duten  Legebiltzarreko ekimen ororen zerrenda.

Hautatutako gaiekin zerikusia duten ekimenetan aste horretan egon daitekeen edozein aldaketa.

Hurrengo asterako Legebiltzarreko agenda pertsonalizatua: hautatutako gaiei buruzko ekimenak eztabaidatuko

diren datak, orduak eta organoak xehetasunez jasotzen dituen egutegia.

Sistema 2002ko otsailaz geroztik ari da funtzionatzen eta hobetzeko fasean dago, erabiltzaileen eta legebiltzarkideen

arteko elkarrizketa publiko egitearren. Orain, Zabalik-ek Legebiltzarreko taldeekin posta elektronikoz harremanetan

jartzeko aukera ematen du. 2006ko udazkenean programa honi buruzko orria eskainiko da Legebiltzarreko web

atarian eta zerbitzua bultzatzeko kanpaina bat abiaraziko da, izan ere,  autobus baten bidez jakinaraziko zaizkie

hiritar, elkarte, erakunde eta antolakundeei zeintzuk diren zerbitzu honek parte hartzeko eskaintzen dituen aukerak.

(*) zabalik-en erabiltzaileak 1.500

* 2004/12/31

zabalik eta e-demokrazia

administrazioa on line

barne dig. zerbitzuak erosketak partaidetzaedukiak
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e-demokrazia

E-Demokraziak harreman estua dauka Zabalik proiektuarekin. Eusko Legebiltzarra IT4ALL sareko e-Demokraziako

taldearen liderra da, eta sare hori lanean ari da, tokiko agintariei IKTen erabilerari buruzko autodiagnostikoa egiteko balio

dien eredua tresna informatiko batez definitzeko.

IT4ALL tresna erabiltzea gauza erraza da erabiltzaileentzat. Galdera sorta orokor bat eskaintzen du, eskualdeari edo

tokiko agintariari, IKTen erabilerari buruzko autodiagnostikorako oinarrizko informazioa eskuratzea ahalbidetzen diona.

Gero, interesatuek ezagutza arloak hautatzen dituzte, eta sektorialki sakontzen dute gehien interesatzen zaienetan

(bederatzi arlo handi daude, parametro ekonomiko, kultural, administratibo eta antolamendu politiko instituzionalekin

lotuak). Analisia eginda, tresnak berak gomendioen eta jardunbide egokien gida pertsonalizatua eskainiko die erabiltzaileei.

E-Demokrazia taldearen lider gisa, Eusko Legebiltzarrak honako zeregin hauek gauzatu ditu dagoeneko:

E-Demokraziaren ezagutza arloari dagozkion mugak eta kontzeptuak ongi definitzea.

Adierazleak hautatzea eta tresna informatikorako formula operatibo bilakatzea.

Adierazleak familiatan eta azpifamiliatan sailkatzea, dagozkien gomendioak eta jardunbide egokiak haiekin lotzeko.

Une honetan, honexetan dihardu taldeak:

Lan taldeko kideen diagnostikoari buruzko datuak kargatzea

Lan taldeko kideen jardunbide egokiak kargatzea

Tresna hau erabiltzaileek parte hartzen duten foroetan aurkeztea.

Adierazleak definituta, orain lan taldearen datuak kargatzen ari dira, gero, irailean beharbada, tresna eskualde guztietara

zabal dadin eta, hartara, autodiagnostikoa egin dezaten.

Eusko Legebiltzarraren web ataria bukatzea eta parte hartzeko atala martxan jartzea

Eusko Legebiltzarraren parte hartzeko zerbitzua herritarren artean zabaltzea

Antenak antolatzea Europar Batasuneko hainbat estatutan Europako Eskualdeetako Legebiltzarren

Batzarreko sarea aprobetxatuz, IT4ALL nazioarteko lankidetza sarerako erabiltzaile berriak biltzeko

erronka berriak

barne dig. zerbitzuak erosketak partaidetzaedukiak
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euskadi sarean

Internet, Euskadirentzat, mundurako atea da. Euskal kulturaren eta, zehazki,

euskararen egoera dela eta, Sareak aurrekaririk gabeko aukera eskaintzen du

Internet Euskadi munduarekin konektatzeko, eta mundua Euskadirekin konektatzeko.

Euskadi Informazioaren Gizartean Planak hainbat ekimen proposatzen ditu arlo

horretan, ekimen publikoa aukera hori aprobetxatzeko kritikoa dela kontuan hartuta.

Zehazki, hiru gunetan egiten ari da lana: Euskadiren irudia sendotzen, IKTetan

euskararen presentzia eta erabilera areagotzen eta euskal kultura zabaltzen.

euskara IKTetan

euskadiren irudia

euskal kultura interneten

Internetek Euskadiren irudia munduan zabaltzeko egin dezakeen ekarpena, neurri handi batean, atari instituzionalen

bidezkoa da. Hori horrela, euskadi.net atari berriak, “Interneteko presentzia ereduak” ezartzen dituen ildo nagusien

arabera, herriaren irudi modernoa eskaintzen du, Euskadi marka indartzen du, eta Euskadiren irudi orokorra gainerako

unitate politikoen irudi indibidualekin (lurralde historikoak eta udalerriak) koordinatzeko egitura ematen du.

Euskara IKTetan erabiltzea ekimen pribatuarentzako hainbat laguntza programen bitartez bultzatzen ari da. Programa

horiek lagundutako produktuetan honako hauek ditugu: euskarazko softwarea, aisialdiko produktuak (CD-ROMak

eta bideojokoak), hizkuntz ondarea digitalizatzeko eta zabaltzeko lanak, etab. Aldi berean Eusko Jaurlaritzak proiektu

aipagarri batzuk burutu ditu, edo burutzen ari da:

Habenet ataria, euskara ikasteko eta irakasle eta ikasleentzako tresnak on line eskaintzen dituena.

Jendearentzat tresnak garatu eta eguneratzea: EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa, hiztegi elebidunak

(gaz-eu/eu-gaz;eu-in/in-gaz), sinonimo eta antonimoen hiztegia, Xuxen zuzentzaile ortografikoaren hainbat bertsio

eta hiztegien plugin-ak.

Enpresa munduarentzako euskarazko aplikazioak eta software libreko oinarrizko tresna informatikoak.

Testu digitalizaziorako tresna euskaraz (OCR)

Euskarari aplikatutako ahots, itzulpen eta testu tratamendurako teknologiak (ikus hurrengo orria).
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proiektu estrategikoakjarduera ildoak

Euskarari aplikatutako ahots, itzulpen eta
testu tratamendurako teknologiak

euskara IKTetan

euskadiren irudia

euskal kultura interneten

Halaber, Interneten euskal kultura zabaltzearen arloan, eragin handia izatea espero den proiektu batzuk burutzen ari

dira. Proiektu horietako batzuk udal liburutegien sarea eta Interneten euskal Filmategia eta euskal ondarea izatea dira;

proiektu horien garapen maila desberdina da.
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Eusko Jaurlaritzak IKTetan euskara sustatzearekin duen konpromisoa proiektu berritzaileak bultzatzearekin lotuta

dago nahitaez, web orrietan informazio elebiduna eskaintzeaz baino askoz haratago. Bultzada publikoa eskatzen

duten arloetako bat ahots, itzulpen eta testu tratamendurako teknologiena da. Orain bi proiektu handi daude martxan:

bata, euskarazko ahotsaren sintesi motor eta ezagutzarekin zerikusia duena, eta bestea hizkuntz infoingenieritzan

(itzulpen automatikoa, informazio bilaketa automatikoa, etab.) gero erabiltzeko hizkuntz baliabideak garatzera bideratua.

Ahots teknologiekin zerikusia duen proiektua 2005ean amaitu da. Orain arte, honako lan hauek egin dira:

2003an enpresa espezializatu batekin hitzarmena sinatu zen, euskarazko ahotsaren sintesi motor eta ezagutza

eta Eusko Jaurlaritzarentzako demostrazio aplikazio bat garatzeko.

2004an, sektoreko hainbat euskal eragilek (enpresak pribatuak eta UPV/EHU) euskararako ahots motorrak

garatzeko beharrezko hizkuntz baliabideak sortu zituzten. Bi datu base akustiko (bata telefonia mugikorrerako

eta bestea telefonia finkorako), 25 milioiko corpus testuala eta 60.000 hitzeko lexiko fonetikoa landu dira.

Era berean, 2005ean euskararako garatu diren ahots teknologiak zabaldu eta sustatzeko ekintza plana jarri da

martxan, bere erabilera hainbat sektore eta segmentutan bultzatzeko.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzarentzako AutoAttendant bat garatzen ari da, e-Administrazioa proiektuaren baitan

integratuko dena.

euskarari aplikatutako ahots, itzulpen
eta testu tratamendurako teknologiak

euskadi sarean

euskadiren irudia euskal kulturaeuskara
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Ahots teknologietan:

Ahots teknologietan oinarritutako aplikazioak sortzera bultzatzea: tokiko garatzaileak, erakunde 

publikoak eta pribatuak.

Garapen berriei ekitea: diktaketa teknologia.

Hizkuntz infoingeniaritzan: euskararako itzultzaile automatikoa garatzea: euskara-gaztelania/gaztelania-

euskara.

erronka berriak

Beste proiektua hizkuntz infoingeniaritzan (itzulpen automatikoa, informazio bilaketa automatikoa, etab.) gero erabiltzeko

hizkuntz baliabideak garatzera bideratuta dago. 2004an honako lan hauek burutu dira:

Corpus elebidun lerrokatua eta etiketatua prestatzea (buletinen bilketa eta sailkapena), eta corpusetik segmentuak

eta plantillak ateratzea. Hizkuntz unitateak –paragrafoak, sintagmak, hitzak, euskal gramatikaren baitako lexemak-

identifikatu eta etiketatzea da.

Onomastikak eta toponimiak lantzea, corpusetik ateratakoa abiapuntutzat hartuta. Onomastika eta toponimia

hiztegiak egitea da, izaki fisikoen, juridikoen, geografikoen, legezkoen, liturgikoen, gertakariei buruzkoen eta abarren

izenak jasotzen dituztenak.

euskadiren irudia euskal kulturaeuskara
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Prestakuntza da, zalantzarik gabe, Informazioaren eta Ezagueraren gizartea

eraikitzeko zutabeetako bat. IKTen eta bere prestakuntza aplikazioen etengabeko

bilakaerak aurrekaririk gabeko baliabideak eskaintzen ditu gizarte jantziagoa eta

bizi kalitate handiagokoa lortzeko.

Gai horretan dituen eskumenen esparruan, Eusko Jaurlaritza bultzada handia

ematen ari zaie euskal herritarren prestakuntza prozesuei, osotasuneko ikuspegiaz,

premiak betetzeko hainbat jarduera burutuz:

Hezkuntza mailei dagokienez, haur eta gazteen hezkuntza araututik hasi eta

helduen etengabeko prestakuntzarainoko soluzioak ematen dira.

edukiak

erabiltzaileak

azpiegiturak

Jarduera esparruari dagokionez, burutu diren eta martxan dauden proiektuak eta programak azpiegiturei, e-

learning-eko edukiei eta erabiltzaileei dagozkie.

Ekimenetako asko PREMIA programaren eta bere jarraipena den PREMIA IIren ingurukoak dira.

Horrela, PREMIA programak bultzada handia eman dio euskal ikastetxeetako azpiegituren eta IKTen ekipamenduen

modernizazioari. Une honetan, informatizazio maila handiago batean inbertitzen ari da, PREMIA IIko eta beste iturri

osagarri batzuetako fondoei esker. Horren adibide garbi bat Lanbide Heziketako euskal sareko ikasgela digitalaren

kontzeptuaren zabalkundea da, irakasle eta ikasleen ohitura tradizionalak aldatzen ari den horrena, alegia.

Euskal gizarteak dagoeneko eskuratu du ekipamendu egokia, etxean nahiz ikastetxeetan eta lantokietan, eta, ildo

horretatik, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako prestakuntzako proiektu batzuk kaleratu dira. Horien artean Hiru.com ataria

eta Unibertsitate Campus Birtuala daude, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako kolektiboei

zuzendutako beste proiektu batzuez gain.

e-prestakuntza
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PREMIA / PREMIA II

Tknika zentroa

LHko ikasgela digitalak

PREMIA / PREMIA II

Tknika zentroa

Unibertsitate Campus Birtuala

Hiru.com

Ikastetxeetako IKTen dinamizatzaileak

proiektu estrategikoakjarduera ildoak

edukiak

erabiltzaileak

azpiegiturak

elementua dira. IKTen onurei buruz sentsibilizatzeko zeharkako ekintzez gain, jendeak e-Prestakuntzarekiko duen

motibazioan oso eragingarriak izanik, ekimen zehatzak burutzen ari dira arlo horretan, hala nola euskal ikastetxeetako

IKTen dinamizatzaileen programa.

Lanbide Heziketaren arlo zehatzean, Errenteriako Tknika zentroa (Euskadiko Lanbide Heziketarako Berrikuntza Zentroa)

euskarria ematen ari zaio aipatutako ekimen askori, azpiegituren, edukien eta erabiltzaileen hiru arlo horietan. Tknika

e-Prestakuntza osoki bultzatzeko funtsezko lana egitera dator gure lurraldean.
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PREMIA programaren helburua, eta bere jarraipena den PREMIA IIrena, Euskal Hezkuntza Sisteman hezkuntzaren

teknologiak garatu eta bultzatzea da.

PREMIAren ekimenaren ardatza, hasieran, ikastetxeetako ekipamendu informatikoa berritzea izan zen:

Erregimen orokorreko irakaskuntzaren sare publikoan, PREMIAri esker 7.178 ordenagailu berri sartu ziren, eta beste

4.695 ordeztu ziren; 2000. urtean ordenagailu bakoitzeko 20,6 ikasle zeuden eta 2003 urtearen amaieran, berriz,

10,27.

Sare pribatuan hitzartutako ikastetxeentzako dirulaguntza ildo bat zabaldu zen, eta horren bitartez hezkuntzarako

ordenagailuen erosketen %50 finantzatu zen. Ondorioz, 8.567 ordenagailu berri erosi ziren.

Ekipamendua berritzearen osagarri gisa, PREMIA programak bestelako ekintza batzuk ere kontuan hartzen zituen,

irakasleen prestakuntza adibidez.

Bere aldetik, PREMIA II IKTen pedagogiara eta zentro osoaren hobekuntzara bideratzen da gehiago, euskal ikastetxeen

digitalizaziorako oinarriak finkatu ostean. Hortaz, programa horren baitako ekimenak, teknologia berrietan oinarrituta,

lan metodoak hobetzeko bideak zabaltzen ari dira euskal hezkuntza sisteman.

Ikastetxeak renting sistemaren bitartez ekipamenduaz hornitzea

erronka berriak

premia/premiaII

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak

e-prestakuntza

www.tknika.net
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tknika zentroa

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak

Tknika Eusko Jaurlaritzak martxan jarri duen Lanbide Heziketarako Berrikuntza Zentroa da. Bere helburua Europako

Lanbide Heziketako berrikuntzaren erreferentzia bihurtzea da.

Legez martxoaren 1eko 39/2005 Dekretuz eratua, Tknikak 2004ko irailean egin zituen lehen urratsak. Bere eginkizuna

hiru ideiatan laburbiltzen da:

LHren arloan berrikuntzak egitea, LHko ikastetxeak enpresekin eta Unibertsitateko ikerketa sailekin harremanak

izatera bultzatuz.

Lanbide Heziketako irakasleak hainbat produkzio sektoretan sortzen diren teknologia berrietan prestatzea.

Irakasteko eta ikasteko prozesuak hobetzen dituzten ingurune berrietan aurrera egitea.

Ondorioz, horrela ikastetxeari balio handiko eginkizunak esleitzen zaizkio, hala nola, berrikuntza teknologikoko prozesuak

eta kudeaketaren berrikuntza bultzatzea, LHko ikastetxeen artean nazioarteko lankidetza sareak sustatzea, e-learning

ekintzak burutzea, enpresak sortzeko proiektuak koordinatzea, etab.

tknikaren zerbitzuak 

Irakasleen prestakuntza

Instituzioekin eta enpresekin hitzarmenak egitea, irakasleak zentro teknologikoetan eta enpresetan prestatzeko

Prestakuntzaren preskribatzaileak

Irakasleen artean praktika sareak edo komunitateak sortzea

IKTen dinamizatzaileak eta administratzaileak koordinatzea

Ikastetxeetako ekipoen arduradunen prestakuntza

Liburutegi eta mediateka teknikoko zerbitzua

tknikaren produktuak

Ikastaroak

Programazioak, unitate didaktikoak, eta irakatsi eta ikasteko jarduerak

Metodologiak

Argitalpen teknikoak

Ikastetxeak kudeatzeko programak (Intranet, Ardatz, ikasgune, etab.)

e-prestakuntza

www.tknika.net
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tknika zentroa
www.tknika.net

unibertsitateak

nazioarteko erreferentzia
zentroak

zentro teknologikoak

sistemaren beste
agente batzuk

lanbide heziketarako
zentroak

bikaintasunaren berrikuntza
goi mailako hezkuntza

ezagutzen ustiapena eta transferentzia
estatuko eta nazioarteko

zentroak
lanbide heziketarako

zentroak

Tknikak euskal LHren berrikuntzarako funtsezko elementu gisa duen zereginean, informazioaren eta komunikazioen

teknologiek garrantzi berezia dute. Hori horrela, Tknikaren lau ekintza arloetako bat e-learning delakoa berritzea eta

ikastetxeetako IKTak dinamizatzea da.

E-learning delakoaren esparruan, www.jakinbai.com/tknika plataforman hainbat gairi buruzko ikastaroak egiten dira

(administrazioa, merkataritza eta marketina, ibilgailu autopropultsatuak mantentzea, mantentze eta produkziorako

zerbitzuak, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea – elektronika eta telekomunikazioak). Oraingo egoera honako hau da:

Plazaratutako ikastaroak: 14

Argitaratutako baliabide didaktikoak: 16

Plazaratzeke dauden ikastaroak: 21 (horietako 12 Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko hitzarmenaz garatu dira)

Lantzen ari diren ikastaroak: 22

IKTak dinamizatzeari dagokionez, martxan dauden proiektuak honako hauek dira:

IKATE proiektua: IKTen dinamizatzaileen komunitatea, “jardunbide egokiak” lantzeko, proiektuetan parte hartzeko

eta besteengandik ikasteko.

e-prestakuntza

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak
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Zentro honen potentziala euskal hezkuntza sistema osora zabaltzea

erronka berriak

ELKARNET proiektua: LHko ikastetxeetako arkitektura informatikoa lantzea, sistema informatikoak instalatu eta

mantentzeko gidaliburuak, tokiko sareen arduradunentzako laguntza.

KAIOA proiektua: intranet, estranet eta web plataforma bat “software librean” garatzea, LHko ikastetxeetan ezartzeko.

Eraikuntzarako jasogailuen (dorre garabia eta zubi garabia) operazio simulatzailea.

Euskadiko Lanbide Heziketako zentroetan, eGela kontzeptua zabaltzen ari da pixkanaka, ikasgela digital interaktiboarena,

alegia.

eGela informazioaren eta komunikazioaren teknologia anitzak prestakuntza gela, laborategi eta lantegietan ezartzea eta

biltzea da. eGela horiek ezartzeak honako onura hauek dakartza:

Ikasgeletako jarduerak erakargarriagoak, ikusgarriagoak eta ikus-entzunezkoak izatea ahalbidetzen du.

Ikasleak, oro har, adiago, motibatuago eta interesatuago daude.

Ikasleek zeregin aktiboagoa dute, errazagoa baita beren lanen eta Interneten aurkitutako material digital interesgarrien

aurkezpen publikoa egitea.

LHko ikasgela digitalak
www.tknika.net/innovación-tics/tic/egela

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak
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Ikasleek hobeto ulertzen dituzte curriculum edukiak, paper inprimatuko ikasketa tradizionala multimedia materialak

pantailan ikusiz komentatzearekin osatuta.

Ikasleek klasean ikus ditzakete sarean dauden multimedia materialak, eta gero etxean edo erabilera anitzeko

geletan xehetasunez berrikusi.

Informatikako eskoletan, eGelak-en bidez, ikasleek irakasleak programaren bat erabiltzen irakasten dienean

egiten dituen ekintzak errepika ditzakete.

Laburbilduz, sistema horrek irakaskuntza praktikak pixkanaka berritzea dakar berekin;  ikasleen ikaskuntzen hobekuntza

kualitatiboa eta kuantitatiboa eta eskola porrota esanguratsuki murriztea ahalbidetzen du.

LHko ikasgela digitalak

Prestazio handiko eGela duten ikastetxe publiko integralak 23 (77%)

Prestazio handiko eGela duten hitzartutako ikastetxe integralak 9 (30%)

Arbel interaktiboa duten ikasgelak 70

WiFi gunea duten ikastetxeak 26

* 2005eko martxoko datuak

(*)

eGela EAEko LHko ikastetxe guztietara pixkanaka zabaltzea.

Multimedia euskarrian, ataza banku bat izatea, ikasgela digitalak egoki erabiltzeko.

erronka berriak

Ikasgela digitalek hainbat konfigurazio dute, eta ez dago bat erabat hobea denik, baizik eta, eginkizunaren eta egin

daitekeen inbertsio ekonomikoaren arabera, ekipamendu zehatz bat hautatzen da, modularki hazi eta osatzeko

aukera izanik. eGela bat konfigura dezaketen gailuak honako hauek dira:

Ordenagailuak

Internet edo/eta Intraneterako konexioa

Arbel interaktiboa

Proiektorea

Ordenagailuen kontrol sistema

Bideokonferentzia

3D bistaratzailea

Hari gabeko taula

Automatizazio sistema

Hainbat software tresna

Plasma pantaila edo TFT

Magnetoskopioa / DVDMegafonia

e-prestakuntza

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak

www.tknika.net/innovación-tics/tic/egela
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unibertsitate campus birtuala

Euskal Herriko Unibertsitatea Campus Birtuala ezartzen ari da orain, hau da, prestakuntza on line egiteko sistema

berritzailea, Euskadiko unibertsitate komunitate osoari zerbitzua emateko helburua duena.

Proiektua 2003an jarri zen martxan, eta irudian erakusten den eredu kontzeptualaren arabera lan egiten da.

unibertsitate campus birtuala proiektuaren osagaiak

edukien sorrera (3)

berrikuntza (5)

laguntza
unitatea (4b)

euskarri
unitatea (4a)

behatokia (1)

baliabideen
unitatea (2)

dauka

begiratzen du

egungo egoera (errealitatearen azterketa)

etorkizunera (etorkizuneko azterketa)

laguntzeko

gidatzen du

laguntzen du

arduratzen da
bitartez

beharrezkoa den softwarearen sorrera
eta mantenimendua:

plataformak eta egile tresnak

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak

e-prestakuntza
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E-learning Behatokia (Púlsar) erabilgarri dago gaurko errealitatearen analisirako tresna gisa, eta euskal gizarte osoari

zerbitzua eskaintzea da bere asmoa. Orain Behatokian analisi prospektiboa sartzeko, hau da, bere bigarren helburua

betetzeko lanean ari da.

Baliabideen Unitatea edukiz hornitu da pixkanaka. Bi jarduera arlo nagusi ditu:

Sistemaren plataformak berrikuntza handia dakar; izan ere, erabiltzaileen kudeaketan oinarritzen den LMS

plataforma tradizional batetik LCMS (Learning and Content Management System) sistemara aldatzea da asmoa,

hau da, CMS (edukien kudeaketa) plataformen abantailak jasotzen dituen eredu mistora. Azken horietan, lan

unitate minimoa kurtsoa izatetik “ikaskuntza gaia” delakoa izatera igaro  da, berriro erabili eta kurtso berriak sortu

ahal izateko moduan. LCMS kontzeptu berria da, benetako esperientziarik ez duena, eta prestakuntzaren

profesionalentzat kultura berria dakarrelako da aipagarria. Campus Birtuala proiektua prototipo fasean dago,

eta aurki UPV/EHUko irakasle talde batek probatuko du.  Plataforma “open source” softwareaz (iturburu kode

irekikoa) garatzen ari da, eta horren erabilera gizartera zabaltzea da bere asmoa.

Egile tresna funtsezko elementua da edukiak erraz sortzeko. Prototipo bat garatu da, eta proba bat egingo da,

edukiak sortzeko lehiaketa batez, UPV/EHUko irakasleei mugatuta. Tresna araztuta, bere erabilera UPV/EHUren

baitara eta kanpora zabaltzea da asmoa.

unibertsitate campus birtuala

e-prestakuntza

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak

http://pulsar.ehu.es http://ekusi.ehu.es
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Sistema UPV/EHUra eta euskal gizarte osora zabaltzea.

erronka berriak

Euskarri Unitateak laguntza tekniko zabala eskaintzen die autoreei, bai informatikoa, bai pedagogikoa.

Laguntza Unitateak edukiak hobetzeko euskarri informatikoa eskaintzen du (adibidez, testu bat erakutsi eta argitzeko

Flash aurkezpen bat eginez).

Egoera horretatik abiatuta, 2005. urtean zehar 2004an lortutako aurrerapena gauzatzen hasiko da. Lehenik, Campus

Birtuala esperimentazio fasean sartuko da, LCMS plataforma berriari buruzko LMS ikastaroekin. 2005/06 ikasturtearen

hasieran, sistema UPV/EHU osora pixkanaka zabaltzea espero da, nahiz eta CMSrako bilakaeraren erritmoa ezezaguna

den oraindik. Helburua UPV/EHUko komunitate osoak Campus Birtuala erabiltzea da, Europako Unibertsitate Espazioaren

eskakizunei erantzunez.

Azkenik, aipagarria da Campus Birtualak hainbat ekitaldi zientifikotan izan duen partaidetza:

European Distance and E-learning Network, EDEN 2004 Annual Conference (Budapest, 2004ko ekaina)

International Association for the Development of Advances in Technology, IADAT-e 2004 Annual Conference on

Education (Bilbo, 2004ko uztaila)

4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS (Tenerife, 2004ko

abendua)

CAMPUSRED NAZIOARTEKO I. KONGRESUA, irakaskuntza eta ikerkuntza sarean (Bilbo, 2005eko urtarrila)

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak
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Hiru.com atariak euskal populazioaren prestakuntza erreferentzia bilakatu nahi du, eta herritarrak aktiboago eta parte

hartzaileago izan daitezen lagundu. Etengabeko ikaskuntzarako orientazioa badu ere, bere helburuetan prestakuntza

arauturako edukiak eta euskarri diren tresnak ere aurki ditzakegu.

Bere oraingo bertsioan, kontsultei dagokienez bi alor nagusitan ematen zaie erantzuna:

Laguntzako informazioa, ezagutza alorretan egituratua (matematika, geografia, filosofia, euskara, etab.).

Entretenimenduko informazioa (bidaiak, gastronomia, musika eta turismoa oro har), baina ikaskuntzara bideratua.

Eduki estatiko horien osagarri gisa, aipagarria da, oso garatuta dagoelako, hizkuntzen ikaskuntzaren alorra. E-lea

programa, LHko ikastetxeen laguntzaz, EAEn bizi diren 23 urtetik gorakoek hizkuntzak ikas ditzaten laguntzeko jarri

da martxan.

45 euroko lizentzia mugagabeaz, Hiru programaren erabiltzaileak ingelesa, frantsesa, alemaniera eta italiera on line

ikas ditzake, doako telefono baten laguntza teknikoaz eta Eusko Jaurlaritzak homologatutako zentroen sare bateko

irakasle adituen tutorizazioaz.

hiru.com

E-lea sistema eta atariak orain eskaintzen dituen gainerako zerbitzuak, horrela, Etengabeko Ikaskuntzaren Liburu

Zuriaren harira sortutako proiektu zabal baten lehen harria dira. Ezagueran oinarritutako munduko ekonomiarik

lehiakor eta dinamikoena bihurtzeko asmoa duen Europako estrategiarekin bat etorriz, Hiru.com atariak etengabeko

irakaskuntzaren politika oso bat garatu du, eta ikaskuntzari dimentsio hirukoitza eman dio: berrikuntza, gizarteratzea

eta herritarren partaidetzarena (gizarte osoa inplikatzearena). Hiru.com.-ek laguntza ematen dio pertsonari (informazioa,

kalitatezko aholkularitza edo bitartekaritza eta ibilbideen diseinua), ezagueraren gizarteak eskatutako oinarrizko

gaitasunak eskura ditzan. Prestakuntzaren eskaintza pertsonen premietara egokituko da, eta ez alderantziz.

e-prestakuntza

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak
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BETIRAKO den prestakuntzaren komunikazio plan batekin lotzea.

KZgunearekiko sinergiak indartzea.

erronka berriak

Hiru-ren garapenak, epe laburrera, hiru zerbitzu berri martxan jartzea ekarriko du:

Entziklopedia

Txikienentzako material didaktikoak

Helduentzako ikastaroak, EPAren osagarri gisa. Printzipioz, material estatikoa izango da (dokumentazioa).

Laster martxan jartzea espero den beste zerbitzu bat derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleentzat tutorizazioa on

line izatea da. Datorren ikasturterako, bi ikastetxetan proiektu pilotu batekin hastea da asmoa, eta bi gairekin soilik:

matematika eta fisika.

Horrezaz gain, beste proiektu batzuen bideragarritasuna aztertzen ari da, hala nola:

Trebetasunak lantzeko joko bat garatzea, herritar guztientzat orokorrean.

Euskarriko aplikazioa, etengabeko prestakuntzaren bitartekarientzat.

Proiektu horien guztien garapenak, eta etorkizunean sor daitezkeen beste batzuenak, hiru.com-ek euskal gizarte osoaren

prestakuntzarako funtsezko lagungarri gisa lekua irabaztea bermatzen du.

azpiegiturak edukiak erabiltzaileak
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Programa hau funtsezkoa da prestakuntzaren protagonistek (irakasleak eta ikasleak) euskal hezkuntza sistema

beren zerbitzura jartzen ari den IKTak erabil ditzaten.

Ekipamenduan nahiz e-learning delakoan (adibidez, PREMIA programaren baitan) egiten ari diren inbertsioen osagarri

gisa, ikastetxeetako IKTen dinamizatzaileen programak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eta LHko ikastetxe bakoitzean

bi irudi osagarri sortu ditu:

IKTen dinamizatzailea, teknologia berriei dagokienez ikasleak eta irakasleak sentsibilizatu eta haiei irakaspenak,

prestakuntza eta informazioa emateaz arduratzen dena.

IKTei dagokien arduradun teknikoa, ikastetxe bakoitzeko ekipamendu beharrizanak betetzeaz arduratzen dena,

hasi plangintzatik eta mantentzeraino.

Funtzio horien garapena irakaskuntzatik partzialki edo erabat liberatuta dauden irakasleei dagokie. Lanbide Heziketan,

adibidez, arduradun teknikoa %100 dago liberatuta, eta dinamizatzailea %50; Lehen eta Bigarren hezkuntzan berriz,

pertsona bakarra dago irudi baten eta bestearen ardurak bere gain hartzen dituena.

ikastetxeetako IKTen dinamizatzaileak

IKTen dinamizatzailea

IKTen Plana egitea eta kudeatzea (helburuak, plangintza, kudeaketa eta jarraipena, zuzendaritza taldearekin

batera).

IKTak curriculumean sartzeko eta erabiltzeko, irakasleen partaidetza bultzatzea.

Irakasleek IKTei dagokienez duten ezagutza maila aztertzea, eta beharrezkoa den prestakuntza eman

dadin laguntzea.

Ikastetxean, teknologia berriekin eta hezkuntzarekin lotuta, irakasleen eta ikasleen artean sortzen diren

ekimen eta proiektuen dinamizatzaile eta bultzatzaile gisa jokatzea.

prestakuntzan eta erabileran sortzen diren ekimenak eta berrikuntzak ikastetxean eta irakaskuntza/ikaskuntza

prozesuan sartzea.

edukiakazpiegiturak erabiltzaileak

e-prestakuntza
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arduradun teknikoa

Ikastetxeko “hard” eta “soft” arkitektura definitzea.

Proposamenen eta eskaintzen alderdi teknikoa gidatzea.

Lan plana burutzeko beharrezkoak diren baliabideak identifikatzea.

Proiektuak garatu eta ezartzean sortu diren arazoen irtenbide globalak aztertzea.

Produktuen instalazioa eta tuning-a egitea.

Aurkezpen teknikoak egitea.

Ekipamendu informatikoa eta ikastetxekoa mantentzea.

IKTen dinamizatzailearekin elkarlanean aritzea.

Dagokion arloan, bere arduradunak esleitzen dizkion bestelako zereginak betetzea.

edukiakazpiegiturak erabiltzaileak
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E-Osasunaren erabiltzaileen potentzialagatik soilik bada ere (Euskadiko biztanle

guztiak), garbi dago Informazioaren Gizartearen garapenean arlo horrek duen

garrantzia eta eragina. Osasun zerbitzuetan IKTak sartzeak osasun erakundeen

kudeaketa sistemen funtzionamenduan eta eraginkortasunean laguntzen du, eta

erabiltzaileari zerbitzu hobea eskaintzeko aukera ematen du.

Euskadi Informazioaren Gizartean Planean, arlo horretan zabaltzen diren aukera

ugariak espresuki aipatzen dira. Hala ere, Planak berak aukera horietaz guztietaz

baliatzea epe luzerako helburutzat jotzen du, barne sistemek aldez aurretik egin

behar duten eraldaketa oso handia baita. Hori horrela, e-Osasunean barne oinarri

sendo bat eraikitzera bideratu dira ahaleginak; dena den, erabiltzaileari eskaintzen

zaion zerbitzuan horren eragina nabaritzen hasi dela aipatu behar da.

barne sistemak

txartel elektronikoa

zerbitzu asoziatuak

Horren arabera, Osasun Saileko eta Osakidetzako barne sistemak digitalizazio prozesuan daude. Digitalizazio horretan,

farmazien sistemetan eragina duten elementuak sartzen dira eta, beraz, kanpoko sistemei ere badagokie nolabait.

Garatzen ari diren proiektuak (osasunaren informazio sistema bateratua, farmaziako informazio sistema. Osakidetzako

informazio sistema...) nahiko landuta daudenez, erabiltzailearentzako zerbitzuen garapenean aurrera egin ahal izan

da.

Osasun txartel elektroniko berria e-Osasunaren kontzeptuaren ikurra da; izan ere, Osasun Administrazioaren zerbitzu

guztietarako sarbidea izango da herritarrarentzat. Eskura proiektuari esker, 30.000 pertsonak txartel elektronikoa dute

gaur egun, eta eroso sar daitezke zerbitzu operatiboetan. Une honetan, proiektu hori kolektibo pilotuen bitartez

zabaltzen ari da.

Txartel elektronikoaren onurak eskura jartzen dituen zerbitzuak dira, noski. Txartel berrien titularrak honako zerbitzu

hauetaz balia daitezke: txertaketei buruzko informazio pertsonalizatua, sendagile aldaketa, bigarren mediku baten

iritzia, espedienteen tramitazioa, laguntza medikorako aginduak, gastuen itzulketak, kexak bideratzea, etab. Eta, are

garrantzitsuagoa dena, epe laburrera balio handiko beste bi sistema egongo dira martxan: errezeta elektronikoa eta

historia kliniko digital bakarra.

Ezartze fasean dagoen beste proiektu bat Osasun Atari berria da; zeharkakoa da, barne zerbitzuak (langileen ataria

e-osasuna
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osasun txartel elektronikoa

errezeta elektronikoa

historia kliniko digital bakarra

osanet – Euskadiko Osasun Ataria

proiektu estrategikoakjarduera ildoak

barne sistemak

txartel elektronikoa

zerbitzu asoziatuak
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Osasun Txartel Elektroniko berria EAEko biztanle guztien eta Osasun Administrazioaren arteko harreman elektronikoak

artikulatuko dituen elementu nagusia da. Osasun txartel elektronikoak, identifikazio elementua izateaz gain, transakzioak

egitea eta Osasun Administrazioaren zerbitzuetara sartzea ahalbidetzen du, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun

handienaz. Horrela, bi funtsezko ezaugarri ditu:

Herritarren eta Osasun Administrazioaren zerbitzuen arteko elkargunea da.

Izenpe ziurtapen elektronikoko sistema erabiltzen du; horrek herritar bakoitzaren identifikazioa eta transakzioen

segurtasuna bermatzen du.

(*) zirkulazioan dauden txartelak 30.000

* 2006ko martxoko datuak

Hasieran, proiektu honek sinadura elektronikoak osasun sisteman zituen erabilgarritasunen eta aplikazioaren azterketa

bat ahalbidetu zuen. 2001etik 2004ra bitartean, proiektu pilotu bat garatu zen Gurutzetako Ospitalean, jaioberrien

senitartekoen kolektiboarekin: Eskura proiektua.

osasun txartel elektronikoa

barne sistemak zerbitzuaktxartela

e-osasuna
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Gaur egun 30.000 txartel elektroniko daude. Urte hauetan, proiektua bi norabidetan sendotu da:

Asegurua dutenek Osasun Administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuak eskuratu ahal izatea: osasun txartelaren

tramitazioak, osasunari eta osasun laguntzei buruzko informazio pertsonalizatua, txertaketak eta bestelako prebentzio

programak, sendagile aldaketa, bigarren sendagile baten iritzia, aldez aurreko baimenei dagozkien espedienteen

tramitazioa, laguntza medikoaren aginduak, gastuen itzulketak eta kexak eta erreklamazioak bideratzea. Orain arte,

ia 1.500 zerbitzu eskatu dira eta 36.600 bisitatik gora izan dira web orrian.

Erabiltzailearentzako euskarriaren, azpiegituren eta erregistro autoritatearen arloan.

Horretaz gain, proiektu horrek Errezeta Elektronikoaren proiektua garatzea ahalbidetu du Markina eta Basauriko San

Migel herrietan eta, gainera, Osasun Saileko eta Osakidetzako Bezeroarentzako Arreta zerbitzurako sistema bakarra

eta bateratua ezartzeko balio izan du, kexak, erreklamazioak eta iradokizunak tramitatu eta kudeatzeko. Eta, gainera,

txartel elektronikoak EAEko osasunaren profesional guztiei Aurretiazko Borondatearen Erregistrora sartzeko aukera

emango die.

Aldi berean, Osakidetzako lehen mailako asistentziaren eta asistentzia espezializatuaren sareko informazio sistemak

egokitzen ari dira e-Osabideren baitan; hori ezinbestekoa da txartel elektroniko berriak etorkizunean bestelako zerbitzuak

eskura jarri ahal izateko, hala nola aldez aurreko hitzordua eta historia klinikorako sarbidea.

Gaur egun, 2004ko azaroaren 26ko Osasun Sailburuaren Aginduaren bidezko arautegi egokitzapena eginda, Osasun

Txartel Elektroniko berria Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle guztientzat eskura dago. Osasun Saileko Lurralde

Zuzendaritzako osasun txartelaren kudeaketa unitateetan edota etxetik bertatik eska daiteke, Osanet Euskal Osasun

Atariaren bitartez.

Txartela herritar guztiengana pixkanaka zabaltzea

Osasun txartel elektronikoaren eta bere zerbitzu asoziatuen hedapena sustatzea

Txartelarekin lotutako zerbitzuen kopurua eta horien erabilera areagotzea

Zerbitzuak erabilerrazago egitea, sarbide puntuak dibertsifikatuz

erronka berriak

barne sistemak zerbitzuaktxartela
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Errezeta elektronikoa osasun txartel elektroniko berriarekin lotutako zerbitzu nagusietako bat da. Bere helburua

asistentzia prozesuaren kalitatea handitzea da, Osakidetzako medikuek egindako botiken preskripzioa EAEko

farmazia bulegoetan dagozkien banaketekin lotuz, preskripzioa/banaketa zikloa itxiz eta informazioa denbora errealean

eskainiz.

Sistemaren eskakizun nagusiak hauexek dira:

Sistemak integratzea (Osakidetzako osasun zentroen sorospena kudeatzeko sistema, Osabide/ farmazien

sistema berekiak) eta datu base zentral bat sortzea.

Pazienteek Osasun Txartel Elektronikoaren jabe izan behar dute.

Sinadura elektronikoari eta prozedura telematikoei dagokienez, proiektuaren arautegia eta teknologia egokitzea.

Definizio, sistemaren eskakizunen analisi, zehaztapen funtzional eta diseinu teknikoaren faseak gaindituta, 2004an ezarpen,

laguntza eta jarraipen plangintza bat egin zen proiektu pilotua martxan jartzeko.

Errezeta elektronikoaren mugarri bat 2005eko maiatzean zehar Markinan eta Basauriko San Migelen garatu den

esperientzia pilotua izan da, prestaketa fasea honako zeregin hauekin burutu ondoren:

Markina eta Basauriko San Migel herrietan txartel elektronikoaren prozedura diseinatzea eta txartela abian jartzea.

Proiektu pilotuaren ustiapen, laguntza eta jarraipen plana.

Euskadiko Osasun Sistemaren Atariaren (Osanet) egokitzapenak.

Abian jartze plana (Jarraipen Batzordea, erabiltzaileak, komunikazioa, zabalkundea).

errezeta elektronikoa

barne sistemak zerbitzuaktxartela

Proiektu pilotua martxan jarri denetik funtsezkoak izan dira laguntzeko, jarraipena egiteko eta hobetzeko eginkizunak, horrez

gain, estilo eta teknologi alderdiak ere egokitu behar izan dira, kasu batzuetan Eusko Jaurlaritzako azpiegitura teknologikoak

hala eskatu duelako, eta beste batzuetan errezeta elektronikoa EAE osora zabaltzeko konponbide bat bilatu behar izan

delako.

Esperientzia pilotu honen emaitzak oso onak izan dira eta badirudi are emaitza hobeak lor ditzakegula.

Proiektu hau beste leku batzuetara ere zabaltzen ari da pixkanaka eta une honetan Laudion dago martxan, izan ere,

kronikoak (paperik gabe) tratatzeko esperientzia pilotu bat diseinatzen ari dira. Farmazialarien sektoreak (elkargoak/farmaziak)

interes handia erakutsi du esperientzia honetan. Horrela beraz, gure asmoa da proiektua beste herri batzuetara helaraztea,

behin betiko egokitzapen funtzional eta teknologikoak burutzea eta intereseko foroak sustatzea.

Proiektuaren oraingo egoeraz gain, garrantzitsua da aipatzea Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak proiektu honen oinarrizko

premisak definitu zituela Estatu mailan, Zientzia eta Teknologia Ministerioa, Servei Català de la Salut delakoa, Kanarietako

Osasun zerbitzua, Madrilgo Erkidegoko Osasun Saila, Madrilgo Erkidegoko Botikarien Elkargo Ofiziala eta Farmazialarien

Elkargoen Kontseilu Nagusiarekin elkarlanean.

Sistema arrakastaz ezartzea EAE osoan

erronka berriak

e-osasuna
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Historia kliniko digital zentralizatuak bere historia klinikoan sartzeko aukera emango dio Osakidetzako medikuari nahiz

pazienteari euskal osasun sareko edozein gunetatik, osasun atari berritik barne.

Horren ezarpena e-Osabide proiektuaren baitan biltzen da; proiektu horren asmoa EAEko Asistentzia Kudeaketa

Globalaren Sistemaren diseinua, garapena eta ezarpena da. Helburu nagusia informazio kliniko osoaren eta kudeaketaren

tresna integratzailea izatea da, herritarren sorospen jarduera behar bezala burutzeko eta, beraz, erabakiak hartzeko eta

kudeaketa planak eta osasun helburu orokorrak ezartzeko informazio iturri nagusia izatea.

Proiektu honetan bete beharreko helburu kualitatiboak ondoko hauek dira:

Eredu kontzeptual zentroanitz eta zabala, atentzio espezializatua eta lehen mailakoa modu integratuan egin ahal

izatekoa.

Paziente eta historial kliniko bakarrak.

Edozein profesionalek informazio osoa eskuratu ahal izatea, bere jatorria edozein delarik ere.

Informazio pertsonalaren eta osasunari dagokionaren konfidentzialtasuna eta babesa bermatzea.

Sortutako informazioen homogeneitatea eta, beraz, ondorengo ustiapena bermatzea

Mantentzearen eta bilakaera funtzionalaren kostuak arrazionalizatzea.

Proiektuak duen neurria eta hedadura ikusita, ezarpenaren hainbat fasetan dauden azpiproiektuetan banatu da:

Arreta espezializaturako informazio sistemaren berringeniaritza (prozesuan).

Honako mugarri hauek aipa ditzakegu:

 Weblogic 8.1.rako migrazio teknologikoa

 Hainbat osasun zentrotan ezartzea:

San Eloyko ospitalea.

· Barakaldoko Anbulatorioa

· Sestaoko Anbulatorioa

historia kliniko digital zentralizatua

e-osasuna

barne sistemak zerbitzuaktxartela
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· Zerbitzu zentro hauetako arreta espezializatura bideraturiko lehen mailako arretarako zentroak:

Kueto z.z.

Markonzaga z.z

Zuazo z.z,

San Vicente z.z.

Desierto z.z.

La Paz z.z.

Zaballa z.z.

Barakaldo z.z.

Lutxana z.z.

Gorlizko ospitalea

Santa Marina ospitalea

  Modulu hauek egin dira:

Antolamoldea

Katalogo korporatiboak

Segurtasuna eta sarrerak

Pazienteen kudeaketa

Onartze prozesuak

Gertakari klinikoen kudeaketa

Itxaron zerrenda kirurgikoen kudeaketa

Zitazioa (JEK-Jarduera Eskabideen Kudeaketa)

Erreahibilitazioa

Erradiologia

Eguneko ospitalea

Artxibategia

Farmazia

historia kliniko digital zentralizatua

e-osasuna

barne sistemak zerbitzuaktxartela
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Lehen mailako arretarako informazio sistemaren berringeniaritza (prozesua bukatuta dago, baina ezarri gabe).

Honako mugarri hauek aipa ditzakegu:

 Sistema Irekietarako Inprimatze Soluzioa.

 Modulu hauek egin dira:

Segurtasuna eta sarrerak

Katalogo korporatiboak

Pazienteen kudeaketa

Bezeroaren Arretarako Gunea: zitazioa

Historia Klinikoa

Laborategian integratzea.

3s-Osabide errezeta elektronikoaren proiektuan integratzea (amaituta).

3s-Osabide osasun txartelaren proiektuan integratzea (amaituta).

Antikoagulazioaren Tratamendurako Kudeaketa sistema (TAO-SINTROM)  3s-Osabiden integratzea (amaituta).

Doitutako Talde Klinikoetan (ACG) oinarritutako kudeaketa sistema bat garatzea Osakidetzako lehen mailako arretako

sarean aplika dadin. 3s-Osabiden jasotako informazioa abiapuntutzat hartuta, gaixotze tasari eta kontsumituriko

osasun baliabideei buruzko indizeak ezagutu daitezke, honako hauek kontuan izanik: kupoaren maila, lehen mailako

arretako unitatea, eskualdea eta Osakidetzaren sare osoa (prozesua bukatuta dago, baina ezarri gabe).

Proiektuaren garapen osoa burutzea

Sare osora zabaltzea

erronka berriak

barne sistemak zerbitzuaktxartela
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Euskal Osasunaren Ataria, Osanet, funtsezko elementua da osasun Administrazioaren zerbitzuak Informazioaren

Gizartera egokitzeko prozesuan. Izan ere, herritarrek, profesionalek eta enpresek zerbitzu horiek eskuratzeko atea

da.

Interneteko presentzia ereduan ezarritako jarraibideen ildotik, uneoro eskaintzen dituen informazioa eta zerbitzuak

bertara sartzen den pertsonaren perfilera egokitzeko diseinatuta dago Osanet. Hiru perfil bereizten dira:

Herritarrak. Osanet osasunarekin zerikusia duten gaietara eta osasun zerbitzuetara sartzeko atea da. Hori horrela,

Eusko Jaurlaritzak beste batzuekin elkarlanean gauzatu dituen e-Osasuneko proiektuek multzo bat osatzen

dute, eta multzo horrek sarbide komuna du Osaneten.

Osasun arloko profesionalak. Gai zientifiko eta teknologikoak, prestakuntzari eta teknologiari dagozkionak eta

beren jarduera profesionalari lotutako alderdiak (kongresu eta jardunaldiei buruzko informazioa prestakuntza

on line, liburutegietara eta datu baseetara sartzea, etab.) eskura izan ditzakete.

EEnpresak. Osanetek informazioa ematen du kontratazio espedienteei buruz, eta horiek eskura izateko eta kasu

bakoitzean egoeraren jarraipena egiteko behar diren prozedura administratiboei buruz.

osanet – euskadiko osasun ataria

e-osasuna

barne sistemak zerbitzuaktxartela

www.osanet.euskadi.net
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Web orria 2004 urtean egindako zereginei esker argitaratu ahal izan da:

enpresak) edukiak identifikatu ziren eta, eduki bakoitzeko, eduki, egitura, eraikitze, balidazio eta euskarazko

itzulpenaren fitxa sortu zen. Adibidez, “Aurretiazko Borondateen Erregistroa”, “MIEZ”, “Farmakojagoletza”, “Osteba”,

“Lehen Mailako Atentzioa”, “Osasun mentala”, “Larrialdiak”, eta abarrekin lotutako edukiak sortu dira, guztira 45

eduki multzo osatu arte (Sailarenak eta Osakidetzarenak).. Gainera, funtzionalitate batzuk gehitu zaizkio atariari, hala

nola Eskurarekin (Osasun Txartel Elektronikoa) bateratzea, Enplegu Publikorako Eskaintza (EPE), errezeta elektronikoa,

Osakidetzako kontratazio zerrendak, kontratazio espedienteak (Osakidetzarenak), Artikulu Homologatuak eta

prestazioak eta, azkenik, euskara Osakidetzan normalizatzearen arloko prozesuak.

Sailaren web instituzionala Eusko Jaurlaritzaren e-Administrazioa plataformara aldatu zen, eta 2004ko abenduaren

17an argitaratu zen.

Azpiegitura. Osasun atariaren jardueren baitan, atariaren azpiegitura eraiki zen, hau da, menuak eta bereziak sortu

ziren, sortutako alor bisualetan oinarrituta.

Antolamendu eredua. Proiektuaren bilakaera bitartean, antolamendu eredu bat definitu da, Saileko nahiz Osakidetzako

pertsonalak Osaneteko edukiak kudeatu ahal izateko. Pertsonalaren perfilak definitu dira, eta prestakuntza jarduerak

burutu dira, atariko edukien kudeaketa tresnaren erabilera sustatzeko.

Orain arte eginiko lanen artean aipagarriak dira edukien kalitatea hobetzeko, edukiak gehitzeko eta on-lineko zerbitzuak

ezarri eta sustatzeko burutu direnak, honako helburu hauek izanik: administrazioa hiritarrei hurbiltzea eta Osasuna

modernizatu eta etengabe hobetzea.

WAI arauei egokitu gatzaizkie eta “Nabigazio Gidak” sartu ditugu, horrela beraz, nabarmen hobetu dira irisgarritasuna

eta erabilgarritasuna.

Bestalde, urtero egin dira Osaneten ebaluazioak eta emaitza nahiko itxaropentsuak lortu dira.

Nolanahi ere, Osaneten alderdi teknologikoa eta funtzionala etengabe hobetzen jarraitu behar dugu, komunikabide berri

honek bizirik iraun dezan eta erakargarria bezain erabilgarria izan dadin, gainera, konponbidea izan liteke zerbitzu eskabide

handiaren arazoarentzat, baliabideak mugatuak dira eta. Ildo horretatik, on-lineko zerbitzuen eskaintzan aurrera egin

nahi dugu, kalitatezko edukiak eskainiz, gure kudeaketa eredua egoera berriari egokituz eta parte-hartze foroak sustatuz.

Txartel elektronikoarekin eta historia kliniko zentralizatuarekin zerikusia duten balio erantsiko zerbitzuak

gehitzea

erronka berriak
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EIGPn planteatutako Informazio Gizartearen ereduaren hiru zutabeetako bat Edukiak dira, teknologiari balioa eman

behar dion ezinbesteko osagaia, euskarria edo edukitzailea, alegia. Bestela esanda, Informazioaren Gizartea Edukien

Gizartea da. Zerbitzu publikoaren ikuspegitik nagusiki, asko dira, EIGPren baitan, Interneteko edukiak eta zerbitzuak

sortzen lagundu duten ekimenak, “Euskadi Sarean”,  “e-Prestakuntza” eta “e-Osasuna” eremuetan.

Horiek bezain beharrezkoak dira ekimen pribatutik hurbilen dauden edukiak (aisia, kultura, gaur egungo gaiak...),

Interneten eremua gainditu eta ikus-entzunezkoen arloan bete-betean sartzen direnak. Eremu horretan, EIGPrentzat

laguntzea hauxe da: “Euskadiko edukien produkzioaren eta banaketaren sektorea berrantolatzeari eta garatzeari

bultzada ematea gehienbat, inplikatutako eragileen elkarlaneko foroak sustatuz. Eduki interesgarriak, kalitatezkoak

eta, batez ere, tokian tokikoak izatea, faktore erabakigarria da Sareari balioa emateko eta hurbiltzen zaionari satisfazioa

emateko”.

Laburbilduz, EIGPk eszenatoki jakin batean kokatzen du edukien sektorearen garapena, alegia, sektoreko eragileak

sasoi hartan Eusko Jaurlaritzaren gidaritzapean egiten ari ziren hausnarketaren baitan. Hausnarketa haren emaitza

Euskadiko Ikus-entzunezkoen Liburu Zuria izan zen, sektorea garatzeko estrategiaren ildo nagusiak dakartzana.

2003an Euskal Ikus-entzunezkoen Erakunde Arteko Batzordea (IKEBATZ-CIVAL) sortuta, Liburu Zuriaren proposamenak

gauzatzen jarraitu da, EIKEN martxan jarriz, sektoreko eragile nagusiak biltzen dituen Klusterra, alegia.

Horrela, ikus-entzunezkoen sektorea garatzeko eta, ondorioz, Euskadin edukiak sortzeko oinarriak finkatutzat jo

ditzakegu. Hemendik aurrera, eta are gehiago Lurreko Telebista Digitala pixkanaka ezarriko dela ikusita, Euskadin

Informazio Gizartea indartzeko aukera ugari izango dira, edukiek izan dezaketen traktore efektua kontuan hartuta.

proiektu estrategikoak

Euskadiko Ikus-entzunezkoen Liburu Zuria

Euskadiko Ikus-entzunezko Klusterra (EIKEN)

edukien sektorea
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Informazioaren Gizartearen garapena bultzatzearren, eta Euskadiko ikus-entzunezkoen industriaren egoera zailari

erantzuna ematearren, Eusko Jaurlaritzak hausnarketa estrategikoaren prozesu bat jarri zuen martxan, sektorearen

etorkizunari orientazioa emateko. Eragile publikoek eta pribatuek egindako lanaren fruitua Euskadiko Ikus-entzunezkoen

Liburu Zuria izan zen, euskal ikus-entzunezkoen sektorearen oinarri estrategikoak finkatzen dituen dokumentu adostua,

alegia.

Liburu Zurian bertan jasotzen denez, liburua argitaratzeak lau helburu ditu:

Sektorearen egoeraren diagnostiko konpartitua egitea.

Sektore lehiakorra garatzeko beharrezkoak diren neurriak proposatzea, euskal merkatuan ez ezik beste batzuetan

ere presentzia izateko tamaina lortzearren.

Sektoreko enpresen eta bertan eragina duten eragile publiko nagusien rolak definitzea.

Sektorea etengabe bultzatzeko plataforma sortzea.

Helburu horiek gogoan, etapetan egituratutako estrategia sektoriala diseinatu da; abiapuntua antzemandako aukeretan

eta indarretan oinarritutako garapena izan da.

EUSKADIKO

IKUS-ENTZUNEZKOEN

LIBURU ZURIA

Sektorearekin plan bat

garatzeko dokumentua

2003ko maiatza

ikus-entzunezkoen liburu zuria

edukien sektorea
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Jarduera planaren
hedapena jarraitzea

Eusko Jaurlaritza-sektorea
komunikazioa bermatzea

Beharrezko
entitate berriak

Sektoreari buruzko
ezagutza zabaltzea

Ekimen publikoak
antolatzea

Sektorea sendotzea

Kanpoko banaketarako
erraztasunak ematea

Sormen joeren
ezagutza hobetzea

Koprodukzioa
sustatzea

Marka sortzea

Nazioarteko sustapena

Tokiko gutxienezko
banaketa

I-G+i proiektuak
sustatzea

Know-how delakoa
konpartitzea

Laguntza
juridikoa ematea

Finantzaketa bilatzen
laguntzea

Sormena sostengatzea

Produkzio azpiegiturak
konpartitzea

Enplegu baldintzak
hobetzea

Giza baliabideak
gaitzea

Euskara ikus-entzunezkoan

Ikus-entzunezkoa kultur
garapen osoarekin lotzea

Zinema
produkzioa

Bestelako formatuak eta edukiak
kultur arrazoiengatik sostengatzea

negozio eredua
hobetzea

merkatua
dinamizatzea

antolamendu
sektoriala

baliabideak
sustatzea

ikus-entzunezko
kultura bultzatzea

Finkatutako garapen estrategian inplikatutako eragileetako bakoitzaren ekimenak gidatzeko, Liburu Zurian 5 jarduera

ildo definitu dira, bakoitza bere helburu zehatzekin:

ikus-entzunezkoen liburu zuria

edukien sektorea
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Ezinbestekoa da, antolamendu sektorialaren ildoaren baitan, arretaz aztertzea sektoreari entitate berriak emateko

helburua. Hor justifikatzen da epe laburrera Euskal Ikus-entzunezkoaren Erakunde Arteko Batzordea eta Klusterra

sortzeko beharra, entitate horiek politika publikoen eta ekimen pribatuen ahaleginak batzeko pentsatuta baitaude,

hurrenez hurren. Era berean, sektorearen antolamendua produkzioaren kate mailako enpresen kontzentrazioaz eta

azpiegituren eta laguntzako zerbitzuen arrazionalizazioaz osatzeko aukera planteatu da.

Liburu Zurian egindako gomendioak betetzea

erronka berriak
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euskadiko ikus-entzunezkoen klusterra

2004ko urrian Euskadiko Ikus-entzunezkoen Klusterra (EIKEN) eratu zenean, sektorearen baitako borondateek bat

egin zuten eta, zehazki, Ikus-entzunezkoen Liburu Zuriaren gomendioak gauzatu ziren. Horrela, Klusterrak bat egiten

du Euskal Ikus-entzunezkoen Erakunde Arteko Batzordearekin (IKEBATZ-CIVAL), sektorea garatzeko funtsezko tresna

gisa, hori baita Informazioaren Gizartean edukiak sortzeko oinarrizko pieza.

EIKENek gaur egun 45 bazkide ditu, katearen honako azpisektore hauen ordezkari direnak: sormena, produkzioa,

banaketa, erakusketa eta euskarri sektoreak.

Formalki eratu baino lehen, Klusterrak gaikako taldetan dihardu, sektorearen oraingo egoeraren diagnostikoa zehaztu

eta bere ikuspegia definitzeko. Funtzionatzen ari diren bost lan taldeen zereginak hauexek dira:

Merkatu berrietara sartzea

Teknologia berriak

Azpiegiturak

Edukiak

Kalitatea eta prestakuntza

Klusterreko enpresek talde horien bitartez egindako lana ekimen zehatzetan eta etorkizuneko proiektuetako ideietan

gauzatzen ari da. Informazioaren Gizartean duten eragina dela eta, aipagarria da teknologia berrien eta edukien

mahaiek duten emaitza.

teknologia berriak

Teknologia berriak sortzen ari diren merkatuetan sartzeko giltza direla kontuan hartuta, Klusterrarentzat lehentasuna

dauka sektorearen oraingo benetako egoeraren diagnostiko zehatza egiteak eta, Europan batez ere, sortzen ari diren

negozio aukerak aztertzeak (Internet, digitalizazioa...).

Ildo horretatik burutzen ari den ekintzarik aipagarriena ikus-entzunezko sektorearen balio kate berriari buruzko txostena

da. Bere helburua eszenatoki eta merkatu berriei buruzko informazioa ematea da, eta teknologia horien etorkizunari

buruzko zalantzak argitzen laguntzea

edukien sektorea
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edukiak

Klusterraren lehentasunetako bat, eremu honetan, merkatuko sormena jaso eta prozedura berritzaileen bidez frogatzea

da. Testuinguru horretan, orain plangintza fasean dauden bi proiektu ditugu:

Proiektuen mintegia. Internetez eskura daitezkeen proiektuen banku bat sortzea da asmoa, inguruan (unibertsitateetan,

sormena dutenengan...) dagoen sormena bideratzeko eta sektoreko enpresekin harremanetan jartzeko. Enpresa

horiek kuota bat ordainduko lukete, eta gutxienezko erosketaren konpromiso batzuk hartuko lituzkete.

Kanal esperimentala. Ondorengo fase batean, mintegia proiektuak frogatzeko kanal batekin (erabaki gabeko

formatuan) osa liteke.

Ikus-entzunezkoen sektorea sektore industrialtzat hartzea.

Lan taldeen hausnarketak abiapuntutzat hartuta, proiektu zehatzak martxan jartzea.

Klusterra etorkizuna eta sektorearen beharrizanak aztertzeko erreferentzia gisa kokatzea.

erronka berriak
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Euskadi Informazioaren Gizartean Planak adierazten duenez, telekomunikazioen egiturak Informazioaren Gizarte berriaren

zerbitzuen oinarria dira. Herritarrak informazioarekin eta Sareko zerbitzuekin harremanetan jartzen dituzten bitartekoa dira.

Horren ildotik, telekomunikazioen azpiegiturak Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Informazioaren Gizartearen politikaren

lehentasuna izan dira hastapenetik. Administrazio publikoek arlo horretan esku hartzea funtsezkoa dela egiaztatu da,

ekimen pribatua epe luzerako ikuspegiarekin eta gizarte osoari zerbitzua eskaini nahi izatearekin osatzen baitu. Eusko

Jaurlaritzaren apustu estrategikoa eta aurrekontuei dagokien konpromisoa ongi islatzen dira Euskadiko gaurko egoeran;

izan ere, azpiegitura sare osatu bat du, aurreikusi diren inbertsioen laguntzaz, herrialderik aurreratuenen pare jarriko duena.

Lehenik, Jaurlaritzak banda zabalaren hedapena bultzatu du joan den hamarkadaz geroztik, telefoniako bigarren

operadore bat sortzea sustatu zuenetik, alegia. Gaur egun euskal lurraldearen zatirik handienean dagoen sare pribatuaren

osagarri gisa, irisgarritasun unibertsalaren printzipioak ITELAZPI sozietate publikoa landa guneetan banda zabala

hedatzeko plan bat egitera bultzatu zuen.

Etxe eta enpresa guztiak banda zabaleko sarean sartzea bermatzearekin batera, KZ WiFi programak diruz laguntzen du

leku publikoetan WiFi teknologia duten haririk gabeko sareak instalatzea. 2006ko urrian 678 WiFi gune zeuden Euskadin.

Informazioaren Gizartearen etorkizunerako beste teknologia estrategiko bat Lurreko Telebista Digitala da. ITELAZPI

nahiz EITB egiten ari diren inbertsioek beren sistemak 2008rako aurreikusi den eten analogikoari egokituko zaizkiola

ziurtatzen dute.

Azkenik, ezinbestekoa da UPV/EHU aitzindari duten azpiegitura aurreratuko bi proiektuak aipatzea:

EuskoNIX puntu neutroak, 2003. urteaz geroztik martxan dagoenak, Interneteko komunikazioetako zerbitzuen

kalitatea hobetzen du, konektatutako erakundeen artean trafikoa trukatzeko zuzeneko bideak eskaintzen baititu.

I2BASK sareak, orain ezartze fasean dagoenak, EAEko I+G komunitatea egituratuko du, bere baitan eta beste

eragile batzuekin, azken belaunaldiko komunikazio sare batez (NREN, Internet2), multimedia komunikazioei,

errealitate birtualari, komunikazio zabalduei, kalkulu intentsiboei eta beste hainbati buruzko proiektu aurreratuak

lantzeko.

proiektu estrategikoak

Banda zabala

KZ WiFi

LTD ezartzea – Azpiegiturak

LTD ezartzea – EITB

Azpiegitura aurreratuak: I2BASK eta EuskoNIX

azpiegiturak
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Banda zabala EAEko lurralde osora zabaltzea, Eusko Jaurlaritza duela hamar bat urtetik burutzen ari den telekomunikazioen

politika zabalago batean kokatzen da.

I. fasea

1993an, Eusko Jaurlaritzak telefoniako bigarren operadore bat martxan jartzeko apustua egin zuen; bere helburu

nagusia, lehia sustatzearen ondorioz, bezeroarentzako zerbitzua hobetzea zen, bai kalitateari, bai prezioei dagokienez.

2004. urtean Eusko Jaurlaritzak Euskaltelen kapitaletik irtetea erabaki zuen, euskal operadorea merkatu librean lehian

aritzeko gauza zela iritzita.

II. fasea

Lehen fase horretako helburuak lortu ondoren, lehentasuna eman zitzaion Euskadiko herritar eta enpresa guztiek banda

zabaleko komunikazioen sarean sarbidea izateari, merkatuko baldintza egokietan, prezioari eta ahalmenari dagokienez.

Horretarako, Azpiegituren Erakunde Arteko Batzordea sortu zen, Eudel-ek, Foru Aldundiek eta inplikatutako Eusko

Jaurlaritzako Sailek osatua. Batzordeak urtebetez lan egin zuen Euskadiko gaurko egoera eta dauden aukerak aztertzen,

orografia, finkatutako helburuak eta une horretako teknologia erabilgarria kontuan hartuta.

Banda zabalaren azterketa honako parametro hauen arabera egin zen:

Helburu nagusiak:

Informazioaren Gizarteko zerbitzuetara iristeko berdintasunaren printzipioa bermatzea.

Tokiko garapena bultzatzea.

Hiri ingurunekoaren antzeko kalitatea eta kostuak.

Onuradunak:

Bizilekuetako erabiltzaileak.

Ustiategi ekonomikoak.

Entitate publikoak: Udaletxeak, Liburutegiak, KZguneak, Ikastetxeak, Osasun zentroak…

Tokiko eta eskualdeko garapen eragileak.

banda zabala

azpiegiturak
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Hedadura:

Hedadurarik gabeko edo oso txikiko udalerriak, non ekimen pribatuak ez baitzuen zabalkunderik egingo. 102

udalerri dira xedea, hau da, EAEko udalerrien %40 eta populazioaren %3.

Gerora zabaltzeko aukera: hedadura esanguratsua duten udalerrietako guneak eta ustiategi ekonomikoak sartuko lirateke

hor.

banda zabala

municipios con banda ancha

III. fasea

ITELAZPI, S.A. Sozietate publikoa, Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoena, Euskadi osoan banda zabala hedatzearen

arduraduna da.

Banda zabalaren azterketa erabili zen azpiegiturak zabaltzeko lehiaketarako oinarritzat; bost enpresa lizitatzaileren

eskaintzak jaso ziren bertan. 2004ko abenduan egindako lehiaketaren esleipenak zabalkundearen faseari eman

zion hasiera.

a) Jarduera eredua

Behin betiko jarduera ereduak dauden baliabide publikoak aprobetxatzen ditu eta telekomunikazioen azpiegitura

publikoa sortzea bermatzen du, sarearen jabetza  ustiapenaren emakida duen operadoretik independizatuta.

udalerriak biztanleak

EAE 102 60.634

araba 37 22.304

bizkaia 35 22.734

gipuzkoa 30 15.596

azpiegiturak
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inbertsioa jabetza kudeaketa eta mantentzea

azpiegitura eta ITELAZPI ITELAZPI ITELAZPI

garraio sarea

sartzeko sarea ITELAZPI ITELAZPI operadore pribatua

(azken milia)

Erabiltzaile sarea administrazio  publikoa / usuario final operadore pribatua

amaitzeko ekipoa operadore pribatua.  

Zerbitzuaren altarako

laguntzak

zerbitzua ------------ ------------ operadore pribatua

Ezartzen ari den eredu teknologikoa irrati bidezko teknologian oinarritzen da, eta honako ezaugarri hauek ditu:

SDH irrati-loturako sare nagusia, eraztun formako topologiaz. Nodoek zirkuitu erreduntanteak sortzea ahalbidetzen

dute.

PDH irrati-loturako sare kapilarra, 16 Mbp eta 32 Mbp-ko ahalmenekin.

WiMAX sarbide sarea, transmisio ahalmen handia eskaintzen duena eta haririk gabe sartzeko etorkizuneko estandarra

izatea espero dena.

Banda zabala hedatzeko hartu den soluzioak ITELAZPIren garraio sarea erabiltzen duenez, proiektu honek ITELAZPIren

inbertsio plan orokorren onurak jasoko ditu zeharka; izan ere, inbertsioak egiten ari da zentro errepikatzaileak egokitzeko,

garraioaren sare nagusia zabaltzeko eta ahalmen txikiko PDH irrati-loturak eskuratzeko.

b)  Sare terminalerako dirulaguntza

Esleitutako modeloaren kasuan, sarearen ekipo terminala azken erabiltzailearen jabetzapekoa izango da. Ekipo horrek

%43ko dirulaguntza publikoa jasoko du lehen urtean, eta herritarrak hiri ingurune batean izan dezakeen antzeko

irisgarritasuna izango du. 2005ean Administrazioak 371 euro gastatu ditu ekipo terminal bakoitzean.

IV. Fase batean, ahalmen handiko banda hedatzea planteatu beharko litzateke, gaur egun beste herrialde

batzuetan dagoenaren antzekoa, alegia.

erronka berriak

Eragile bakoitzaren funtzioak honako taula honetan ikus daitezke:
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2003ko apirilean, KZWiFi programa martxan jarri zenean, erantzuna eman zitzaien euskal enpresen konexio premia

gero eta handiagoei, alegia, ekipo informatiko mugikorrak dituzten langileak enplegatzen dituztenei.

Eusko Jaurlaritzak azpiegituren eta enpresen arloan bultzatutako ekimenek lagundu dute euskal enpresen posizioa

nabarmen hobetzen IKTen erabilerari dagokionez. Enpresa digitalaren kontzeptua errealitatea da dagoeneko laneko

adar guztietan, eta gero eta enpresa gehiagok dituzte kudeaketarako aplikazio informatikoak, eguneroko lanean

ezinbestean erabili beharrekoak enpresa kudeatzeko eta erabakiak egoki hartzeko. Aldi berean, ordenagailu

eramangarriaren eta beste hainbat gailu mugikorren (PDAk...) erabilera asko zabaldu da, eta bulegoko langilearen

mugikortasuneranzko joera garbia ikus daiteke.

Egoera horretan, Informazioaren Gizartea garatzeko eta enpresen lehiakortasuna bultzatzeko apustua egiten duen

lurraldeak haririk gabeko komunikazioen sare oso bat jarri behar du enpresen esku. Horregatik abiarazi zen KZ WiFi

programa, Internetera sartzeko WiFi (Wireless Fidelity) teknologia duten haririk gabeko sareak instalatzea sustatu

nahi duena, jendea, igarolekuetan eta itxaronaldietan, Internetez bere enpresako kudeaketa sistemetara edo bere

posta elektronikora sar dadin.

KZ WiFi

WiFi guneak Euskadin 678

* 06/10/31ko datuak

(*)

KZ WiFi programaren onuraduna, pertsonentzako igarolekuetan jarduera ekonomiko bat burutzen duen edozein

pertsona fisiko edo juridikoa da; %100eko dirulaguntza jaso du (establezimenduaren azaleraren araberako muga

batzuekin), honako hauetatik eratorritako kostuengatik:

WiFi teknologiadun haririk gabeko sareak instalatzeko beharrezkoak diren antenak eta bestelako ekipamenduak

eskuratzea eta muntatzea.

Kanpoko enpresa batek WiFi sareak instalatzeko egin behar duen azterketa.

Laguntza horiei esker, WiFi guneen sare oso bat osatzen ari gara hoteletan, kongresu zentroetan, ikastetxeetan,

egoitza publikoetan, profesionalen elkarte eta elkargoetan, osasun zentroetan, eta abarretan. 2006ko urrian 678

wifi gune zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan.

azpiegiturak



mación

2005eko maiatza mugarria izan da sare hau osatzeko; izan ere, hilabete horretatik aurrera, WIFI teknologia UPV/EHUko

55 eraikinetako 175 gunetan egon da erabilgarri eta, hortaz, haririk gabeko sarbideen sarerik handiena sortu da Euskadin.

Haririk gabeko doako sarbidea (WiFi) UPV/EHUko instalazioetatik unibertsitate komunitate osora (60.000 pertsonatik

gora, ikasleak, irakasleak eta administrazio eta zerbitzuetako pertsonala barne hartuta) zabaltzen da, datuen sare

korporatibora nahiz Internetera sartu baitaiteke bide horretatik. Unibertsitateko instalazioetatik igarotzen diren pertsona

guztiek ere erabil dezakete, baina kasu honetan Interneterako sarbidea besterik ez dute.

Unibertsitate komunitateko kideek sistema hori kontu eta pasahitz pertsonalizatuaz autentifikatutako sarbidez erabili

dezakete, eta unibertsitatetik igaro besterik egiten ez dutenek, berriz, sarbide txartelak eduki ditzakete, atezaindegietan

eta liburutegietan eskuratuta. Konektatzeko aukera erabiltzaileen ordenagailu eramangarrietan ere badago, antena edo

haririk gabeko txartel bateragarriaz. UPV/EHUk haririk gabeko txartelak utziko dizkie halakorik ez duten erabiltzaileei,

eta eraikin guztietan banatuko dira.

Hedadura fakultate eta eskola guztietara iristen da, izan ere, WiFi sarbideak ezarri dira liburutegi, kafetegi, auditorio,

lorategi, bilgune, gela eta abarretan, eta baita beste eraikin batzuetan ere, hala nola Ostalaritza Eskolan, Miramar

Jauregian edota Miramongo Teknologi Elkartegian kokatuta dagoen Arbide Dorrean.

Ezarpen prozesua hiru fasetan gauzatu da:

1. fasea: Campus bakoitzeko eraikin batzuetan igaroaldian dauden pertsonak.

2. fasea: Eraikin gehienak.

3. fasea: Sarbide korporatiboa.

Proiektu honi esker, Euskal Autonomia Erkidegoko haririk gabeko sarbideen barne sarerik handiena instalatu da.

Teknologia mugikorren erabilera sustatzea enpresetako langileen artean, horretarako, interneterako

sarbidea eskainiko zaie sarbide publikoko guneetan eta wifi puntuak non dauden jakinaraziko zaizkie.

erronka berriak
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ITELAZPI, S.A., Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoen eta Euskadiko telekomunikazioen sare publikoa kudeatzeaz

arduratzen den sozietatea, inbertsio handiak egiten ari da, teknologia analogikoan oinarritutako oraingo ekipamendua

legezko epeetan ordezteko.

Sarea Lurreko Telebista Digitalera ondoren adierazten denaren arabera ari da egokitzen:

Ganeta, Oiz, Jaizkibel eta Zaldiarango lau transmisoreak digitalean emititzen ari dira dagoeneko, 2001 eta 2002

bitartean egindako inbertsioei esker. Zentro horiekin, euskal populazioaren %70 baino gehiagorengana iristen

da.

Orain, bi mailatan lan egiten ari da lurraldearen gainerako lekuetara iristeko:

    Lehen mailan, zentro transmisore gehiago instalatu behar diren guneen plangintza teorikoa egin da.

    Bigarren mailan, itzalpeko zonak ber-emisorez beteko dira, transmisoreek baino kostu txikiagoak ahalbidetzen

dituztelako.

Azkenik, ITELAZPIk beste inbertsio batzuk egin ditu emisioa formatu digitalean lortzeko: sare egokitzapenak,

multiplexoreak eta kodetzaileak/deskodetzaileak.

Inbertsio horiekin batera, ITELAZPIk bere garraio sarea hobetzen jarraitu du. 2005-07 inbertsio plana erreferentzia

gisa izanik, esan dezakegu aurrekontuko %60-70 lortu dela dagoeneko:

Ahalmen handiko sarerako eskuratutako ekipoak SDH (Hierarkia Digital Sinkronoa) teknologian oinarritzen dira;

sistema horren bidez, ITELAZPIk sarearen topologia, tradizionalki izar itxurakoa, eraztun itxurara aldatu nahi du,

trafikoa bide erredundanteez eta, baoren batek ongi funtzionatu ezean, alternatibez hornitzeko. “Denbora marka”

delakoen kudeaketari esker, zirkuituen babesa duen SDH teknologiak, bide nagusian gorabeherarik izanez gero,

trafikoa erreserbako bide batera oso denbora laburrean aldatzea ahalbidetzen du eta, horrela, sarearen

erabilgarritasun handia ziurtatzen da.

Bere aldetik, ahalmen baxuko sarerako eskuratu diren ekipoak PDH (Hierarkia Digital Plesiokronoa) teknologian

oinarritzen dira, eta transmisio bide berean 2 Mbp-ko hainbat kanal erabiltzea ahalbidetzen dute.

lurreko telebista
digitala ezartzea: azpiegiturak

azpiegiturak
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Gizarte osoa balio erantsi handiko edukiez eta zerbitzuez hornitzeko LTDk eskaintzen digun potentziala

aprobetxatzea.

erronka berriak

Sarearen egokitzapena une honetan oso aurreratuta dago eta, beraz, arautegiak finkatutako epea betetzea espero da,

eten analogikoa 2008rako aurreikusi baitu.

jaizkibelmiramon

aralar

iruña

pamplona

gorostiaga

ioar

herrera

zaldiaran

oizganeta

gran vía

iurreta
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EiTB Taldea edukien produkzio eta hedapenerako baliabideen digitalizazio prozesuan dago orain. Ikus-entzunezkoen

sektorearen premietara egokitzeko, joan den hamarkadaz geroztik izaten ari den berrikuntza teknologiko sakonaren

jarraipena da hori.

Inbertsioen aparteko Planaren baitan, eta lehenbizi Euskadi 2000TRES Ekimenaren eta gero Euskadi Informazioaren

Gizartean Planaren itzalpean, EiTBk azken urteotan berrikuntza teknologikorako inbertsio handiak egin ditu, 6 alor

nagusitan:

Unitate mugikorrak

Sistemen plana

EiTBko korrespontsaliak

Digitalizazioa

Iurretako Zentro Emisorea zabaltzea

Programen Produkziorako Miramongo Zentroa zabaltzea

Lehen hiru osagaietan, proiektu gehienak amaituta daude eta, beraz EiTB Taldea posizio lehiakor hobean kokatzen

da. Hala ere, behin betiko sendotzeko, gehien gara daitekeen arloetan eman behar du nahitaez jauzi kualitatiboa:

digitalizazioan eta egoitzetan.

Erronka bikoitz horri aurre egiteko, DIGIBat (D-Donostia; I-Iparralde; G-Gasteiz; I-Iruña; B-Bilbao; Bat-Egoitzak Batera)

proiektua sortu zen, EiTB Taldearen egoitzen egitura berria eratzen duena eta teknologia digitalei berrikuntza

teknologikoaren prozesuan funtsezko rola esleitzen diena. Proiektu hori 2002ko maiatzean jarri zen abian, Vitoria

irratiaren emisora eta Gasteizko ETBko korrespontsalia beste kokaleku batera aldatutakoan Taldearen lehen egoitza

digitala inauguratu zenean.

Egoitza Bilbora aldatzea erabaki ondoren, Iurretako zabalkunderako aurreikusi ziren inbertsioak bertan behera utzi

ziren, eta inbertsioak hiru proiektu handitan edo proiektu multzotan berregituratu ziren:

Bilboko EiTBko egoitza berria. 2004ko abenduan Bilboko Nazioarteko Erakustazokako 7. eta 8. pabilioien obrak

hasi ziren, eta 2007ko apirilean amaitzea aurreikusi da.

Miramongo egoitzaren zaharberritzea. Oinarrizko proiektua 2005eko otsailean onartuta, proiektuaren exekuzioa

2007ko apirilean burutuko dela aurreikusi da.

Talde osoaren produkzio prozesuen digitalizazioa.

EITB-ren  digitalizazio plana

azpiegiturak
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Bilboko eta Miramongo egoitzetan aurreikusi diren bestelako inbertsioez aparte (obra zibila eta ikus-entzunezko proiektua),

DIGIBat-ek honako digitalizazio proiektu hauek biltzen ditu:

Ikus-entzunezko produkzioaren baliabide teknikoak digitalizatzea.

Ikus-entzunezko edukien edizio sistemak digitalizatzea.

Erabiltzaileek EiTB Taldeko sozietateek produzitutako edukiak jasotzeko hedabideak edo sistemak digitalizatzea.

Ondoren, EiTB Taldearen digitalizazio proiektuen edukia, eta zenbateraino aurreratu duten, laburbilduko dugu.

Miramongo estudioa eta Pp e23 erabat digitalizatu dira 2004an. Gainerako proiektuak 2007ko apirilean bukatuko direla

aurreikusi da, Eusko Irratiaren digitalizazioa izan ezik, 2008rako aurreikusi baita.

Informatiboetarako kamerez hornitzea

Programetarako kamerak digitalizatzea

Estudioa eta P.P. E23 digitalizatzea

Programen Produkzio Zentroko Produkzioaren osteko gainerako sistemak digitalizatzea

Eusko Irratiko instalazioak digitalizatzea

ikus-entzunezko produkzioko bitarteko teknikoak digitalizatzea
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erabiltzaile tresnak

MAM tresna & Edukien arakatzailea

Indexazio sistema

“Arakatzailea” ezarlekua

Telebistako edukien ediziorako tresna

Irratiko edukien ediziorako tresna

Albisteen eskaleta sistema eta testua editatzeko tresnak (“News Room”)

Programen produkzio zentroko edukien digitalizazioa

Delegazioen edukien digitalizazioa

2005ean hasi eta 2006ko maiatzean oso aurreraturik egon diren proiektuak:

MAM tresna: %85 garatua dago.

Telebistako edukien ediziorako tresna: %75 garatua dago.

Arakatzailea ezarlekua: %85 garatua dago.

2006ko lehen seihilekoan garatutako proiektuak:

Indexazio sistema

Irratiko edukien ediziorako tresna

Albisteen eskaleta sistema eta testua editatzeko tresnak (“News Room”)

Programen Produkzio Zentroko Produkzioaren osteko gainerako sistemak digitalizatzea

EITB-ren  digitalizazio plana

Delegazioen edukien digitalizazioa 2006ko bigarren sehilekoan jarriko da abian.

euskarriak eta formatuak

VTRen berrikuntza eta zintako formatu digitala, informatibo eta programetarako

Irenste sistema & Play Out

Ezarlekua “On Line”

Edukietarako banda zabalaren sarea

Near Line ezarlekua

Artxibo Sakona

azpiegiturak

ikus-entzunezko produkzioko bitarteko teknikoak digitalizatzea
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tresnen integrazioa eta prozesuen automatizazioa

Baliabide eta prozesuen automatizazioa

2006ko lehen seihilekoan hasitako proiektuen garapen maila:

Irenste sistema & Play Out: %40

Ezarlekua “On Line”: %55

Edukietarako banda zabalaren sarea (Itelazpi) : %30

Near Line ezarlekua: %70

Baliabide eta prozesuen automatizazioa %60

Informatibo eta programetarako VTRen berrikuntza eta zintako formatu digitala 2006ko bigarren sehilekoan hasi zen.

Artxibo sakonaren proiektua 2007an jarriko da abian.

Eduki interaktiboak

Iurretan LTDren zerbitzuaren abiapuntua instalatu zen 2002an; ITELAZPIk berriz, LTD hedatzeko sarearen lehen fasea

muntatu du (populazioaren %70era iristeko).

Digitalizazio inbertsioak osatzea, egoitzei dagozkien gainerako proiektuekin koordinatuta.

Une honetan LTD arautzen duen lege berriko frekuentzien berregokitzapena gauzatzen ari dira.

LTD kanal berriak martxan jartzea.

erronka berriak

edukien hedabideak digitalizatzea
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EuskoNIX Puntu Neutroa Euskadin tokiko Internet trafikoa trukatzea ahalbidetzen duen azpiegitura da. Eusko NIXi

esker, Interneten hornitzaileek (ISPek) zuzenean trukatzen dute beren trafiko autonomoa, galerak eta atzerapenak

minimizatuz eta bezeroei eskainitako kalitatea hobetuz.

2002ko urtarrilean entitate sortzaileekin hitzarmena sinatu zenetik, EuskoNIX proiektuak zerbitzu operatiboa bilakatzeko

beharrezko urratsak egin zituen 2003aren erdialdean. Burututako zeregin nagusiak honako hauek izan ziren:

Lokalak egokitzea, UPV/EHUko ekipamendu nagusirako eta kudeaketa ekipamendurako.

EuskoNIXen hitzarmena, protokoloa eta arautegia

Ekipamenduak (konmutadoreak, router-ak) eskuratzea

Entitate parte hartzaileek EuskoNIXekin loturak ezartzea

Bazkide guztiak pixkanaka sartzeak trukatutako trafikoaren bolumena handitu du, 2004ko abenduan hilean 6

Terabytera iristeraino. Zerbitzua bazkideen kuotez autofinantzatzen da.

EuskoNIxen puntu neutroak honetan laguntzen du:

Interneteko komunikazioetan zerbitzu kalitatea hobetzen, konektatutako erakundeen artean trafikoa trukatzeko

zuzeneko bideak eskainiz.

Azken erabiltzaileak banda zabaleko konexioa (*DSL edo modem kablea) izatea eskatzen duten zerbitzu berriak

sortzen, eta puntu neutroan ISPen trafikoa trukatzea sustatzen.

EuskoNIXek “Instituzioak” kategorian akzesit bat lortu zuen, 2003ko urrian Bilbon burututako ETI Euskadi Topaketetan.

azpiegitura
aurreratuak - euskonix

azpiegiturak
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euskonix-en trukatutako trafiko metatua (2004)

Proiektuaren arrakasta eta ISP parte hartzaileen irudia zabaltzea

Interneten beste hornitzaile batzuk Euskadin sartzea

erronka berriak

zergatik euskal puntu neutroa?

Interneteko zerbitzu guztietan (posta elektronikoa, web nabigazioa...), bezeroa eta zerbitzaria ISP desberdinetan

daudenean, datuak konfiguragarriak ez diren bideetatik ibiltzen dira. Bide luzeak egiten dituzte, trafikoa

trukatzen den lekuetaraino edo puntu neutroetaraino (Espanix-Madrid, Catnix-Barcelona, Linx-Londres,

Amsix-Amsterdam), eta komunikazioaren kalitatean eragina duten galerak eta atzerapenak izaten dira.

Interneteko zerbitzuen belaunaldi berriak (multimedia, bideoa) eta tokiko edukien eskaera igotzeak trafiko

trukeak erabiltzailearengandik hurbilago egotea eskatzen dute. “Banda zabalean” konektatutako erabiltzaileen

eta multimedia edukien gorakada nabarmenak Internet trafikoaren hazkunde esponentziala eragiten dutela

kalkulatu da, 4-5 hilero bikoiztu egiten baita.

8.0 T

6.0 T

4.0 T

2.0 T

0.0 T

urt. ots. mar. apr. mai. eka. uzt. abuz. ira. urr. aza. abe.

metatua: 1.1 TB
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i2BASK sare akademikoaren helburua EAEko I+G komunitatea egituratzea da, bere eragileen arteko eta kanpoko

beste batzuekiko elkarlana bultzatuz. Azken belaunaldiko komunikazio sarea (NREN, Internet2) sortzea da asmoa,

multimedia komunikazioen, errealitate birtualaren, komunikazio zabalduen, kalkulu intentsiboen eta biltegiratze

masiboaren proiektuak burutzea ahalbidetuko duena.

i2BASKek Zientzia eta Teknologiako Euskal Sareari (Saretek) banda zabaleko komunikazio egitura emango dio,

teknologia aurreratuekin (Gigabit Ethernet, PoS) eta jabetzako edo alokatutako loturetan (zuntz iluna, lambdak, SDH).

i2BASK sareak, honako zerbitzu orokor hauek eskainiko ditu, besteak beste:

Banda zabalera handiko komunikazioak (2,5 Gbp, 1 Gbp)

Teleprestakuntza: ikertzaileentzako teknologiak eta zeharkako gaiak

Konputazio Intentsibo Banatua

Une honetan, sarea ezartze fasean dago. 2004ko ekitaldian burututako zereginen artean, honako hauek ditugu:

Ekipamendu nagusia eskuratzea.

Komunikazio sarea 2006ko abenduaren 31ra bitartean kontratatzea.

GRID plataforma eta nodoak. CMS eta LMS plataformak, edukiak gordetzeko.

Kanalizazioak eta sarea hedatzea (Miramongo Teknologi Elkartegia, Arrasate).

NOC (Sareko Operazio Zentroa Arbide Dorrean (Miramon) edukitzea.

Hedapen ekintzak: bideo streaming-a UPV/EHUko Udako Ikastaroetan.

azpiegitura
aurreratuak – i2bask

azpiegiturak
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Sare nagusia produkzioan jartzea, sare korporatiboak sartzea

Beste sare batzuekin konektatzea (RedIRIS, GEANT)

2007. urterako eta ondorengoetarako finantzaketa eredua

erronka berriak

inguruko sareak

1 ereduko taldea

2 ereduko taldea

sare nagusia 2,5 Gbps

EHU leioa donostia

gasteiz

zamudio TP deusto BI miramon TP

ESTE

eibar rekniker

arrasate

premia + osakidetza

miñano PT

rediris



184/185

euskadi informazio gizartean planak jasotako esparru eta programen azterketa

Informazioaren Gizarte aurreratua oinarri teknologiko berritzaileaz eta etengabe eraldatzen ari denaz soilik sostenga

daiteke. Hori dela eta, Euskadi Informazioaren Gizartean Planak ezagutza teknologiko berria sortzeko beharra

azpimarratzen du, Informazioaren Gizartean sortzen ari diren aukerak aprobetxatzeko bitarteko gisa, besteak beste.

Berrikuntza teknologikoa bultzatzeko, EIGPk 2001-2005eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planera jo, helburu

horiekin konpromiso handia hartu baitu Plan horrek. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planak proposatutako

ikerketa arloak hiru kategoriatan egituratzen dira, eta horietako guztietan sartzen da Informazioaren Gizarteari dagokion

ikerketa.

Orientatu gabeko oinarrizko ikerketaz gain, zeinak, bere izaera dela eta, ezagueraren arlo guztien garapena bultzatzen

baitu, Informazioaren Gizartearen arloak berariazko tratamendua jasotzen du beste bi kapituluetan: ikerketa aplikatuan

eta ikerketa estrategikoan.

funtsezko arloak

Lehiakortasuna, Ingurumena eta Energia, Bizi Kalitatea eta Baliabide Biziak-ekin batera, Informazio Gizartea Zientzia,

Teknologia eta Berrikuntza Planean jasotako 5 funtsezko arloetako bat da. Ikerketa ongi identifikatutako enpresa

edo gizarte premiekin lotutako 5 programen inguruan egituratzea proposatu da:

Enpresa digitala

Informazioaren eta

Komunikazioen Teknologiak

Administraziodigitala Hizkuntzaren industriak

Enpresa kudeaketa

aurreratua

teknologia
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ikerketa estrategikoa

Aplikatuagoa den funtsezko arloetako ikerketaren osagarri gisa, ikerketa estrategikoa epe ertainerako eta luzerako

apustua da. Lau arlo nagusiren garapena proposatu da:

errealitate birtuala
haririk gabeko

teknologiak
hizkuntz  infoingenieritza enpresa digital zabaldua

Zeharka, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planak, proposatu diren ikerketa arloak garatzen laguntzeko ekintza batzuk

hartu ditu kontuan. Horien artean ditugu ikertzaileak eta teknologoak prestatzea, nazioarteko elkarlana, zientzia, teknologia

eta berrikuntza hedatzea, oinarri zientifiko eta teknologikoa duten enpresak abiarazteko laguntza programekin koordinatzea,

eta abar.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren (2001-2005) planteamendu kontzeptuala Intek, Saiotek eta Etortek

programen bitartez emandako laguntzetan gauzatu zen. Ondoren, laburki erakutsiko dugu Plan hori indarrean egon

den bitartean programa horiek sortutako ikerketa jarduera.

intek

Euskal enpresen ikerketarako eta berrikuntza eta garapen teknologikorako jarduerei laguntzen die, haien lehiakortasuna

hobetzeko. Bi modalitate daude:

Proiektu indibidualak (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileekin elkarlanean aritzea barne

har dezake)

Elkarlaneko proiektuak
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proiektu kopurua

onartutako aurrek. emandako dirul.

aurrekontuak eta dirulaguntzak

onartutako aurrek. emandako dirul.

proiektu kopurua aurrekontuak eta dirulaguntzak
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2001-2005 bitartean Intek eta Saiotek programen laguntzak jaso zituzten proiektuen helburua Zientzia, Teknologia eta

Berrikuntza Planak planteatutako programetako gaiak dira, Informazioaren Gizartea arloan:

IKTak: azpiegiturekin eta komunikazio sistemekin, softwarea oinarri duten zerbitzu eta sistemekin, informazioa eta

zerbitzuak eskuratzearekin eta osagaiak eta beren aplikazioekin zerikusia duten proiektuak.

Enpresa digitala: negozio elektronikoetako transakzioen eta ordainketen ingurune seguruarekin, negozio elektronikoko

plataformak enpresa sistemekin bateratzearekin, enpresak negozio elektronikoan sartzearekin eta Interneten

oinarritutako negozio berriak garatzearekin zerikusia duten proiektuak.

Enpresa kudeaketa aurreratua: enpresa kudeaketaren eredu berriekin, berrikuntzaren kudeaketarekin, metodo

berritzaileak kudeaketa, kultura eta pertsonei aplikatzearekin, erakundeetako ezagutzaren eta kapital intelektualaren

kudeaketarekin eta teknologia berriek sortutako negozio eredu berrien integrazioarekin zerikusia duten proiektuak.

Administrazio digitala: barne kudeaketa hobetzearekin, Administrazio elektronikoarekin, departamendu kudeaketarekin,

azpiegitura teknologikoarekin eta antolamendu azpiegiturarekin zerikusia duten proiektuak.

Hizkuntzaren industriak: Lengoaiaren Ingeniaritzaren oinarrizko teknikak garatzearekin, hizkuntz baliabideak garatzearekin,

tresna aurreratuen erabilera sustatzearekin eta trebatze plataformak esperimentatzearekin, informazioa gorde,

berreskuratu eta bilatzearekin, mintzamena automatikoki ezagutzearekin, mintzamena digitalki ulertzearekin, testua

mintzamen bihurtzearekin eta testuinguru ofimatikoan testu tratamenduaren laguntzako funtzionalitateak eta testua

testura bihurtzearekin (itzulpena) zerikusia duten proiektuak.

etortek

Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sareko kideen ikerketa estrategikoari laguntza ematen dio. Hiru urte hauetan 5

proiekturi eman zaio laguntza

Wireless (haririk gabeko sareak)

Tarvitek (errealitate birtuala)

Hizkin21 (hizkuntz infoingenieritza)

AMIGUNE (ingurumen adimena)

JAKINBASK (ingurune adimentsuak)
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aurrekontuak eta dirulaguntza

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren jarraipen gisa, une honetan Zientzia, Teknologia eta Gizartea 2005-

2008 Plan berria lantzen ari gara, eta horrek Euskadiko ikerketa jarduerari beste bultzada bat emango dio.

onartutako aurrek emandako dirulag.
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Informazioaren eta komunikazioen teknologiek ere oso bultzada handia jasotzen dute Zientzia, Teknologia eta Gizartea

Planean:

Lehenik, IKTak jarduera positiboaren sei arloetako bat dira. Arlo horretan, honako programa hauek aurreikusi dira:

Teknologia elektronikoak eta komunikazioei dagozkienak

Teknologia informatikoak

Informazioaren gizartearen zerbitzuak

Enpresa digitala

Hizkuntzaren teknologiak

Gainera, proposatzen diren zortzi ikerketa arlo estrategikoetako batzuek zerikusi handia dute Informazioaren Gizartearekin.

Horien artean, aipagarria da komunikazioen zerbitzu aurreratuak eta informazioa.



informazio
gizartearen

bilakaera
euskadin

3
sarrera

laburpen exekutiboa

euskadi informazio

gizartean planak jasotako

esparru eta programen

azterketa

informazio gizartearen

bilakaera euskadin
EIGPren helburu estrategiakoak

adierazleak
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informazio gizartearen bilakaera euskadin

Aurreko kapituluan jasotako informazioa azken urteotan EIGPren baitan sortutako lan handiaren isla da; lan hori

Jaurlaritzaren proiektu gisa eta herritarrentzako eta enpresa sarearentzako laguntza programa gisa gauzatu da.

Jarduera adierazleak orain arte egindakoaz pozik egoteko modukoak dira, eta baikor izatera bultzatzen gaituzte.

Dena den, ezin dugu ahaztu aipatutako jarduera horien arrazoia azken helburuak betetzea dela. Hori horrela, balantze

txosten honek nahitaez jaso behar du Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren bilakaeraren analisia.

Lehenik, EIGPren helburu estrategiko orokorra zehazteko hiru helburu zehatzak ekarri behar ditugu gogora:

Gero eta gizarte jantzi, dinamiko, sozialki aurreratu eta kohesionatuagoa lortzen laguntzea

Herritar guztien bizi maila etengabe hobetzera bultzatzea

Euskal ekonomian balioa eta aberastasuna sortzea

gero eta gizarte jantzi, dinamiko, sozialki aurreratu eta

kohesionatuagoa lortzen laguntzea

Teknologia berriek helburu horretarako egiten duten ekarpena modu askotakoa izan daiteke. Bere adierazpenik

agerikoena etxeetan ordenagailua eta Internet sartzea izan da, euskal familiei informazio eguneratuaren etengabeko

iturria eskainiz horrela. Azken urteotako garapena Konekta Zaitez programak eta KZgunea zentroek bultzatu dute

batez ere, eta arrail digitalaren aurkako borroka azpimarratu dute bereziki.

Orain, euskal familiek aukera handiagoak dituzte Interneten sartzeko, eta hobeto prestatuta daude haren erabilerari

etekina ateratzeko. Gainera, Sareak eskaintzen dituen informazio eta prestakuntza edukiak nabarmen hobetu dira.

Eusko Jaurlaritzaren ahaleginak beren fruituak ematen hasi dira (euskadi.net berritzea, Hiru.com, Habenet edo Gazte

Aukera bezalako atariak...), eta oraindik ere badaude ekimen handi batzuk, emaitzak epe labur eta ertainera erakutsiko

dizkigutenak, hala nola informazioaren eta prestakuntzaren atari berriak, edo Lurreko Telebista Digitalaren potentziala).

Era berean, EAEko ikasleek gero eta baliabide aurreratuagoak dituzte beren prestakuntzarako: PREMIA programari

esker, ekipamendu informatikoa berritzen jarraitzen duten ikastetxeetatik hasi eta e-prestakuntzan eta azken

belaunaldiko azpiegitura eta telekomunikazioen zabalkundean (Internet 2) aitzindari den EHU unibertsitate komunitateraino.

EIGPren helburu
estrategiakoak
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herritar guztien bizi maila etengabe hobetzera bultzatzea

Internet edukien hornitzaile gisa pixkanaka hobetzeak ere lagundu egiten du, neurri handi batean, herritarren bizi maila

hobetzen. Lehen desplazamendu fisikoa eta denbora eskatzen zuten zerbitzuak, hala nola zerga batzuk ordaintzea,

dokumentu ofizialak eta gazte txartelak eskatzea, euskarazko azterketak eta, jakina, informazioa eskatzeko kontsulta

soilak, telematikoki lor daitezke orain Administrazio elektronikoari esker.

Etorkizun hurbilean, Jaurlaritzak azken urteotan garatutako eraldaketa proiektuei esker, zerbitzu horiek biderkatu egingo

dira (espedienteen tramitazio telematikoa zabaltzea, zergak ordaintzea, historia klinikoa eskuratzea, etab.). Eta ez

Interneten bakarrik; izan ere, Informazioaren Gizartearen zerbitzuak gure bizitzako arlo guztietan sartzen ari dira (herritarrari

harrera egiteko Zuzenean zerbitzua, osasun txartel elektronikoa, trafikoaren informazio sistema...).

euskal ekonomian balioa eta aberastasuna sortzea

Euskal herritarrentzat izan diren aurrerapen asko enpresei aplika dakizkieke, horiek ere ekipamendua erosteko eta

Internetera konektatzeko laguntza programen onuradunak izan baitira zuzenean. Estatistikek erakusten dutenez, euskal

enpresetan IKTen erabilera gero eta handiagoa da, gure enpresa sarearen lehiakortasuna bultzatuz horrela. Eusko

Jaurlaritzaren ekimenek (WiFi sarrera guneak, landa guneetako udalerrietara banda zabaleko azpiegiturak hedatzea)

euskal langileei Internetera konektatzeko aukera berriak eskaintzen dizkiete lurralde osoan.

Era berean, Internetek negozio prozesuetan laguntzeko eskaintzen duen balio erantsia egunez egun gauzatzen da e-

Jaurlaritzaren zerbitzu berriekin (lehiaketa publikoetako enkante prozesua, ordainketen pasagunea, dirulaguntzen eskaera)

eta komunitate sektorial berri eta hobeekin, hala nola Justizia.net eta Nekanet.net-ekin.

IKTak lehiakortasunaren euskarri gisa duen rol horrek horien inguruan sortzen ari diren negozio berrietan dauka adierazpenik

garbiena. Euskadin, enpresa Digitalaren programen multzoa IKTen sektorea zabaltzen laguntzen ari da.
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Euskadiko Informazio Gizartearen bilakaerari buruzko analisi zorrotzak lehen esandako guztia kuantifikatzen duten

adierazleak jaso behar ditu.

Horixe da, hain zuzen ere, “2005eko alderatze ebaluazioaren urteko txostena” delakoaren helburua; txosten horrek

Informazioaren Gizartearen estatistika nagusiak jasotzen ditu Eustat-etik, eta alderatze analisia egiten du beste iturri

batzuetatik jasotako datuekin.

Ondorengo orrialdeetan, adierazle horien sintesi bat aurkeztuko da, jarduera eremuen arabera bilduta. Xehetasun

gehiagorako, aipatu dugun txosten hori kontsulta daiteke.

Aldez aurretik, beharrezkoa da datuen interpretazioari eta erabilitako sinbologiari buruz ñabardura batzuk egitea.

interpretazioa

Informazioaren Gizartearekin zerikusia duten estatistikek, bai EAEn, bai Europako gainerakoan, muga batzuk dituzte,

eta ezinbestekoa da muga horiek kontuan hartzea zifrak eta grafikoak behar bezala interpretatzeko:

Denborari dagozkion serie batzuetan datuak falta dira, azterlan estatistikoak ez baitira beti jarraian egin.

Maiz gertatzen da adierazle bera metodologia desberdinez kalkulatzea, organo estatistikoaren edo herrialdearen

arabera; horregatik, alderaketak konplexuak dira.

Estatistika institutuek metodologia aldaketa batzuk egin dituzte azken urteotan, neurketak homogeneizatzeko;

ondorioz, adierazle baten bilakaerak errealitatearekin bat ez datozen gorabeherak izan ditzake.

Aurreko guztiaren ondorioz, batzuetan nekez aldera daitezkeen zifrak ditugu.

Informazioaren Gizartearen adierazleak homogeneizatzeko Europako Batasunean egiten diren ahaleginek, eta baita

Eustatek bere estatistiketan egiten dituen hobekuntzek ere, pixkanaka, azkenean adierazleen sistema oso eta homogeneoa,

ondorio zehatzak ateratzea ahalbidetzen duena, sortuko dutelakoan gaude.

sinbologia

Kapitulu hau errazago irakurtzeko, honako ikur grafiko hauek erabiliko dira:

ikurra nolako ideiarekin batera doan

Politiken adierazleak (EIGPn helburu kuantifikagarri gisa daudenak)

Ideia nagusia (aurreko grafiko edo taularen interpretazioa, edo informazio gehigarria)

Euskadi beste autonomia erkidegoekin eta EBko beste herrialdeekin alderatzeko

Datuak interpretatzeko kontuan hartu beharreko alderdia 

adierazleak
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etxean internet duten familiak (%)

ekipamendua

2001 2002 2003 2004 2005 helb. 2005

%43,5
%45,6 %46,2

%49,8 %51,5

%65,1

etxean ordenagailua duten familiak (%)

iturria: Eustat

internet guztiontzat
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%39,5
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2001 2002 2003 2004 2005 helb. 2005

Eustaten azken datuen arabera, hau da, 2005aren amaierako datuak kontuan izanik, EAEko bi familiatik batek

ordenagailua du etxean eta %39k interneterako sarbidea dute. Bi adierazle hauen hazkunde erritmoa moteldu egin

da azken urtean.

Azken urteotako bilakaera positiboari esker EAE Europako herrialdeen batez bestekora iritsi da, hala ere, Europako

herrialde aurreratuenen mailatik urrun dago oraindik. Izan ere, iparraldeko herrialdeetan etxeen %67k dute interneterako

konexioa eta EB-25etan %48k.

Estatuko gainerako erkidegoekin alderatuz gero, Euskadi Interneterako sarbidea duen hirugarren autonomi erkidegoa

da, Madril eta Kataluniaren atzetik eta Estatuko batez bestekoaren gainetik dago (%34) (INEren datuak).
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etxean telefono mugikorra duten familiak (%) iturria: Eustat
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%69,6
%73,6 %75,1
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2005aren amaierako Eustaten datuen arabera, familien %82,7k telefono mugikorra dute. Horrek esan nahi du

dagoeneko bete dela Euskadi Informazio Gizartean Planak esparru honetan ezarritako helburua.

Bistakoa da, beraz, telefonia mugikorra azkar hedatzen ari dela eta bistakoa da baita ere IKTen ekipamendu honi

beste zerbitzu batzuk gehitu behar zaizkiola, hala nola, interneterako konexioa, ohartarazpen eta alerta sistemak,

albiste zerbitzuak, eta abar.

internet guztiontzat

adierazleak

2001 2002 2003 2004 2005 obj. 2005

%82,7
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etxeetako internet konexio mota (%) *erantzun anizkoitza(iturria: Eustat)

2003 2004

Eustaten datuen arabera, azken urtean EAEko etxeetan banda zabalaren (ADSL eta kable –zuntz optiko bidezko

konexioak) hedapen esanguratsua ikus dezakegu, ohiko telefono linea bidezko konexioa, aldiz, gero eta gutxiago

erabiltzen da. 2005ean interneterako konexioa duten etxeen %55,1ek banda zabaleko konexioa dute, 2004an, berriz,

%38,6 ziren konexio mota hori zutenak.

INEren datuen arabera, euskal familien %22,4k banda zabala dute internetera sartzeko, eta horrek Estatuko batez

bestekoan jartzen gaitu, baina Europako herrialde aurreratuenetatik urrun, zeren EB-15etan etxeen %48k baitute banda

zabaleko konexioa 2005ean.

2005

etxeetako ikten ekipamendua (%)

2001 2002 2003 2004 2005 obj.2005 grado de avance

etxean internet duten familiak 24,1 28,6 30,8 35,3 39,5 60 35,7

etxean ordenagailua duten familiak 43,5 45,6 46,2 49,8 51,5 65 30,7

etxean telefono mugikorra duten familiak 69.6 73,6 75,1 80,5 82,7 80 111,5

* 2001-2005 bitartean egindako bidea, 2005eko helburua lortzeko egin beharreko guztizko bidearekiko, bilakaera lineala dela suposatuta.
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iturria: Eustat

2005aren amaieran, internet erabiltzen duen 15 urtetik gorako euskal populazioa 755.100 pertsonakoa da, hau

da, populazioaren %41. Bilakaera positiboa bada ere, internet erabiltzen duen populazioaren hazkundea moteldu

egin da eta, beraz, ez da lortu iparraldeko herrialdeen parera iristeko helburua.

Datuen bilakaera nolabait gelditzearen arrazoi nagusi bat 2003an inkesta egitean sartutako aldaketa metodologikoa

da. Izan ere, urte horretatik aurrera azken 3 hilabeteetako erabiltzaileak soilik hartzen dira kontuan.

EB-15en populazioaren %55ek internet erabiltzen dute, hortaz, 10 puntuko aldea dago EAEk 2005erako finkatu

zuen helburuarekin konparatuz.

Europako herrialdeen emaitzak ikusirik, baliteke EIGPk 2005erako ezarritako helburuak handiegiak izatea.

Estudio General de Medios delakoaren datuak kontuan izanik, 2005aren amaieran EAEko populazioaren %41ek

erabiltzen dute internet, Estatuko batez besteko %35aren aldean.

erabilera

internet erabiltzen duen (%) populazioa (>15)
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salerosketa elektronikoaren erabiltzaileak internet erabiltzaileen aldean (%) iturria: Eustat

Datu horiek erakusten dutenez, 2004an dagoeneko gainditu da 2005erako planteatutako helburua.
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iturria: Eustat

Eustaten azken datuen arabera, 2005aren amaieran internet erabiltzen duen populazioaren %22,8k elektronikoki

egin ditu salerosketak, eta ehuneko hori ia bederatzi puntu igo da aurreko urteko kopuruaren aldean.

2003an salerosketa elektronikoa jaistearen arrazoia neurketa sistemaren aldaketa da. 2003tik aurrera, datuak azken

3 hilabeteetako erosketei dagozkie, baina aldez aurreko datuek denbora mugarik gabeko erosketak jasotzen dituzte.

Europako Batasunean (EB-15), internet erabiltzen duen populazioaren %38k elektronikoki erosi zuen 2005ean.

INEren datuen arabera, EAE Estatuko batez bestekoaren gainetik dago salerosketa elektronikoaren erabiltzaileei

dagokienez (%9,6 eta %8,4), eta rankingaren bosgarren postuan dago Katalunia, Madril, Balearrak eta Kantabriaren

atzetik.

posta elektronikoaren erabiltzaileak internet erabiltzaileen aldean (%)

internet guztiontzat
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%14,0

%35,0
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%22,8

IKT erabiltzaileak (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2005 helb.aurrerapen maila

Internet erabiltzaileak

(15 urtekoak eta 15 urtetik gorakoak) 29,2 30,2 32,2 35,5 41,0 65,0 %23,5

Posta elektronikoa erabiltzen duten
internet erabiltzaileak  49,0 63,2 78,5 81,2 81,8 60,0 (gaindituta)

Posta elektronikoa erabiltzen duten

internet erabiltzaileak 16,9 17,9 12,0 14,0 22,8 35,0 32,6

%16,9

adierazleak
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arrail digitala interneten erabilerari dagokionez (ehunekoen aldea) iturria: Eustat

Gizarte batean IKTak erabiltzen dituztenen eta IKTak erabiltzetik baztertuak gera daitezkeenen artean dagoen aldeari

deritzo arrail digitala, eta EAEn handitu egin da urtez urte 2001etik aurrera.

Grafikoan ikus daitekeen bezala, arrail digitala handituz doa bere hainbat adierazpenetan (adinaren, ikasketa mailaren

eta jarduerarekin duen zerikusiaren arabera) eta, beraz, 2005erako ezarritako helburutik urruntzen ari gara (2001eko

arrail digitala 3 puntu gutxitzea)

Nolanahi ere, arriskuan dauden kolektiboen ehunekoa gero eta handiagoa da internet erabiltzaileen artean. Adibide

gisa, 55 urteko eta gehiagoko interneteko erabiltzaileak %3,2 ziren 2001ean eta %7,7ra igaro dira 2005ean. Lehen

mailako ikasketak dituztenak internet erabiltzaileen %4,1 dira (2005), hau da, 2001ean baino bi aldiz gehiago. Langabeen

eta ez-aktiboen kopurua ere hazi egin da internet erabiltzaileen artean, %6,6tik %12ra igaro baitira aipatu aldi horretan.

Kolektibo horietan, abiapuntua oso baxua zen eta, horregatik, gaurko egoerak negatiboa izaten jarraitzen du.
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internet erabiltzaileak (guztizko kolektiboaren gaineko %)

2001 2002 2003 2004 2005 %    01-05

erabiltz. guztira 26,9 30,4 31,9 34,9 37,8 40,5

 55 urte edo gehiago 3,2 4,6 5,4 6,0 7,7 %140,6

lehen mailako ikasket. 2,0 2,6 3,2 3,4 4,1 %105,0

ez-aktiboak eta langab. 6,6 8,1 8,2 9,6 12,0 %81,8

iturria: Eustat

2001 2002 2003 2004 2005

25,8
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enpresa digitala

ekipamendua

iturria: Eustat*internet duten establezimenduak (%)langile kopuruaren arabera

Eustaten azken datuen arabera, 2005ean euskal enpresen %56,4k dute interneterako sarbidea (%45,9 2004an).

Enpresaren tamainak eragin handia du adierazle honetan, hartara, 10 langile baino gutxiagoko establezimenduen

artean %53,7 dira interneterako sarbidea dutenak eta 10 langile edo gehiagoko enpresen kasuan, aldiz, %93.

Aipagarria da helburu guztiak gainditu direla bi segmentuetan eta aipagarri da batik bat mikroenpresek egindako

ahalegina, interneterako konexioak bikoiztu baitituzte.

Europa mailan, 2005ean 10 langile edo gehiagoko establezimenduen %92k dute interneterako sarbidea, 2004an

baino ehuneko bi puntu gehiago erdietsi dira beraz. Estatu mailan, interneterako sarbidea duten enpresak %90 dira

INEren datuen arabera.
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* Eustat-ek 2006ko lehen hiru hilabeteetan Informazio Gizarteari (ESI enpresak) buruz eginiko inkestatik ateratako datuak
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konexio mota

iturrria: Eustatinterneterako konexio mota establezimenduetan (guztizko konexioen gaineko %)

Interneterako sarbidea duten 10 langile edo gehiagoko establezimenduen artean %82k baino gehiagok erabiltzen

du ADSL, %13,7k RDSI eta %13,3k modema; 10 langile baino gutxiagoko establezimenduen artean, %70eko eta

%27ko kopuruak erregistratu dira hurrenez hurren.

2001 2003 2004 2005

interneterako konexio mota establezimenduetan (guztizko konexioen gaineko %)

establezimenduak guztira 10 langile baino gutxiago 10 langile edo gehiago
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Konexio motari gagozkiola, EAEko enpresen artean ADSL lineak dira erabilienak, izan ere, konexio guztien %71,7 ADSL

bidezkoak dira (%53,3 2004an). ADSL lineen ostean, modema duten telefono linea bidezko konexioak dira erabilienak

(%26,1 2005ean), hala ere, gutxituz doaz urtez urte.

iturrria: Eustat
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posta elektronikoa

iturria: Eustatposta elektronikoa erabiltzen duten establezimenduak (%) langile kopuruaren arabera

Enpresen kasuan, posta elektronikoaren erabileraren bilakaera eta interneten ezarpenarena oso antzekoak dira.

Eustaten datuen arabera, 2005ean EAEko establezimenduen %52k dute posta elektronikoa.

10 langile baino gutxiagoko enpresen artean %49k erabiltzen dute posta elektronikoa eta 10 langile baino gehiagoko

enpresen artean %93k, horrela beraz, bi kasuetan gainditu dira EIGPk ezarritako helburuak.
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ekipamendua eta erabilera – politiken adierazleen laburpena

2001 2002 2003 2004 2005 helb.2005 Aurrerapen maila (*)

10 langile baino gutxiagoko enpresak

interneterako sarbidea 23,1 33,3 39,4 42,6 53,7 50,0 95,5

posta elektronikoa 20,1 30,6 36,3 39,1 49,0 45,0 98,0

web gunea 2,6 7,3 11,7 13,3 19,8 8,0 253,7

10 langile edo gehiagoko enpresak

interneterako sarbidea 76,6 80,8 86,7 88,1 93,0 92,0 94,2

posta elektronikoa 74,3 80,9 86,2 87,9 92,8 91,0 100,5

web gunea 29,1 41,1 51,7 55,8 66,4 70,0 84,6

iturria: Eustatweb gunea duten establezimenduak (%)
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EAEn gero eta gehiago dira web gunea duten enpresak, eta kopuru hau urtez urte hazten ari da. 2005ean establezimenduen

%23,1k du web gunea, 2004an 16,4 ziren bitartean.

Nolanahi ere, alde handia dago enpresa txiki eta handien artean: mikroenpresen %19,8k du web gunea 2005ean eta

10 langile edo gehiagoko enpresen kasuan %66,4ra iritsi da kopuru hori. Grafikoan ikus dezakegun bezala, EIGPk

mikroenpresentzat finkatutako helburua ongi gainditu da.

EB-15etan, 10 langile edo gehiagoko establezimenduen %69k du web gunea 2005ean (%67 2004an).
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intraneta eta estraneta

iturria: Eustatintraneta duten enpresak (%)

EAEko enpresetan gero eta intranet sare gehiago ezartzen dira, eta Eustaten datuen arabera, 2005ean mikroenpresen
%10,5ek eta 10 langile edo gehiagoko enpresen %52,7k dute intraneta. 2004an, %9,3ra eta %45,4ra iritsi ziren
kopuru horiek.

Estranet sareen hazkundea ordea motelagoa da, izan ere 10 langile edo gehiagoko enpresen %22,8k dute estraneta
(%18,4 2004an). Mikroenpresen kasuan %4,1era iritsi da kopurua (%3,3 2004an).

EB-15en kasuan, 2005ean batez beste 10 langile edo gehiagoko enpresen %35ek dute intraneta, beraz, 2004an
baino puntu bat gehiago erdietsi da. %16 dira estraneta dutenak (%14 2004an).

10 langile baino gutxi. 10 langile edo gehi.
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segurtasuna

iturria: Eustatsegurtasun neurriak enpresetan  (establezimendu guztien gaineko %)

establezimenduak guztira

birusak detektatzea

10 langile edo gehiago

segurtasun
zerbitzuak

zerbitzari
seguruak

establezimenduz
kanpoko backup-ak

autentifikazio
mekanismoak

firewall-ak
(suebakiak)

datuak enkriptatzea

EAEko enpresek hartutako segurtasun neurrien artean, aipagarrienak birusak detektatzeko programak dira (establezimendu

guztien %53,6) eta horren ondotik datoz: segurtasun zerbitzuak erabiltzea (%34), suebakiak instalatzea (%25,2),

establezimendutik kanpoko backup-ak egitea (%23,8) eta zerbitzari seguruak erabiltzea (%18,5). 10 langile edo gehiagoko

enpresen artean askoz gehiago dira informatikako segurtasun neurriak erabiltzen dituztenak.
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salerosketa elektronikoa

iturria: Eustatsalerosketa elektronikoa egiten duten establezimenduak (%) langile kopuruaren arabera

 10 langile baino gutxi. 10 langile edo gehi.

enpresa digitala

adierazleak

Euskal enpresen salerosketa elektronikoaren zifrek gorako joera izan dute azken urteotan, hala ere, merkataritza

modalitate hau erabiltzen duten establezimenduen kopurua txikia da oraindik:  10 langile baino gutxiagoko enpresen

%9,9k eta 10 langile edo gehiagoko enpresen %19,5k 2005ean.

Eginiko eragiketa motari dagokionez, aipatzekoa da askoz gehiago direla internetez erosi duten establezimenduak

(guztizko kopuruaren %9,6) internetez saldu dutenak baino (%1,9).
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Ildo horretatik, Eustaten datuen arabera eta internetez edo beste sistema elektroniko batzuen bidez lortutako negozio

bolumenari gagozkiola, 2004an 4.300 milioi euro baino gehiago erdietsi ziren salmenta elektronikoen atalean eta

2.000 milioi erosketa elektronikoen atalean. Horrela beraz, %16,5 eta %12,1eko hazkundeak erregistratu dira

hurrenez hurren.
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administrazioa on-line

salerosketa elektronikoa oztopatzen duten faktroeak

(establezimenduen %)
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Euskal enpresa ehunaren salerosketa elektronikoa oztopatzen duten faktoreei dagokienez eta Eustaten datuei erreparatuz

gero, esan behar da establezimenduen erdiarentzat beren produktu edo zerbitzuak ez direla egokiak internetez saltzeko

(%64  2004an).

Aitzitik, gero eta establezimendu gehiagok uste dute bezeroak ez daudela prest honelako eragiketak egiteko (%39

2005ean, %33 2004an) .
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zerbitzuen eskaintza

Administazioa online-ren esparruan dauden datu estatistiko urriak direla eta, ezin dugu Euskadiko azken urteotako

eboluzioari buruzko ondorio kuantitatiborik atera.

Euskadi Informazioaren Gizartean Planak honako helburu hauek ditu finkaturik 2005erako:

Administrazioaren zerbitzuen informazioa %100 on-line izatea

Oinarrizko zerbitzuen %60 telematikoki tramitatu ahal izatea.

Bestalde, Administrazioa online bultzatzeko Eusko Jaurlaritzaren Plan Estrategikoak, Administrazioa Modernizatzeko

Bulegoak sustatukoa, euskal e-Administrazioaren sustapena koordinatu nahi du, honako helburu hauek lortzeko:

Administrazioaren eta hiritar eta enpresen arteko harremana eta eskainitako zerbitzuak hobetzea

Barne eraginkortasuna hobetzea

Analisi kuantitatiborik ezean, txosten honetan zehar emandako informazioak Eusko Jaurlaritzak bere zerbitzuen

digitalizaziorantz lanean diharduela erakusten du:

Jarduera batzuek, hala nola Interneteko presentzia ereduak eta atari sektorialen multzoak, Administrazioaren

zerbitzuei buruzko informazio gehiago eta hobea eskaintzen diote erabiltzaileari.

Hona hemen une honetan martxan diren zenbait proiektu: zerbitzuen digitalizazioa, e-kontratazioa, ordainketen

pasagunea, telematikoki tramitatzeko eredua, eta abar.

gizartearen interesa

Eskura ditugun datuen arabera, 2005ean, euskal erabiltzaileen %38,4k Internet erabiltzen dute Administrazioarekin

harremanetan jartzeko. Europan %42 dira internet horretarako erabiltzen dutenak.

EAEn interneteko erabiltzaileen %19,5ek on-line deskargatzen ditu Administrazioaren inprimaki ofizialak. Europan

%21,5 dira Administrazioaren inprimakiak internetez deskargatzen dituztenak.

Azkenik, EAEn Administrazioari inprimaki ofizialak beteta bidaltzeko internet aukeratzen duten herritarren kopurua

Europako batez bestekotik oso hurbil dago (%12).

administrazioa on-line

administrazio elektronikoaren adierazleak 2004 (eae eta eb-15)

EAE EB-15

2003 2004 2005 5003 2004 2005

administrazioaren informazio ofiziala jasotzea 42,5 54,4 38,4 40,4 44,0 42,0

inprimaki ofizialak deskargatzea 16,6 20,1 19,5 20,6 20,3 21,5

inprimaki ofizialak beteta bidaltzea 5,7 6,0 12,1 11,9 11,5 12,0

Iturria: Eustat eta Europar Batzordea
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euskadi en la red

euskara interneten

iturria: Eustatweb guneetan erabilitako hizkuntza

(web gunea duten establezimenduen %). 2005

Eustaten azken datuen arabera, 2005ean, euskal enpresen web orrien %33,6k euskarazko edukiak dituzte,

ingelesezko edukiak dituztenak baino zertxobait gehiago dira beraz. Horrek esan nahi du 2004an baino ehuneko

puntu bat gehiago erdietsi dela (%32,4).

presentzia instituzionala interneten

web gune aipatuenen sailkapena (2005eko iv. hiruhilekoa)

sailkapena web gunea aipamen kopurua (milaka) interneten erabiltz.%

interneten erabiltzailea 467,5 100,0

1 www.elcorreodigital.com 58,0 12,4

2 www.hotmail.com 31,5 6,7

3 www.messenger.msm.es 24,9 5,3

4 www.google.com 24,4 5,2

5 www.diariovasco.es 23,2 5,0

6 www.marca.es 23,1 4,9

7 www.kutxa.net 18,5 4,0

8 www.terra.es 13,1 2,8

9 www.bbk.es 12,2 2,6

10 www.ehu.es 11,6 3,0

13 www.lanbide.net 8,3 1,8

18 www.euskadi.net 6,8 1,5

Aipagarria da Eusko Jaurlaritzak web instituzionaletan duen presentzia handia, izan ere, goiko postuetan dago web

gune aipatuenen sailkapenean.
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2005ean internet erabiltzen duten euskal erabiltzaileen %32k adierazi dute internet erabiltzen dutela ikaskuntza eta

irakaskuntza helburuetarako. Bestalde, %12 dira prestakuntza materiala eskuratzeko sarea erabiltzen duten enpresak.

e-prestakuntza

e-prestakuntzaren adierazleak

2004 2005

Ikaskuntza eta irakaskuntza helburuetarako internet erabiltzen duten pertsonak %23 %32

Internet prestakuntza materiala eskuratzeko erabiltzen duten enpresak %14 %12

(Erantzun anizkoitza) Iturria: Eustat

Eusko Jaurlaritzako datuen arabera, 2004-2005ean unibertsitatetik kanpoko ikastetxeek  11,13 ordenagailu dituzte

100 ikasleko. Ildo beretik, ikastetxeen %89,5ek ADSL konexioa dute..

IKT ekipamendua hezkuntza zentroetan (%)

2002-2003 2003-2004 2004-2005

Ordenagailuak / 100 ikasleko 8,8 10,4 11,1

ADSL konexioa duten ikastetxeak 65,7 84,4 89,5

Sarea duten ikastetxeak 66,7 81,9 95,1

Web gunea duten ikastetxeak 40,9 46,6 55,3

Iturria: Eusko Jaurlaritza
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Hezkuntza mailari gagozkiola, unibertsitateko eta lanbide heziketako ikastetxe guztiek dute banda zabaleko konexioa.

Lehen eta bigarren hezkuntzan %87 eta %83ko portzentajeak erregistratu dira hurrenez hurren.

Laburbilduz, EAEn banda zabaleko konexioa duten ikastetxe publiko zein pribatuen kopurua %89,5ekoa da.

banda zabaleko konexioa duten ikastetxeak (%)

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 helb. 2005

Lehen Hezkuntzako ikastetxeak 14,8 42,5 74,2 86,6 100,0

Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak 81,4 75,7 85,1 83,3 100,0

Lanbide Heziketako ikastetxeak 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Unibertsitateak 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Helduen Hezkuntzako ikastetxeak -- 33,3 78,8 97,0 --

EAEko ikastetxeak guztira (publikoak + pribatuak) -- 65,7 84,4 89,5 --

Iturria: Eusko Jaurlaritza

Bestalde, gero eta gehiago dira EHUko campus birtualeko ikasleak, izan ere, 2004-2005 ikasturtean 6.000 ikasle

zenbatetsi dira.

campus birtualeko ikasleak

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

campus birtualeko ikasle kopurua 1.742 3.213 4.783 6.027

Iturria: EHU
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e-osasuna

interneteko informazioa

osasunari buruz informazioa lortzeko internet erabiltzen duten pertsonak (%)

2005ean Euskadiko interneten erabiltzaileen %12,3k sarea erabili dute osasunari buruzko informazioa lortzeko.

Europa mailan, (EB-15,), 2004an Interneten erabiltzaileen %36k sarea erabili dute osasunari buruzko informazioa

lortzeko. Arlo horretan euskal internauten eta europarren artean dagoen alde handiaren arrazoia e-osasunaren

kultura txikiagoa nahiz euskal populazioari Interneten eskainitako osasun zerbitzurik eza izan daiteke.
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banda zabala hedatzea

Azpiegiturei dagokienez, Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren helburu nagusia Interneten sartzeko herritar

guztiek banda zabala eduki ahal izatea da; zehazki, 2005ean populazioaren %98k banda zabaleko konexioa eskuratu

ahal izatea da helburua.

Une honetan Euskadi da banda zabala bere lurralde osora hedatu duen Europako lehen eskualdea. Ehuneko 90ean

bete da helburu hori, baina aurten ehuneko ehunean lortuko da.

Konekta Zaitez-Banda Zabala proiektuari esker, une honetan landa gunean bizi diren 80.000 pertsonek interneterako

sarbidea dute (EAEko populazio osoaren %4), hiri inguruneetan bizi diren pertsonen aukera eta kostu ekonomiko

berberak dituztelarik.

Egin beharreko guztiak egin dira 102 herritan eta barreiaturik dauden 177 gunetan azpiegitura hau instalatzeko,

beraz, bertan bizi direnek EAEko beste edozein lekutan bizi direnen garapen aukera berdinak izango dituzte;

horretarako, 8,4 milioi euroko inbertsioa egin da, 900 kilometroko garraioko kapilar-sarea jarri da eta seinalea

igortzeko ia 100 estazio instalatu dira. Itelazpi, EAEko telekomunikazio azpiegiturak kudeatzeko Eusko Jaurlaritzako

sozietate publikoak egin du lan hau.

banda zabaleko sarbidearen kostua

Banda zabalaren kostuari buruz dauden adierazle urriak eta banda zabaleko konexioa eskaintzen duten zerbitzu

ugariak direla eta, ezin da EAEk Europako beste herrialdeekiko duen egoeraren alderaketa zehatza egin.

Europako Batasuneko Teligen Txostenak dio EBko herrialdeetan internetera konektatzeko batez besteko kostua

txikitu egin dela azken urteetan, batez ere telekomunikazioen merkatua liberalizatu egin delako eta honelako

konexiorako behar diren azpiegiturak gero eta toki gehiagotan daudelako.

azpiegiturak
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