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Mende aldaketarekin batera informazioaren teknologietan gertatzen ari den iraultza teknologiko berriaz galdetu izan

bagenio herritar arrunt bati, ziur naiz orain gutxi arte honelako zerbait erantzungo lukeela: ah bai! ordenagailuak eta

hori guztia... Gaur egun, ordea, gauza hauetan aditua ez den edonork ere badaki egun gertatzen ari den aldaketak izu-

garrizko erronkak dakarzkiela bai gizakiei bai herriei ere. Izan ere, alderdi jakinetan, eguneroko zenbait gauzatan eragi-

na duela ikusten du: lanean, eguneroko bizitzan, etab. Azken finean, herritarra iraultza teknologiko berriak bere bizitza

proiektua baldintzatuko duela ohartu da. Egun, gu guztiok, herritar orok –teknologian ezagutza handirik ez duenak ere

bai– ulertu dugu, arian-arian, iraultza horrek gizartean duen eragina; hau da, ohartu gara informazio gizartea ez dela

txantxetako gauza.

Eta, izan ere, edozein iraultzak –eta teknologikoek zer esanik ez– aldaketa izugarriak dakartza, eta horrek sekulako

erronka dakar, aurreko munduarekiko haustura, eta horrexegatik botere publikoek erantzun egokia ematea funtsezkoa

da. Ildo horretan 1999. urtean informazio gizartea garatzeko proposamen politiko multzo bat sortu zen, arrapaladan ia,

eta administrazio esparru guztietatik: dela Europar Batasunetik –hori da, izan ere, jarduera guztien esparru komuna–,

dela herritarrengandik hurbilen dauden erakundeetatik. Eta horien artean, eEuropa proiektuarekin batera ia, Eusko

Jaurlaritzak ildo horretako programa bat jarri zuen abian, Euskadi 2000Hiru ekimenaren barruan. Programa hori izan

da, hain zuzen, euskal gizarteak egoera berrira egokitzeko izan duen erreakzioaren eragilea, bai hezkuntza alorrean, bai

enpresetan, bai administrazioan, bai eta etxeetan ere.

Programak oso emaitza onak izan ditu, eta honako datuak ezin hobeki adierazten du hori: 1999. urtean Euskadiko etxe-

etatik biztanleen %6 konekta zitezkeen Internetera, eta 2001. urtean, berriz, %25 dira (autonomia erkidegoen artean

zortzigarren lekuan geunden, eta orain, berriz, bigarrenean).

Aurrerapen nabarmen horrek gure helburuak zabalagoak izatea eragin du. Eta horregatik, legegintzaldi berri honetan,

asmoa ildo horretan haztea da, erronkari behar bezala erantzuteko. Gure ekonomiaren eraldaketa prozesua arrakasta-

tsua izan da oso: Euskadi industria krisi sakonean zegoen eta orain, berriro ere, estatuko errenta rankingean lehenen-

go lekuan dago. Eta hori aintzat hartuta, beste eraldaketa sakon bat egitea da helburu, honako hiru euskarrietan oina-

rrituta: 1) informazioaren eta ezagutzaren gizartea sortzea, 2) Euskadi berrikuntza eta teknologia alorrean eredu izatea,

eta 3) Kalitate Osoa irizpidea izatea erakundeak kudeatzeko modua. Aurkezten ari naizen agiri honek, hain zuzen, lehe-

nengo euskarri horren asmo handiko ikuspegia ematen du –Euskadi informazio gizartean–, bai eta hori gauzatzeko estra-

tegiak eta bitartekoak ere. 

Europako batez besteko errentarekin bat egin dugu, eta enpleguan eta teknologian ere bat egiteko konpromisoa hartu

dugu. Ildo horretatik jarraituz, informazio gizartean ere bat egitea planteatu dugu, baina ez hori bakarrik: irakurleak

jarraian datozen orrialdeetan ikusiko duenez, arlo horretan Europako batez bestekoa hartu dugu aintzat 2003. urtera-

ko helburuak planteatzeko; epe ertainera eta luzera, ordea, erreferentzia Europar Batasuneko herrialde garatuenak dira,

iparraldeko herrialdeak, alegia (Suedia, Finlandia eta Danimarka). Gu behintzat ziur gaude gure herrialdearen nortasu-

na eta ezaugarriak aintzat izanik, eta beti ere hezkuntza maila handian eta ekoizpen egituraren eta administrazioen gai-

tasunean oinarrituta, epe luzera Europan informazio gizartean herrialde aurreratuenen artean egon gaitezkeela, eta

horrek izan behar duela, gainera, gure asmoa.
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Plan honekin etorkizuneko ikuspegi hori gauzatzen ari gara, gure jarduera guztien erreferentzia izan dadin. Izan ere,

etorkizuna horrela ikusita eta hori gidari izanik soilik lortuko dugu gure asmoak errealitate bihurtzea. Hemen aurkezten

den gidaliburuak konpromiso handia dakar bitartekoei dagokienez, proiektu berritzaile orok berrantolaketa ahalegina

eskatzen baitu, eta baita atzean uztea gastu xahutzea eta jarrera linealak. Beraz, agirian adierazitako estrategiak eta

ekintzak abian jartzeko antolaketan aldaketak egin beharko dira, bitartekoak berrantolatu eta diru baliabide handia

esleitu (diru kopuru hori 2000. urtean abian jarritako programaren baliabideei gehituko zaie). Horrekin guztiarekin, eta

sailen ohiko baliabideekin, Euskadi Informazio Gizartean planak baliabide handiak izango ditu eskura, bertan zehaztu-

tako helburu zabalen adinakoa, hain zuzen. 

Etorkizuneko ikuspegia, estrategiak zehaztea, helburu zehatzak eta baliabideak: hona hemen Eusko Jaurlaritzak euskal

gizarteari etorkizunerako planteatu dion bigarren eraldaketa handi horren erronkaren lehenengo euskarri horrekiko kon-

promiso irmo eta sinesgarria.

Hori guztia adierazita dagoela, ordea, politika publikoak adierazteko eta horiek kudeatzeko erabiltzen den hizkuntza

nahitaez hotza alde batera utzi, eta herritarrei aurrekoa bezain garrantzitsua den zerbait adierazi nahi diet: aldaketa kul-

tural eta sozial horri aurre egiteko guzti-guztiok ditugun kezkak eta itxaropenak.

Nork ez du zenbait unetan aldaketa teknologikoa urruneko gauza bailitzan ikusi; eszeptizismoz, mesfidantzaz, ezinbes-

tekoz hartu. Jarrera hori ezin bikainago adierazten dute Emersonen lerro hauek: "Gauzek dute agintea eta gizatasune-

rantz gidatzen dute"; eta jarrera onargarria bada ere ezin da etsipenez hartu ezinbestean, ez dugu norbaitek Unamuno

gogora ekarriz adierazitako "teknologiaren sentimendu tragikoa" onartu behar. Egia da, egun gertatu lez, aldaketa tek-

nikoak eta sozialak bizi-bizi gertatzen direnean etorkizuna igartezina egiten zaigula, ez dakigula zer gertatuko den. Baina

hori beti izan da horrela, orain teknologia izango da, baina atzo edo bihar aldatzen ari direnak mugimendu sozialak izan-

go dira edo erakunde politikoak, agian. Izan ere, sormena eta gizakiaren ekintza dira gizarte ireki batean etorkizuna igar-

tezina egiten dutenak.

Eta aldaketaren jatorria gizakiaren sormena baldin bada, hori gauzen jabe egiteko erabiltzeak ezer gutxitarako balioko

digu pertsonen duintasun morala alde batera uzten baldin bada. Horregatik, lehenik eta behin gizatiartu egin behar dugu

espazio sozial berria: informazio teknologikoek sortutako espazio birtuala –ingurune naturala eta hiritarraren alternati-

boa– gizatiartu egin behar dugu. Zer esan nahi dugu horrekin? Lehenik eta behin, ingurune berria gizarte banaketaren

iturri izan ez dadin saiatu behar dugula; tarte digital esaten zaion horri biderik ez diogula utzi behar, alegia. Baina baz-

terketa galaraztea oinarrizko eskakizuna bada ere, bada beste egitekorik ere. Espazio sozial berria gizatiartzeko Javier

Etxeberriak emandako gomendio multzoa izan behar dugu jomuga, berak Telepolis deitzen duen errealitate berri horren

printzipio eratzaileak: espazio zibila, unibertsala, berdintasunezkoa, demokratikoa, nortasuna eta intimitatea errespeta-

tuko duena, multikulturala, hezkuntza sustatzen duena... 

Plan berriak ezin du ez espazio sozial berriaren printzipio eratzaile guztietan eragin. Gobernuen erantzukizuna da, bai;

baina herritar guztien eginkizuna da botere publiko guztien arautze neurriek filosofia hori jarrai diezaioten zaintzea. Dena

den, Eusko Jaurlaritzak bere eskumenen barruan gizarte berria gizatiartzeko lanean hasi nahi du: sarrera unibertsala

bermatu, herritar guztien prestakuntza, eleaniztasuna, eduki eta zerbitzu onak, ekonomia berriaren garapena, nortasu-

naren sustapena...

Baina ez hori bakarrik, hemendik dei egiten diet herritar guztiei gizartearen printzipio eratzaileak ez direla errespetatzen

edo behar bezala ez direla sustatzen irizten baldin badiote, bete ditzagun eska diezagutela. Eta eska diezagutela, hala-

ber, administraziook herritarrak epe ertainera zerbitzu publikoetara Internet bidez sartzeko ezinbestekoak diren tresnak

eman diezazkiegun, hori baita agiri honen bidez hartzen dugun konpromisoa. Herritarrarekin hitzartutako kontratu

moduko konpromiso honetan, nik kultura digitalean sartzeko ahalegina eskatzen diet herritarrei, nire ustez lagungarri
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izango baitzaie bizi kalitatea hobetzeko, lan aukerak hobetzeko, harremanak aberasteko eta aisialdiko aukerak areago-

tzeko. Ez da nire asmoa guzti-guztiok gogo bertsuz sartzea mundu berri honetan, baina bai ingurune digitalarentzat leku-

txo bat egin dezagula, adina, sexua, egoera fisikoa edo soziala dena delakoa izanik ere. Eguneko edo asteko eginkizu-

netan leku bat, lekutxo bat bederen, ingurune berria prestakuntzarako, zerbitzuak eskuratzeko edo antzeko kezkak dituz-

tenekin harreman sareak sendotzeko erabil dezagun; edo zergatik ez, baita entretenimendurako ere, baina beti ere arre-

ta alferrik galaraziko digun erabileran erori gabe, telebistarekin gertatzen zaiguna gerta ez dakigun.

Errealitate bihur daitekeen etorkizuna dugu aurrean, etorkizuna eraikitzeko gida bat, baina hori gauzatzeko ezinbeste-

koa da gu guztion lankidetza, gizarte berria gizatiartuko duten balioak izan ditzagun. Inork ez dezala ahaztu zein egin-

kizun duen pertsonak ardatz izango dituen informazio gizartea sortzeko lanean.

Juan José Ibarretxe
Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria
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Une honetan erabat nahastuta gaude etengabean gizarte industrialetik Informazio Gizarte berrira doan trantsizio proze-
suan. Gizarte berri horrek erabateko eraldaketa dakar berarekin: aldaketa teknologiko, ekonomiko, sozial eta politiko
sakonak, pentsatzeko, lan egiteko, jarduteko eta bizitzeko moduak aldarazten dituztenak. Mundua digital bihurtzen ari
den honetan, Euskadi ezin da eraldaketa horien eragin eta aukeretatik kanpo geratu. 

Giza jarduera guztiak berrasmatzen ari diren ingurune berri honetan, Gobernuak konpromisoa hartu du bere espazio
ekonomiko eta sozial propioa garatzearen aldeko estrategia bat zehazteko. 

Gertatzen ari diren aldaketen garrantziaz jabeturik, 1999. urtetik hona Eusko Jaurlaritza hainbat jarduera sustatzen joan
da, “Euskadi 2000Hiru Ekimena” programaren esparruan. Ekimen horiek euskal gizartea Informazio Gizartean erabat
engaiatzea dute xede, eta espazio digital berria jartzen dute pertsonen zerbitzuan. 

Une honetan, bultzada berria eman beharrean gaude, abian den prozesua bizkortzeko. 

Bultzada berri horren abiapuntu politikoa, hain zuzen, Lehendakariaren inbestidura hitzaldian dugu: 

“Euskadiren bigarren eraldaketa ekonomiko handiaren atarian gaude. Hark hiru zutabe hauek ditu oinarri: 

■ Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartea eraikitzea 
■ Euskadi Europako ikerketaren eta teknologiaren espazioaren erreferente bihurtzea 
■ Kalitate Osoaren printzipioa erakundeen kudeaketa modu gisa zabaltzea.” 

Gainera, Informazio Gizarteari dagokionez, Lehendakariak legegintzaldi berrirako konpromiso hau adierazi zuen: 

“…guztiontzako Informazio Gizartea eraikitzeko proiektuan aurrerapauso nabariak ematea. Hala, beharrezkoa den
kultur aldaketa sustatu behar dugu, baita herritarrak Internetera hel daitezen erraztasunak jarri eta merkataritza
elektronikoa eta Ekonomia Berriaren enpresak bultzatu ere. Horiekin guztiekin batera, administrazioaren on line zer-
bitzuen eskaintza handitu behar dugu.”

“Euskadi Informazio Gizartean” Plana, hain zuzen, aurrera egiteko apustu politiko horri erantzutera dator; ekimen ireki
eta dinamikoa da, eta, Euskadin Informazio Gizartea gara dadin erreferentzia esparrua ez ezik, gizarte osoak parte har-
tzeko espazioak ekartzen ditu. 

Beraz, lehentasunak eta konpromisoak esanahi horixe dute; hau da, Euskadiko pertsona, erakunde eta instituzio guz-
tiei aldaketa handi horren onurez gozatzeko aukera ematea, “Euskadi Informazio Gizartean” eraikitze aldera.

1. Lehentasuna eta konpromiso politikoa

Egun ekinez

…eta etorkizuna eraikiz.





Informazio Gizarte Berria:

Erabateko Eraldaketa
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Hasierako ikuspegiaren arabera, bereziki arlo ekonomikoari (Ekonomia Digitala) atxikitzen bazitzaion ere, Informazio
Gizartearen kontzeptua zabalduz joan da azken urte hauetan. Hala, une honetan aldaketek bizitzaren esparru guztietan
eragiten dutela hartzen da aintzat: 

Honela defini dezakegu erabili behar dugun Informazio Gizartearen kontzeptua: Informazioaren Teknologien eta
Komunikazioen garapenaren ondorioz gertatzen ari diren eraldaketa sozial, ekonomiko eta politikoak biltzen dituen pro-
zesua, baita teknologia horiek erabiltzeak informazioa lortu, bildu, prozesatu eta partekatzeko eskaintzen duen ahalmen
mugagabea ere. 

Errealitate berri hori oinarrizko hiru ezaugarri hauen inguruan eratzen da: sartzeko erraza izatea, konektatzeko erraza
izatea eta elkarreragineko gaitasuna izatea. Denboraren eta espazioaren ohizko oztopoak txikitu egiten dira, eta alda-
keta horrek nabarmen eragiten du gizartean, ekonomian eta politikan, baita pertsonen eguneroko bizimoduan ere. 

Gertatzen ari diren aldaketa ugarien artean, honako hauek nabarmendu behar ditugu: 

Eragin Sozialak: 

■ Harreman sozialetarako modu eta aukera berriak sortzen dira, espazio fisikoak baldintzatu gabe: tokiko komunitatea
eta komunitate orokorra elkarri lotuta. 

■ Lana antolatzeko formula berriak sortzen dira (telelana): baliabide tekniko eta informazio gehiago eskuratzeko auke-
ra, azkar eta edonon. 

■ Kultur alternatiba berriak agertzen dira: Internet tokiko eta gutxiengoen kulturak garatzeko bide aproposa da, ingu-
rune eleanitz batean. 

■ Hezkuntza eta prestakuntza iraunkorrak eskura: bizitza osoan zehar ikasteko eta norberaren garapenerako aukerak. 

■ Informazio Gizartean sartzeko modurik ez duten herritarrek baztertuta gelditzeko arriskua dute: “tarte digitalaren”
mehatxua agertzen da. 

■ ...

Eragin Ekonomikoak: 

■ Eskaintzaren eta eskariaren globalizazioa: tokiko merkatuak merkatu orokorrari eman dio bide, eta bertan kontsu-
mitzaileek zerbitzu eta produktuen eskaintza zabala dute eskura. 

■ Kostuak eta salneurriak txikitu egiten dira: traba geografikoak desagertzen dira, eta lehia handiagoa da. 

■ Bitartekaritza birdefinitzen da: transakzioen kostua eta ondasun eta zerbitzuen banaketa merkatzen dira. 

2. Informazio Gizarte berria: erabateko aldaketa
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■ Zerbitzuak berritzeko eta beren kalitatea hobetzeko aukerak: ezin ukituzko aktiboak garrantzia handiagoa dute. 

■ “Sarea Efektua”, kide berri bakoitzak sarearen balioa handitzea eragiten du: enpresak beren baitan hazkunde azka-
rra gertatzearen alde agertzen dira. 

■ Enpresa proiektu berriak kokatzeko erabakiak: berrikuntzarako azpiegiturak eta langile adituak edukitzeak garrantzi
handiagoa hartzen dute, eta lehen pisua zuten irizpideen kaltetan –lurra edukitzea eta laguntza mailak, esaterako–. 

■ …

Eragin Politikoak: 

■ Estatua-Nazioa ohizko kontzeptua berriz ere planteatzen da: estatuek zuzenean kontrolatzen ez dituzten eragin sare
orokorrak agertzen dira. 

■ Sarearen garapenari nabarmen lagundu dion askatasuneko printzipioa (erregulaziorik eza) eta herritarrek eskatzen
dituzten segurtasuneko eta pribatutasuneko printzipioak bateragarri egin behar dira. 

■ Zerbitzu publiko eta administratiboen hornidura garden eta elkarreragilea: administrazio publikoak ateak zabaltzen
dizkie herritarrei. 

■ Demokrazia eta herritarren parte-hartzea sustatzea: teknologia berriek aukera ematen diete herritarrei eztabaidan
parte hartu eta erabakiak hartzeko. 

■ ...

Aldaketa prozesu honetan zalantza handiak daude eredu sozial berria osatu behar duten balore eta jarreren inguruan.
Egoera horren aurrean bi estrategia daude: zer gertatuko zain egon, ala prozesuan eragiten saiatu, etorkizunean bizi nahi
dugun gizarte eredutik abiatuz eta ikuspegi hori errealitate bihurtzeko baliabideak jarriz. Bigarren aukeran aurrera egi-
teko, hots, “etorkizuna eraikitzeko”, proiektu propioa behar dugu, eta, noski, baita gizarte osoaren laguntza eta kon-
promisoa ere. 

Inork ez dauka arrakastaren giltza. Aldaketak abiada bizian gertatzen dira eta ekin egin behar dugu, ezinbestean.
Eraldatzen ari den mundu honetan Euskadik arrakasta lortuko badu, aldaketetara lehenbailehen egokitu behar dugu,
erabaki zehatzak hartu behar ditugu, haien gainean gogor lan egin, eta, batez ere, proiektu propioarekin etorkizunari
aurrea hartu. 

Egun, Euskadik konpromiso atzeraezina du Informazio Gizartearekin. 





Gure ikuspegia:

Euskadi digitala guztiontzat
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Nolako Euskadi nahi dugu Informazio Gizarte berrian? 

Lotua 

Informazio Gizarte berria sareen inguruan egituratzen da. Haietan, pertsona bakoitza informazio iturria da, gainerakoe-

kin elkarrekintzan. Gainera, Sareak kide berriak izan ahala, pizgarri berri gehiago agertzen dira bertan sartzeko. 

Euskadik aukera emango die herritar, enpresa eta instituzioei nazioarteko sare nagusietan parte hartzeko. Eta sare horie-

tako kideen aniztasun sozial, politiko eta ekonomikoa lagungarri gertatuko da esperientziak trukatzeko, arazo komunei

aurre egiteko eta garapeneko balizko erronka eta aukerak hautemateko. 

Euskadi aktiboa, ekintzailea, sareen inguruan egituratuta eta munduari lotuta. 

Irekia 

Harreman politiko, ekonomiko eta sozialak globalizatuta dauden ingurune honetan, Euskadi mundura irekitako gizarte

moduan agertuko da munduaren aurrean: modernitatea, berriztapena eta unibertsaltasuna biltzen dituen gizartea, mer-

katu eta aukera berriak sortzearekin batera herrialderik aurreratuenekiko aldea murrizten jarraitzen duena. 

Garapeneko oinarrizko faktoreak diren neurrian, orokorra eta tokikoa bildu beharraren adierazlea den Euskadi; berezko

nortasunetik abiatuta –baina beste espazio batzuei etengabe lotuta– erronka berriei erantzun iraunkorra emango diena. 

Bere nortasunari eutsiz, mundura zabaltzen den Euskadi. 

Ezagutzari begira 

Etengabean aldatzen ari den mundu honetan, herrialdeek lehian dihardute elkarren artean. Lehia horretatik garaile ate-

ratzeko –eta beste herrialde batzuekiko loturari utzi gabe–, ezagutza sortu, iraunarazi eta hedatu beharra dago, ezagu-

tza etengabeko aurrerapenaren oinarria den heinean. 

Euskadik eutsi egingo die lehia horretan betidanik abantailaren oinarri izan dituen faktoreei: kultura, nortasuna, ezagu-

tza (gizabanakoena eta erakundeena), sormena, gizartearekiko kezka, irekitasuna eta tolerantzia. 

Euskadik handituko egingo du bere ahalmen lehiakorra, ezagutza sortu eta kudeatzeko mundu mailako erreferente

bihurtzeraino; balio erantsi handiko enpresa jarduerak garatzeko gune bihurtzeraino. Ildo horretan, hazkunde ekonomi-

ko jasangarria sustatuko du, baita epe luzera lanpostuak sortzea ere. 

Ezagutza garapenaren motorra duen Euskadi. 

3. Gure ikuspegia: Euskadi digitala guztiontzat 
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Erakargarria 

Informazio Gizartean aurrera egiteko gakoa pertsonek ideia berritzaileak sorrarazteko gaitasunean datza, baita haiek
abian jartzeko baliabide teknologiko eta finantzarioak eskura edukitzean ere. 

Hori dela eta, Euskadik kalitate handiko hezkuntza eskaintza izango du. Ingurune erakargarriak bizitza kalitatea eman-
go dio, baloreekiko gustua sustatuko du –ezagutza eta kulturarekikoa, esaterako– eta lan aukera interesgarriak eskaini-
ko ditu. 

Azken buruan, herri osasuntsua izango da. Bertan bizi eta lan egiteak merezi izango du, ideiak sortu eta sustatuko dira,
eta geroko garapena ahalbidetzeko baliabiderik onenak erakarri eta iraunaraziko dira. 

Talentua erakartzen eta gordetzen duen Euskadi. Lan egiteko eta bizitzeko tokia... 

…ELKARTASUNEAN 

Hazkundea, ongizatea, lehiakortasuna... bai, baina ELKARTASUNEAN. 

Gizarte lehiakor baten oinarriak ezin dira hura osatzen duten agente guztien arteko elkartasun, lankidetza eta toleran-
tziatik bereizi. 

Euskadi sozialki berritzaile, gizatiar eta jasangarria, interes komunak dituzten pertsonen artean elkarlanerako eta harre-
manetarako espazioak sortuz herritarren integrazioa bultzatuko duena. 

Euskadi digitala GUZTIONTZAT, herritarrentzat, enpresentzat eta administrazioarentzat. 

Laburbilduta, proiektu propio bat: 

Elkarlanean jarduten duten pertsonen sareen inguruan antolatzen den Euskadi, aktiboa, ekintzailea, bere nortasunari
eutsiz mundura hedatzen dena, garapenaren motorra ezagutza duena, tolerantea izaki talentua erakartzeko eta gorde-
tzeko gai dena, denak bizikidetzako proiektu komun batean bilduta. 

Informazio Gizartean Euskadik duen eginkizun horretan, agente sozial bakoitzak zeregin garrantzitsua dauka: 

Informazio Gizarteko Herritarra 

Informazio Gizarteak herritarrak gizarteratu eta beren bizitza kalitatea hobetu behar du. Hala, herritarrak eraldaketa
horren onuradun nagusiak dira, eta zeregin aktibo berria hartzen dute, informazio eta ezagutzak transferitzen eta tek-
nologia berriak adituen parean erabiltzen. 

Nolakoa da Informazio Gizarteko Herritarra? 

■ Informazio Gizartearen eraikuntzan protagonista, eta ez ikusle hutsa. Inoiz baino gehiago, etorkizuna eraikitzea guz-
tion eginkizuna da. 

■ Guztiona den Informazio Gizartean integratua eta “infosartua”. Harremanetarako, informazioko eta komunikazioko
aukera berri gisa eskaintzen diren onuretara heltzeko aukerek berdinak behar dute guztiontzat. 

■ Teknika eta tresna berriak erabiltzen hezia, eta beharrezkoa den mentalitate aldaketari buruz sentsibilizatua; hots,
jakitun dena arrakasta izateko ezinbestekoak direla ezagutza maila handia, etengabe ikastea, lehiakortasuna eta mol-
dagarritasuna. 
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Informazio Gizartearen tresnak ikasi eta erabiltzeko motibatua. Izan ere, Informazio Gizartea informazioan eta komuni-
kazioan parte hartzeko eta haiek partekatzeko aukera kolektiboen ezagutza osoan oinarritzen da. 

Informazio Gizarteko Enpresa 

Lanean, ekonomian eta komunikazioan harremanetarako modu berriak agertzeak eragina izaten du enpresetan. Ideia
berriek bat egin behar dute ohiko kontzeptuekin, barneko eta kanpoko elementu eraginkorretatik abiatuta enpresen
lehiakortasuna handitzeko. 

Zein da Enpresen rola Informazio Gizartean?

■ Informazio Gizartearen garapenaren motorra. Hain zuzen, gizartea Informazio Gizartera egokitzeko ardatz nagusieta-
ko bat da, eta bere eragin eremuko gainerako eragileak elkarrekin gara daitezen bultzatzen du.

■ Eredua da, bai teknologia berrien aprobetxamenduan, bai eta egituren eta antolakuntzen egokitzapenean ere, erron-
ka eta aukera berriei aurre egiteko. Ildo horretan, eredugarriak diren arrakasta ereduak sortzen ditu. 

Zein dira Informazio Gizarteko Enpresen ezaugarri nagusiak? 

■ Kultura: Eredu berri eta zaharrak 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiek erabateko aldaketak eragiten dituzte kulturan eta enpresan lana anto-
latzeko moduan (malgutasuna, etengabeko berriztapena). Giza baliabideek dakartzaten esperientzia eta dohainak,
ordea, ezin dira alde batera utzi; aitzitik, haiek sendotu egin behar dira, digitalki aurreratutako enpresa ingurune berrian. 

■ Sistemak: Arau berri eta zaharrak 

Informazio Gizarteak negozioak egiteko arau berriak sorrarazten ditu (globalizazioa, teknologia, ezin ukituzko elemen-
tuak, talentua). Gauzak horrela, enpresek erabaki behar dute ekonomia zein zutaberen gainean ezarri. Sistema berri
horrek antolaketaren helburuekiko konpromiso maila handiagoa eskatzen du antolaketa horren agente guztien aldetik,
enpresak beren sormenetik, trebeziatik eta ahalmen intelektualetik ahalik eta etekinik handiena ateratzeko aukera izan
dezan. 

■ Negozioa: Aukera berriak eta zaharrak

Euskal enpresek azkar hazten ari den Informazioaren Teknologien eta Komunikazioen sektorean dibertsifikatzeko auke-
ra handiak izanagatik ere, ezin dugu ahaztu Euskadiren etorkizuna sektore tradizionalak Informazioaren Gizartera ego-
kitzean dagoela; izan ere, horiexek ahalbidetu dute posizio lehiakorrak eta denboran iraun duten abantailak lortzea. 

■ Espazioak: Merkatu berriak eta zaharrak 

Informazio Gizarteak negozioak egiteko modu berri bat dakar berekin, Sarearen inguruan antolatutako ekonomian oina-
rritua. Informazioaren Teknologiek eta Komunikazioek zeregin garrantzitsua dute horretan; izan ere, batetik, enpresei
merkatu berrietara heltzeko aukera ematen diete, eta, bestetik, beren beharren inguruan informazio gehiago eskuratu
dezaketenez, beren egungo bezeroak gordetzeko aukera. 

■ Parte-hartzea: Eskema berriak eta zaharrak 

Informazio Gizarteak parte hartzeko modu berriak eskaini eta eskatzen ditu. Hala, sarean dauden erakundeek elkarre-
kintzako eredu berriak sorrarazten dituzte, “demokrazia industriala” sustatuz, baita antolaketa unitate berrietan infor-
matzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko prozesu berriak ere. 

Euskadi Informazio Gizartean
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Informazio Gizarteko administrazioa 

Informazio Gizartearen eta horri lotutako teknologia berrien garapena sektore publikoaren eskura dagoen baliabide balio-
tsua da, nola bere funtzio propioak garatzean eraginkortasuna handitzeko, hala herritar, enpresa eta beste administra-
zio batzuekin harremanetan jartzeko mekanismoak berrasmatzeko. 

Zein eginkizun dituzte administrazioek Informazio Gizartean? 

■ Laguntzailea: aldaketa prozesu horretarako baldintzak jartzen ditu; inbertsio pribatua sustatzen du, zerga politikaren
eta arauen bidez; prestakuntza eta ikaskuntza iraunkorrak sustatzen ditu; eta Ekonomia Berriaren garapenean kon-
fiantza sorrarazten du. 

■ Dinamizatzailea: bertako kide diren agenteak sentsibilizatu eta beren parte-hartzea sustatzen du, berrikuntza tekno-
logikoa bultzatzen du eta Informazioaren Teknologien eta Komunikazioen ezarpen orokor eta demokratikoari lagun-
tza ematen dio. 

■ Motorra: ekimen berritzaileak finkatzea sustatzen du; teknologiaren aukera berriak erabiltzea azkartzen du, herrita-
rrekiko eta enpresekiko eguneroko harremanetan; eta barne egiturak eraldatzen ditu, Informazioaren Gizartera ego-
kitutako organizazio bihurtuta. 

■ Erreferentea: administrazioen arteko lotura eta elkarlanetik abiatuta, herritarrari eta enpresei balioa ematen die, tek-
nologia berriak ezarriz; erakunde publikoen eta pribatuen arteko lankidetza sustatzen du; eta Informazio Gizartearen
ekimen, zerbitzu eta eduki berriak ekartzen ditu. 

Informazio Gizartearen geroko garapenaren bermatzailea: arauak etengabe eguneratzen ditu; azpiegiturak egokitzen
ditu; askatasuneko, pribatutasuneko eta segurtasuneko printzipioak orekatzen ditu; denen ahotan dabilen informazioa-
ren eta jabego intelektualaren eskubidearen artean beharrezkoa den oreka ezartzen du, eta herritarrek informaziora eta
komunikazioetara aise heltzeko duten eskubidea errespetatzen du. 





Erreferentea:

Europa Informazio Gizartean
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Informazio Gizartean sartzeak Europako herritarrengan eta horiek munduko ekonomian duten ahalmen lehiakorrean era-
giten dituen ondorioez jabetuta, duela urte batzuk ekin zion Europar Batasunak Informazio Gizarteak eskatzen duen
erronka estrategikoari, berrikuntza eta teknologia berriak erabiltzea sustatuz. 

Europa mailan, planteamendu hori “eEurope - Informazio Gizartea guztiontzat” ekimenean gauzatzen da, eta kontuan
hartzeko erreferentea da Euskadirentzat Informazio Gizartean aurrera egiteko estrategia finkatzean. 

“eEurope - Informazio Gizartea guztiontzat” ekimena 1999ko abenduan jarri zen abian, Informazioaren eta
Komunikazioen Teknologiak Europa osoan ezartzea azkartzeko, eta Informazio Gizartearen abantailez gozatzeko beha-
rrezkoak diren ezagutzak Europako herritar guztien eskura jartzeko. 

Ekimenaren helburuak hauexek dira: 

■ Aro digitalean sartzea eta herritar, etxe, eskola eta enpresa guztiak elkarri lotzea. 

■ Europako herritarrak gai digitaletan heztea, eta haiengan espiritu ekintzailea sorraraztea, ideia berriak finantzatu eta
garatzeko prest egon daitezen. 

■ Prozesu horretan baztertzerik gerta ez dadin zaintzea; prozesuak kontsumitzaileen konfiantza eta kohesio soziala
sendo ditzan zaintzea. 

2000. urtean zehar, Europako Batzordeak anbizio handiko helburu orokor bat ezarri zuen: Europa munduko ekono-
miarik lehiakorrena eta dinamikoena bihurtzea. Horretarako, behar-beharrezkotzat jo zen Gizartearen Informazioak
eskaintzan dituen aukerak lehenbailehen ustiatzea. 

Helburu hori lortzeko, Europako Batzordeak “eEurope 2002” Ekintza Plana landu zuen. Planak garatu beharreko lehen-
tasunezko neurriak ezartzen ditu, Europak aro digitalak eskaintzen duen hazkunde ekonomikoko eta laneko aukeretatik
etekinik ateratzeko aukera izan dezan, Europako herrialde kide, enpresa eta herritar guztien laguntzarekin. 

Ekintza Plan honek barne hartzen dituen neurri eta ekimenak hiru jarduera esparru hauetan biltzen dira: 

■ Internet azkarragoa, merkeagoa eta seguruagoa lortzea; prezio txikiagoak, ikerlari eta ikasleentzako abiadura handi-
ko sareak eta txartel adimenduak oinarri dituena. 

■ Pertsonengan eta heziketan inbertitzea, gazteak aro digitalera sartzeko erraztasunak jarriz, heziketa eta lana aukera
berdintasunean hedatuz eta “informazioaren bazterketa” saihestuz. 

■ Interneten erabilera sustatzea, merkataritza elektronikoa azkartuz, osasun eta administrazio zerbitzuetara on line hel-
tzea erraztuz, munduko informazio sareetan eduki digitalak sorraraziz eta garraio sistema adimenduak garatuz. 

“eEurope - Informazio Gizartea guztiontzat” ekimenaren ildoan, estatu eta eskualde guztiek nork bere ekintza plana
garatu dute alor horretan. Ekimen horiek eta nazioarteko beste batzuk erreferentzia gisa aztertu dira Plan hau lantzeko
prozesuan. Beste batzuen artean, Kanada, Korea, Erresuma Batua, Irlanda eta herrialde eskandinaviarretako ekimenak
nabarmendu behar dira; baita, gertuago, Info XXI. Plana, autonomia erkidegoen eta Euskal Herriko foru aldundien pla-

4. Erreferentea: Europa Informazio Gizartean 
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nak eta udalaren politika eta ekimenak ere. Gizarte zibilaren ekimenen artean, gure ingurune hurbilean azpimarratze-
koa da Confebask-ek sustatutakoa: Euskal Enpresak Informazio Gizartean Sartu eta horretara Egokitzeko liburu zuria.

Kontuan hartu beharra dago alderdi publikoaren esparrutik behar-beharrezkoa dela administrazio guztien artean (euro-
parrak, estatukoak, foralak eta tokikoak) baterako lan koordinatua egitea. Beraz, Gobernu honek ezinbestean hartu
behar du bere gain instituzioarteko harremanetan sakontzearen ardura, baita, Plan honen esparruan, beharrezkoak diren
ekintzak sustatzekoa ere, aurreikusitako azken helburuak lortze aldera.





Informazio Gizartearen

aurrerapen maila Euskadin
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Informazio Gizartea Euskadin sustatu eta garatzeko estrategia eraginkorra zehazteko, garrantzitsua da Euskadiko gizar-
teak nolako heldutasun edo prestakuntza maila duen ezagutzea, baita Informazio Gizarte horretan une honetan zenba-
teraino sartuta dagoen jakitea ere. 

Informazio Gizartearen garrantzia maila sozialean zein ekonomikoan neurtzearen garrantziaz jabeturik, Eusko
Jaurlaritza, EUSTAT estatistika institutuaren bidez, sei hileko estatistikak lantzen hasi da –pertsonak eta enpresak azter-
tzeko–, baita emaitzak laburbiltzen dituen urteko txostena idazten ere1. Diagnostiko hau ikerketa horien datu eta ondo-
rioetan oinarritzen da. 

Kapitulu honek, egoeraren azterketa sakona egin beharrean, zenbait adierazle nabarmendu nahi ditu. Denboran horien
segimendua egiteak bide emango du hausnarketa bideratu eta jarduerak zehazteko. 

Ildo horretan, zenbait azterketa arlo ez daude behar bezala egituratuta, Informazio Gizartearen alorrean aldaketa sozia-
lak eta teknologikoak izugarrizko abiadan gertatzen ari baitira. Eta horrexegatik egungo adierazle multzoa osatzea ezin-
bestekoa da, besteak beste honakoak aztertu beharko dira: sartze kostua, segurtasuna eta konfiantza, herritarren alfa-
betatzen digitala, telelana eta administrazioa on line.

Ondorioz, egungo adierazleetatik abiatuta, helburua sendotasunak eta ahuleziak ezartzea da, baita lehentasunezko jar-
duera esparruak zehaztea ere, Euskadi Informazio Gizartean lehenbailehen sar dadin lortzeko. Alor horretan aurrera egi-
tea baldintzatzen duten eragile nagusiak zein diren zehaztu behar da, alegia. 

5.1. Euskadik Informazio Gizartearen aurrean duen prestakuntza mailaren azterketa 

Euskadik Informazio Gizartearen eta Informazioaren eta horrekin lotutako Komunikazio Teknologien aurrean zer-nolako
prestakuntza maila duen aztertzeko, bi ikuspegi hartu ditugu aintzat: euskal gizartea eta euskal ekonomia. 

5.1.1. Euskal gizartea 

Hauexek dira Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak erabiltzeko herritarren joeretan gehien eragiten duten fak-
tore sozio-ekonomikoak: 

■ Adina 

■ Hezkuntza maila 

■ Errenta maila 

■ Lan egoera 

■ Biztanleriaren kontzentrazio geografikoa 

5. Informazio Gizartearen aurrerapen maila Euskadin

1 EUSTAT, Informazio Gizartea: Euskadi 2000 (http://www.eustat.es/)
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Aldaera horien arabera, hauxe da Euskadiren profil soziala: 

■ Adina: euskal biztanleriaren ezaugarri nagusia 65 urtetik gorako taldean biltzen den pertsona kopuru handia da
(%14,9)2; gainera, kopuru hori nabarmen haziko dela aurreikusten da. Izan ere, 2010. urterako 104.000 pertsona3

gehiago izango dira talde horretan; eta, aldiz, gazteen kopuruaren ia laurden bat galduko da (102.000 gazte gutxia-
go). Horrek, adinekoek Interneten gutxi samar parte hartzen dutela aintzat hartuta, euskal gizartea ingurune berrian
sartzearen kaltetan doa. Beraz, kolektibo hori helburu duten berariazko ekintzak zehaztu beharko dira. 

■ Heziketa maila: 1996ko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren azken estatistikaren arabera, 10 urteko edo gehiagoko eus-
kal herritarren %45,85ek lehen hezkuntza gainditu du, %14,62k lanbide heziketako ikasketak egin ditu, eta
%15,44k4 unibertsitate ikasketak. Euskal biztanleriaren hezkuntza eta kultur maila altua mesedegarria da hura
Informazio Gizartean garatze aldera. 

■ Errenta maila: Euskadik per capita errenta mailarik altuena du erkidego autonomo guztien artean (Euskadi = 11.608
euro; estatuko batezbestekoa = 9.394 euro)5, estatuko batezbestekoa baino %23,5 handiagoa, hain zuzen ere. 

■ Lan egoera: 16 eta 64 urte bitarteko euskal herritarren jarduera tasa %66,5ekoa da6. EBn, jarduera tasa %68,9koa
izan zen7, aldi eta biztanle talde berdinetan. Emakumeen jarduera tasari dagokionez, ordea, adierazle horiek nabar-
men baxuagoak dira (%53,68 Euskadin eta %59,89 EBn, hurrenez hurren). Azterketetatik ondorioztatzen denez, jar-
duera tasa baxua “bazterketa digitalaren” eragile nagusietarikoa da. 

■ Biztanleriaren kontzentrazio geografikoa: euskal biztanleriaren %60,5 13 udaletan biltzen da10. Euskadiko biztanle-
riaren kontzentrazio geografikoko maila Europar Batasuneko altuenen artean dago (Euskadi = 283,9 bizt./km2;
Europako batezbestekoa = 117,2 bizt./km2; estatuko batezbestekoa = 77,9 bizt,/km2)11, eta hori mesedegarria da
azpiegiturak zabaltzeko. 

Ondorioa 

Ingurune sozialean oro har abiapuntu egokian bagaude ere, funtsezkoa da bazterketa arriskuan dauden kolektiboetan era-
gitea, Informazio Gizartea guztiongana helaraztearren.

5.1.2. Euskal ekonomia 

Era berean, aldaera ekonomiko batzuek eragina dute euskal enpresak Ekonomia Digitalean sartzeko abiaduran. Honela
laburbil ditzakegu nagusiak: 

■ Enpresaren tamaina: euskal enpresen %93,6k12 10 langile baino gutxiago dituzte. Teknologia berriak nabarmen
beranduago sartzen ari dira segmentu horretan. 

■ Jarduera sektorea: euskal ekonomia, tertziarizazio prozesuan murgilduta egonagatik ere, eragin industrial handia
dauka, eta horixe da bere eragile nagusia (lehen sektorea = BPGren %1,21, bigarren sektorea = BPGren %43,69,

2 EUSTAT, 1996. urteko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren estatistikak. 1998/07/23an argitaratua
3 EUSTAT,Biztanleria Aurreikuspenak. 2000/06/23an argitaratua. 
4 EUSTAT, 1996. urteko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Estatistikak. 1998/07/23an argitaratua
5 INE, 1999. urteko Eskualde Kontabilitatea Espainian. 2001/12/04an argitaratua (http://www.ine.es/)
6 EUSTAT, 2001
7 EUROSTAT, 2000 (http://europa.eu.int/comm/eurostat/)
8 EUSTAT, 2001
9 EUROSTAT, 2000 (http://europa.eu.int/comm/eurostat/)

10 EUSTAT, 1998ko Udal Biztanleria Eguneratua. 2001/07/20an argitaratua. 
11 EUROSTAT, Europako Eskualdeak. Azalera eta Biztanleria 1997an. 2001/10/02an argitaratua.
12 EUSTAT, 1999ko Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. 2001/03/28an argitaratua 
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hirugarren sektorea = BPGren %55,1)13. Nabarmendu beharra dago, halaber, euskal enpresek produktu ugari espor-
tatzen dituztela. 

■ Ekoiztutako ondasunen edo zerbitzuen mota: sektore industrialaren barnean, enpresa gehienek bitarteko ondasunak
ekoizten jarduten dute. Faktore hori kontuan hartu beharra dago Euskadin merkataritza elektronikoak lortu duen
garapen maila balioesteko orduan. Ildo horretan, enpresen arteko transakzio komertzialak dira potentzialtasun han-
diena dutenak. 

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien sektorea: Euskadiren egitura produktiboan transformatu metalikoen sek-
torea nagusitzen bada ere, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien sektoreak dagoeneko 25.00014 lagun baino
gehiago biltzen ditu. Eta teknologia mailan puntan dabiltzan hainbat enpresa ere baditu, Informazio Gizartearen arrakas-
tarako funtsezkoak. Hala ere, sektore horren berariazko pisua Europako batezbestekotik behera dago. 

Ondorioa 

Euskadin garapen ekonomiko industriala nabarmentzen da, eta alor hori teknologia berriak sektore tradizionaletan ezar-
tzeko eredu potentzial bihur daiteke. Enpresa txiki eta ertainak euskal egitura ekonomikoan duen pisu handiak segmen-
tu hori helburu izango duten ekintza zehatzak abian jartzea eskatzen du.

5.2. Euskadik Informazio Gizartean duen integrazio mailaren azterketa: abiapuntua 

Une honetan Informazio Gizartea Euskadin zenbateraino sartuta dagoen aztertzeko, hiru elementu nagusitan oinarritu-
tako eredua erabiltzen da: 

■ Erabiltzaileak: sarearen zerbitzu eta edukien azken hartzaileak dira. 

■ Eduki eta Zerbitzuak: sareari balio erantsia ematen diote.

■ Testuingurua: erabiltzaileak eduki eta zerbitzuetara heltzea ahalbidetzen du.

Alderaketak ezartze aldera, Europako batezbestekoa baliatuko dugu, Euskadi Europarekin alderatuta nola dagoen jaki-
teko; bai eta Europar Batasuneko kide diren herrialde eskandinaviarren (Suedia, Danimarka eta Finlandia) batezbeste-
koa ere, azken erreferentea izango baitira, Informazio Gizartearen esparruan buruan dauden herrialdeak diren heinean.

Euskadi Informazio Gizartean

13 EUSTAT, Kontu Ekonomikoak. Prezio Arruntak. 2001/07/10ean argitaratua.
14 EUSTAT, IKTen Industria 1999an
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5.2.1. Erabiltzaileak

a) Herritarrak Informazio Gizartean sartzea

Bi adierazle multzo daude, herritarrak Informazio Gizartean zenbateraino sartuta dauden neurtzeko balio dutenak: eki-
pamendu teknologikoak eta horien erabilpena.

■ Ekipamendu maila 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologietan herritarren ekipamendu mailan dauden adierazle nagusiak honakoak
dira: 

■ Etxean ordenagailu pertsonala duten biztanleen portzentajea: 2001eko laugarren hiruhilekoan, 15 urte edo gehia-
goko euskal biztanleen %48,1ek15 ordenagailu pertsonala dute etxean. Alderatzeko moduko azken datuak 2000ko
amaierakoak dira. Orduan Euskadiko batezbestekoa %41,4koa zen16, Europako batezbestekoa %35ekoa17 eta
herrialde eskandinaviarrena %53,318.

■ Interneten etxetik sartzen diren biztanleen portzentajea: 2001. urtearen amaieran 15 urtetik gorako euskal biztanle-
en %26,6k19 Interneten etxetik sartzeko aukera dauka. Kasu honetan, Europako batezbestekoa %36,1ekoa da, eta
herrialde eskandinaviarrena %58koa20. Ordenagailu pertsonala dutenen eta Interneten sartzen direnen arteko aldea
handia da. 

■ Telefono mugikorra duten biztanleen portzentajea: 2001ean 15 urtetik gorako euskal biztanleen %75,2k21 telefono
mugikorra zuten. Alderatzeko moduko azken datuak 2000ko amaierakoak dira. Orduan Euskadiko batezbestekoa
%65,3koa zen22, Europakoa %55ekoa23 eta herrialde eskandinaviarren batezbestekoa %70,7koa24. 

■ Erabilpen maila 

Erabilpen adierazleei dagokienez, honakoak nabarmendu behar ditugu: 

■ Interneten erabilpena: Euskadin, 15 urtetik gorako herritarren %29,2k25 Internet erabiltzen du, Europako batezbes-
tekoa, berriz, %46,2koa da eta herrialde eskandinaviarrena %66,5ekoa26. 

■ Posta elektronikoaren erabilpena: Interneten erabiltzaileen %49k27 posta elektronikoa erabiltzen du. Europako batez-
bestekoa %76,7koa da, eta herrialde eskandinaviarrena %83,6koa28.

■ Merkataritza elektronikoa: Euskadin Internet erabiltzen dutenen %16,9k29 erosketak egiten ditu baliabide horren
bidez. Europako batezbestekoa %20,1ekoa da, eta herrialde eskandinaviarrena, %23,5ekoa30. Puntu horretan, azpi-
marratu egin behar da une honetan transakzio komertzial gutxi burutzen direla, joera goranzkoa bada ere.

15 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2001eko 4. Hiruhilekoa.
16 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2000ko 4. Hiruhilekoa.
17 EUSTAT, Informazio Gizartea: Euskadi 2000
18 EUSTAT, Informazio Gizartea: Euskadi 2000
19 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2001eko 4. Hiruhilekoa.
20 EUROBAROMETRO, 2001 (http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/index_en.htm)
21 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2001eko 4. Hiruhilekoa.
22 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2000ko 4. Hiruhilekoa.
23 EUSTAT, Informazio Gizartea: Euskadi 2000
24 EUSTAT, Informazio Gizartea: Euskadi 2000
25 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2001eko 4. Hiruhilekoa
26 EUROBAROMETRO, 2001
27 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2001eko 4. Hiruhilekoa
28 EUROBAROMETRO, 2001
29 EUSTAT, Euskadi Informazio Gizartean inkesta, Familiak 2001eko 4. Hiruhilekoa
30 EUROBAROMETRO, 2001
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Alderatzeko baliatzen diren adierazle horiek koadro honetan azaltzen dira grafikoki:

Grafiko konparatibo horretatik, honako ondorio hauek ateratzen ditugu: 

■ Euskadi Europaren pare dago teknologia berrien ekipamendu mailari dagokionez; haatik, ekipamendu horiek nahiko
gutxi erabiltzen dira, esaterako, Interneten sartzeko. 

■ Une honetan euskal biztanleria hasierako fasean dago, Internet erabiltzeari dagokionez. Euskal erabiltzaileek infor-
mazioa kontsultatu eta bilatu egiten dute, besterik ez. Bereziki harremanetarako erabiltzen da (herritarren artean eta
erakundeekin), eta neurri apalago batean transakzioak egiteko. 

b) Enpresak informazio Gizartean zenbateraino sartuta dauden

Euskal enpresak Informazio Gizartean zenbateraino sartuta dauden aztertzeko, adierazle multzo berdinak zehazten dira:
ekipamendu teknologikoak eta horien erabilpen maila. Orobat, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien sektore-
aren profesionalen eskaintza-eskaria aztertzen da, baita euskal enpresariek Informazio Gizarteari buruz duten iritzia ere.

■ Ekipamendu maila 

Enpresen ekipamendu mailari dagokionez, honako adierazle hauek hartzen dira Informazio Gizartearen garapen maila
neurtzeko31: 

■ Interneten sartzea: euskal enpresen %26,2 Interneten sartzen da. Enpresaren tamainak nabarmen baldintzatzen du
adierazle hori; izan ere, 10 langile baino gutxiago dituzten enpresen %23,1 soilik daude Internetekin konektatuta,
eta 10 langile edo gehiago dituztenen artean, berriz, %76,6 dira. Herrialde eskandinaviarrei dagokienez, 10 langile
edo gehiago dituzten enpresen batezbestekoa %86koa da. 
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31 Atal honetan aipatzen diren datuak EUSTAT erakundearen ikerlan honetatik hartu dira: Informazio Gizartea: Euskadi 2000-II. Atala: Informazio Gizartea
eta enpresak. Herrialde eskandinaviarren batezbestekoetan, Suediari, Finlandiari, Danimarkari eta Norvegiari buruzko datuak bildu dira.
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■ Intranet: 10 langile edo gehiago dituzten euskal enpresen %33,3k Intranet dauka. Herrialde eskandinaviarren batez-
bestekoa %37koa da. Aurrekoan bezala, honetan ere enpresaren tamainak baldintzatzen du datua, eta enpresa han-
diak dira horrelako ekipamendua sartzeko joera handiagoa azaltzen dutenak. 

■ Extranet: 10 langile edo gehiago dituzten euskal enpresen %10,1ek extranet dute negozioa garatzeko. Herrialde
eskandinaviarren batezbestekoa %19koa da. 

■ Datuen truke elektronikoa (EDI): 10 langile edo gehiago dituzten euskal enpresen %16,4k sistema elektronikoren
bat erabiltzen du datuak trukatzeko. Herrialde eskandinaviarren batezbestekoa %26,75ekoa da. 

■ Erabilpen maila 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien erabilpenari dagokionez, honako adierazle hauek hartzen dira aintzat:

■ Web gunea: euskal enpresen %29,1ek web gunea dute. Datu hori oso bestelakoa da Informazio Gizartearen gara-
penean buruan dauden herrialdeen kasuan: eskandinaviarren batezbestekoa %69,25ekoa da. 

■ Posta elektronikoaren erabilpena: Interneten sartzen diren euskal enpresen %84,3k posta elektronikoa erabiltzen
dute. Enpresek oso ongi hartu dute komunikazio sistema hori, bereziki tamaina handia dutenek. 

■ Hornitzaile eta bezeroekiko transakzio komertzial elektronikoak: alde batetik, euskal enpresen %5,8k Internet era-
biltzen du ondasunak eta zerbitzuak erosteko; bestetik, %3k bakarrik erabiltzen du saltzeko.

Adierazle konparatiboak honako grafiko honetan azaltzen dira: 

Konparazio horretatik, ondorio hauek ateratzen ditugu: 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien ekipamenduei dagokienez, 10 langile baino gehiago dituzten euskal
enpresek herrialde eskandinaviarren batezbestekoaren antzeko garapen maila dute. Aitzitik, hamar langile baino gutxia-
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go dituzten enpresek –eta euskal enpresaren oinarria horiexek osatzen dute– gabezia teknologiko handia dute, aurrez
aipatu dugun bezala.

Euskal enpresek komunikazio tresna gisa baliatzen dituzte teknologia berriak, baina ez dute teknologia horiek negozio
prozesuak optimizatzeko eskaintzen dizkieten aukeretatik etekin guztia ateratzen. 

Profesionalen prestakuntza: Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien sektorearen profesionalen eskaintza eta
eskaria 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiek euskal gizarteari eta enpresei eskaintzen dizkieten kultura berriak eta
antolaketa modu berriek malgutasun maila handiagoak eta egungo prestakuntza sistema berrikustea eskatzen dituzte. 

Teknologia berriak ezartzeak sektore guztietako profesionalak prestatzeko eta birziklatzeko prozesua ekarri du. Horrekin bate-
ra, kultura digital berrian biltzen diren espezialitate eta teknika berrietan hezitako profesionalen eskariak ere gora egin du. 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiei zuzenean lotzen zaizkien lanpostuen kopurua biztanleria aktiboaren
%3tik gertu dago une honetan, eta 1995. eta 1999. urteen bitarteko hazkunde tasa %33,7koa izan da32. GAIA33 elkar-
teak Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien profesionalen eskaintza-eskariaren inguruan egin duen azterketa-
ren arabera, Euskadin alor horretako 2.764 zuzeneko profesional falta izango dira hurrengo bi urtetan. Kopurua, ordea,
handiagoa litzateke ez baitira aintzat teknologia berrietan berariazko prestakuntzaren beharra duten beste sektore
batzuetako langileak. 

Euskadin eskatzen hasi diren profil tekniko profesionalei dagokienez, goi mailako profil profesional berriak agertzen ari
dira, baina, bereziki, teknikari ertainak eskatzen dituzte. 

■ Zer deritzo euskal enpresariak? 

Euskal enpresari eta zuzendariei enpresa egitura Informazio Gizarterako nola prestatuta dagoen galdetu zaie, eta ildo
horretan adierazitako ondorio nagusiak34 honela laburbil daitezke:

■ Egun, euskal enpresen egoera estatuko batezbestekoaren antzekoa da, baina Europako gainerako herrialdekoaren
atzetik dago.

■ Enpresa txikiak handiak baino dezente atzeratuago daude ekipamendu teknologikoei eta horien aprobetxamenduei
dagokionez.

■ Teknologia berrien aprobetxamendua oso mugatua da; izan ere, gehienetan ez da enpresa osoan izaten, arlo fun-
tzional jakin batzuetan baizik.

■ Ezinbestekoa da zuzendariak eta langileak sentsibilizatzea eta prestatzea enpresak Informazio Gizartera egokituko
badira.

■ Oro har, ez dute zehatz jakiten teknologia berriek norberaren negozioan nolako eragina izango duen.

Gainera, eta euskal enpresek Informazio Gizartearen aurrean duten prestakuntza eta integrazio mailaren inguruan enpre-
sa sektore bakoitzak duen iritzia jakiteko asmoz, Eusko Jaurlaritzak zenbait azterketa burutu ditu horren inguruan.
Azterketatik ateratzen diren ondorioak eta enpresariek azaltzen dituzten kezka nagusiak aurrez azaldu ditugunen ildo
bertsuan daude. 

Euskadi Informazio Gizartean

32 EUSTAT, IKTen Industria, 2001
33 Datua 2001eko azaroan eguneratu da, GAIA-Cluster Telekomunikazioen Elkartearen 2000ko urriaren “NTIC Profesionalik Ezaren inguruko Munduko

Azterketa” azterketaren gainean (http://www.gaia.es/). 
34 Euskal Enpresak Informazio Gizartean Sartu eta horretara Egokitzeko liburu zuria, Confebask, 2002
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c) Administrazioak Informazio Gizartean sartzea 

Azken urte hauetan, euskal administrazio publikoek ahalegin handia egin dute ekipamendu teknologikoko maila egokia
lortzeko: telekomunikazio sareak, ordenagailu pertsonalak, aplikazioak, etab. Gainera, nabarmendu egin behar da sek-
tore publikoko langileek prestakuntza maila egokia lortu dutela, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien bera-
riazko prestakuntza programen bidez. 

Euskal administrazio publiko gehienek sistemak garatu dituzte Internet bidezko informazio zerbitzu zabala eskaintzeko.
Hala ere, bide telematiko bidezko transakzio zerbitzuen eta izapide administratiboen eskaintza oraindik urria dela nabar-
mendu behar da.

Ildo horretan, administrazioarekiko harremanetarako Sarea erabiltzeko gero eta gogo eta joera handiagoa azaldu dute
herritarrek.

5.2.2. Edukiak eta Zerbitzuak

a) Euskadi sarean

Euskal gizartea kultura digitalean gero eta gehiago engaiatzen ari den arren, bai euskarak bai Euskadiren berariazko
edukiek une honetan Interneten duten presentzia oraindik ere oso txikia da. 

Hala ere, azken urte hauetan zenbait proiektu jarri dira abian Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien erabilpenari
loturik euskal kultura eta hizkuntza sustatzeko xedearekin. Proiektu horiek erronka handia dute: merkatua txikia eta oso ire-
kia izateak eta abian dauden ekimenen antolamendurik eta hedatzerik ezak eragindako oztopoei aurre egitea. 

Ekimen horiei esker, kultur baliabide propioak Interneten sartzea errealitate bihurtzen ari da. Teknologia berriek irakas-
kuntzan gero eta leku handiagoa izateak eta prestakuntza digital handia duten gazteek azaldutako interesak zeresan
handia dute horretan. 

Horrekin guztiarekin ere, kultur edukien eta bereziki euskarazkoen garapena oso motela da. Orobat, tokiko edukiak ere
oso gutxitan azaltzen dira; eta azken horiek, bereziki, herritarren parte-hartzeari esker sustatzea izango da helburu.

b) Edukien Sektorea

Edukien sektorea Euskadin oso sektore atomizatua da eta horrek, hain zuzen, enpresa horien lehiakortasun gaitasuna
mugatzen du. 

Beren geroko bilakaeraren inguruan dauden zalantzak direla eta, zuhurtzia da nagusi eta oso inbertsio gutxi egiten dira
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologietan.

5.2.3. Testuingurua

a) Azpiegiturak

Informazio Gizarteak berekin dakartzan zerbitzu eta eduki berriek oso telekomunikazio azpiegitura egokiak eskatzen
dituzte, baita banda zabaleko gaitasun egokia ere. Komunikazio gailu berriak eta zerbitzu berriak agertu dira, sektorea
liberalizatu egin da eta Internetek hazkunde azkarra izan du; eta horri guztiari esker azpiegituren eskaria ugaritu egin
da. Banda zabaleko sarrera zerbitzu berrien artean, xDSL teknologiak dira Euskadin gehien hedatu direnak. 

35 “Internetek euskal enpresetan duen presentziaren eta eraginaren azterketa, ikuspegi clusterizatu batetik”, Andersen, 2001eko abendua 
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Hala ere, joera goranzkoa izan arren, oraindik oso gutxi sartu da, kable bidezko teknologien parean. Gainera, eskaini-
tako banda zabalera ere handitu beharra dago, multimedia zerbitzu berrien aukera guztiak baliatu ahal izateko. 

Telekomunikazioen alorrean garatu diren jardueren artean, euskal administrazioak apustu desberdina egin nahi izan du,
eta hala, bigarren telefonia operadorea sortzea sustatu du. Hasiera batean, Eusko Jaurlaritzak azpiegitura propioa sor-
tzea erabaki zuen, eta gero, sektorearen liberalizazioaren esparruan, ekimen pribatuari eman zion bidea. Prozesu horren
ondorioa: sare propioa duen bigarren telekomunikazio operadorea agertzea, eta Euskadin lehia erreala handitzea. Une
honetan, bigarren operadorearen merkatu kuota %33koa da telefonia finkoan, eta %26koa telefonia mugikorrean35;
estatu mailan, berriz, bigarren operadorearen kuota %11koa36 da telefonia finkoan eta %16koa telefonia mugikorrean37. 

Euskadin Interneten sartzearen kostuari dagokionez, egun ezarrita dauden tarifen batezbestekoa, gutxi gora behera, 42
dolarrekoa da 20 konexio orduko, puntako orduetan eta kontzeptu guztiak barne (kostu telefoniko finko eta aldakorrak,
sarrera hornitzailearen kostua eta zergak). Adierazle horren berorren arabera, Europako batezbestekoa 40 dolarrekoa da
eta herrialde eskandinaviarrena 30ekoa. Hala ere, ordu murriztuetan, Euskadin sartzearen kostua 28 dolarrekoa da 20
konexio orduko, Europako batezbestekoaren azpitik (29 dolarrekoa, gutxi gora behera) eta eskandinaviarrenaren gaine-
tik (24 dolarrekoa, gutxi gora behera)38. 

Telekomunikazio operadoreen egungo estrategiari esker, euskal biztanleriaren %95ek ADSL teknologia izan dezake39,
eta epe ertainean %73k izango du kable bidezko zerbitzua eskuratzeko aukera.

b) Teknologia

1999. urtean, Euskadin BPGren %1,4 bideratu da I+G alorrera, eta beraz, aurrerapen handia eman da 1994ko
%1,1etik hona. I+G alorrean gastu sektore nagusia enpresa sektorea da (gastu osoaren %77 hartzen du), ondoren, uni-
bertsitatea (%20,9), eta administrazioa (%2,1). Enpresak berak finantzatzen ditu gastu horien %6540.

Euskadiren ahalegin berritzailea bere egitura industrialaren arabera neurtu behar da, horrek I+G alorreko gastu maila
baldintzatzen duelako. Ildo horretan, sektore ekonomiko desberdinen pisu erlatiboa aintzat hartuta, Euskadi da, nabar-
men, I+G+B alorrari ahalegin gehien eskaintzen dion autonomia erkidegoa (ahalegin idealaren %60,81; estatuaren
batezbestekoa: ahalegin idealaren %28,26)41. 

Nolanahi ere, enpresaren izaera berritzailea da garapen teknologikorako oinarria, eta izaera horrek Informazio Gizarteak
euskal ekonomian aurrera egitea errazten du. Euskadin hori bereziki nabarmendu da; izan ere, oinarri teknologikoa
duten enpresen kopurua %13 handitu zen 1998an42. 

c) Araudia

Informazio Gizarteak eragiten dituen ondorio batzuk –informazioa trukatu eta eskura izatea errazagoa izatea, herritarra-
ren eskubide eta betebehar berriak, horri lotutako harreman sozial, ekonomiko eta juridiko mota berriak eta arau haus-
te berriak–, orain artean ezezagunak ziren, eta, beraz, egoera berri hori legeetan islatzea ezinbestekoa da.

Orain artean, administrazioak bi arlotan jardun du: batetik, Telekomunikazioen merkatua liberalizatu egin du, eta, bes-
tetik, neurri batean, bederen, arautu egin ditu Informazio Gizartean sortu diren zenbait alderdi nagusi –merkataritza
elektronikoa, diru elektronikoa, sinadura digitala, kontratu elektronikoak, datuak zaintzea, etab.–.
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36 EUSKALTEL, 2002ko urtarrila (http://www.euskaltel.es/)
37 RETEVISIÓN, 2000ko urtarrila 
38 RETEVISIÓN, 2000ko urtarrila 
39 Interneten sartzeko tarifak USAko dolarretan agertzen dira, erosteko ahalmenaren parekotasunean. OCDE, 2001eko abuztua (http://www.oecd.org/)
40 Telefónica, 2001 (http://www.telefonica.es/)
41 EUSTAT, 1999. urteko Ikerketa Zientifikoko eta Garapen Teknologikoko Jarduerei buruzko Estatistika. 2001/08/24an argitaratua 
42 ZTBP. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana. 2001-2004 (http://www.euskadi.net/pcti/home_c.htm
43 ZTBP. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana. 2001-2004
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Telekomunikazioen alorrean, Europar Batasunak esparru erregulatzaile osoa ezarri du sektorearen liberalizazioa susta-
tzeko. Horrekin batera, oinarrizko azpiegituren eta zerbitzu osagarrien arteztarau berriak ezarri nahi ditu lehia librea bul-
tzatzeko. Estatu mailan araudi komunitarioa egokitu egin da, eta Espainiako merkatuaren liberalizazio maila oraindik
ere nabarmen indar daiteke. 

Informazio Gizartetik sortu diren jarduera berriei dagokienez, komunitate mailan arlo horretako berariazko zenbait artez-
tarau egin dira, eta haien artean merkataritza elektronikoari dagokiona da azpimarragarriena. Komunitatearen araudia
estatu mailara ekartzeko, Informazio Gizartearen Zerbitzuetako eta Merkataritza Elektronikoko Lege Aurreproiektua gau-
zatu da, gai horretan oinarri erregulatzailea izan nahi duena. 

Administrazioen arteko eta horien eta herritarren arteko harremanetarako modu berriei lotutako araudiei dagokienez
orain artean egin diren ahaleginekin aurrera eginez, Eusko Jaurlaritzak ezinbestekotzat jotzen du Euskadin Informazio
Gizartea lege mailan gara dadin sustatzea, ingurune berriaren eskakizunei ongi erantzungo badiegu.

5.3. Identifikatutako faktore nagusiak

Euskadik ahalegin berezia egin behar du Internet eta oinarrizko alfabetatze digitala euskal herritarrengana hurbiltzeko.
Ildo horretan, arreta berezia eskaini behar zaie baztertze arriskuan dauden kolektiboei. 

Teknologia berrien ustiapen estrategikoa euskal enpresen abantaila lehiakorraren osagarri nagusia da. Hori lortzeko,
beharrezkoa da digitalki aurreratua dagoen ingurune berrira egokitzea, baita jendea agertu diren dibertsifikazio aukeren
inguruan kontzientziatzea. Horrek sentsibilizatzeko, prestatzeko eta laguntzeko berariazko neurriak eskatzen ditu, bere-
ziki enpresa txikien kasuan. 

Ezinbestekoa da administrazioak eskaintzen dituen transakzio zerbitzuak garatzen jarraitzea. Izan ere, gai horretan
aurrera egitea funtsezkoa da administrazioa herritarrarengana hurbildu eta zerbitzu publikoen eraginkortasuna handi-
tzeko, Informazio Gizartearen garapenaren bidez. 

Profesionalen eskaintzaren eta eskariaren artean pertsonen eta ezagutzen fluxuak kuantitatiboki eta kualitatiboki gehi-
tzeko ezinbestekoa da hezkuntza sistemak teknologia berriekin bat egitea. Euskadin Informazio Gizartearen langileak
modu ezin hobean prestatu eta garatzeko, funtsezkoa da hezkuntza ereduetan eta ikasketa planetan kontzeptu berri
horiek sartzea, eta unibertsitateen eta enpresen arteko elkarlanerako formulak egokitzea –Euskadin, bereziki, lanbide
heziketako zentroen eta enpresen artekoak–. 

Ezinbestekoa da indar handiko komunikazioko azpiegituren sare bat sortzea, banda zabalera nahikoa izango duena,
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien erabilpena zabaltzeko. Oinarri horren gainean, Informazio Gizarte
berriaren ezagutza berriak eta alfabetatze digitala hedatuko dira. 

Edukien sektorea Euskadin atomizatuta dagoela kontuan hartuta, behar-beharrezkoa da garapen sektorialeko estrategia
bat zehaztea. Horrek, elkarlana oinarritzat hartuta, egungo mugak gainditzeko aukera emango du. 

Euskadin egoera egokian gaude egungo ingurune lehiakorrak eskatzen dituen erronkei aurre egiteko: euskal politika tek-
nologikoa gidatzen duen 2001-2004 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana dago indarrean. 





Bultzada berri bat:

Euskadi Plana Informazio Gizartean
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“Euskadi Informazio Gizartean” Planak Informazio Gizarte berriak esparru sozio-ekonomiko guztietan eragiten dituen
erronkei erantzuna eman nahi die. Ildo horretan, jarduera osagarri berriak jarri nahi dira abian, plana Euskadin ezar-
tzea sustatzeko. Izan ere, aldaketak abiada handian gertatzen ari diren
honetan, adi egon beharra dago Informazio Gizarteak eskaintzen
dituen aukeretatik ahalik eta etekinik handiena ateratzeko.

Gauzak horrela, eta paradigma berrira lehenbailehen egokitzearren,
planak, laguntza elementua den neurrian, aurreikusitako jarduerak egi-
turatu behar ditu. Hala, “Euskadi Informazio Gizartean” Plana lau mai-
latan eratzen da. Grafikoki piramide baten bidez irudikatzen dira: lehe-
nengo mailak “Euskadi Informazio Gizartean” Planaren helburu oroko-
rra eta berariazko helburuak zehazten ditu; bigarren mailak lehentasu-
nezko jarduera esparruak bereizten ditu; hirugarrenean, esparru bakoi-
tzari dagozkion oinarrizko jarduera ildoak biltzen dira; laugarrenean,
aipatu ildo horiek programen bidez garatzen dira, eta azkenik, bosga-
rrenean, programa bakoitzetik proiektuak ateratzen dira. 

6.1. Helburu orokorra

Jarduera guztiak gidatzen dituen “Euskadi Informazio Gizartean” Planaren helburu estrategiko orokorra hauxe da:

“Euskal gizartea aro digital berrira egokitzea, kultur aldaketa sustatuz eta teknologia berriak pertsona guztien zerbitzu-
ra jarriz, bizitza kalitatea hobetu, oreka sozial handiagoa ezarri eta gure ekonomian aberastasuna sortzeko”.

Helburu orokor hori berariazko hiru helburutan gauzatzen da: 

Komunitate kultuagoa, biziagoa, sozialki aurreratuagoa eta kohesionatuagoa lortzeko ahalegintzea

Etengabean aldatzen ari den ingurune batean sortu den plan dinamikoa den heinean, “Euskadi Informazio Gizartean”
Planak euskal gizartearen giza alderdia garatzea du xede. Hala, pertsonek beharrezkoak diren gaitasuna (trebetasu-
nak/gaitasunak) eta borondatea (motibazioa) dituztela bermatzen da, orain artean baliabide pertsonal hutsa zen infor-
mazioa berenganatu eta partekatzeko prozesuan engaiatzeko, hain zuzen ere. 

Herritar guztien bizitza maila etengabean hobetzea 

Herritarraren eta administrazioaren arteko harreman berriak Informazioaren eta Komunikazioen Teknologietan oinarritutako
nagusi batzuen inguruan antolatzen dira: bizitzeko ingurune osasungarri, jasangarri eta erakargarria sortzea; zerbitzu sozia-
len kopurua eta kalitatea hobetu eta haietara heltzeko erraztasunak gehitzea; zerbitzu publikoak ematea, modu garden, elka-
rreragile eta eraginkorrean; eta aisiari eta kultur ondarea zaintzeari lotutako jarduera berriak garatzea. 

Bizitza kalitatearen aldeko apustu hori osoa izango bada, ordea, planak gauza bat izan behar du argi: errealitate berri
horren garapenaren eraginez, desoreka iturburu berriak sorraraziko lituzkeen kultura sozial eta ekonomiko berri bat
nagusitu ez dadin zaindu behar da. 

6. Bultzada berri bat: Euskadi Plana Informazio Gizartean
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Euskal ekonomian balioa eta aberastasuna sortzea 

Informazioa, ezagutza eta berrikuntza euskal ekonomiaren baliabide estrategiko nagusiak dira. Gainera, hazkunde
jasangarriaren, lehiakortasunaren eta kalitate handiagoko lanpostuak sortzearen giltzak dira. 

“Euskadi Informazio Gizartean” Plana Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien garapena baliatzeko xede irmoa-
rekin sortu da. Ildo horretan, Informazio Gizarteak eskaintzen dituen abantaila eta aukerak ustiatu nahi ditu, Euskadiren
ekonomia biziago, lehiakorrago eta handiago bihurtzeko.

6.2. Eraldaketa proposamena

Horretaz guztiaz gain, berariazko helburu horiek denbora une jakin baterako ezarritako helburu zehazgarri batzuetan
zehatz daitezke. Dena den, aurrerapenaren adierazle izan daitezkeen helburuak zehazterakoan mugak daude: nazioar-
te mailan alderaketa egiteko moduko informazio fidagarri eta iraunkor urria. Arlo honetan, Euskadin EUSTAT
Estatistikako Euskal Erakundearen informazioa dugu (Informazio Gizarteari buruzko inkestak); oinarri-oinarrizkoak hone-
lako informazioa biltzeko.

6.2.1. Erabiltzaileak

a) Herritarrak

Proposatutako eraldaketaren oinarria herritar guztiek teknologia berriak aise erabiltzea da, beti ere tarte digitala deitu-
rikoa gerta ez dadin ahaleginduz (alegia, kolektiboen eta gizartearen batezbestekoaren arteko aldea). Egungo egoeratik
abiatuta, hiru arlo nagusitako helburuak zehazten dira: ekipamenduak, erabilera eta tarte digitala murriztea.

Kontzeptua (2001eko 4. hiruhilekoa) Egungo egoera 2005eko helburua

Ekipamendua

Etxean ordenagailu pertsonala duten familiak %43,5 %65
Etxean telefono mugikorra duten familiak %69,2 %80
Etxean Internetera sartzeko aukera duten familiak %24,1 %60

Erabilera

Interneten erabiltzaileak %29,2 %65
Posta elektronikoa erabiltzen duten Interneten erabiltzaileak %49,0 %60
Merkataritza elektronikoan jarduten dutenak %16,9 %35

Tarte Digitala (kolektiboaren eta batezbestekoaren arteko aldea)

55 urtekoak eta hortik gorakoak %15,1 -%3
Lehen mailako hezkuntza dutenak %15,3 -%3
Lanik egiten ez dutenak eta langabetuak %19,3 -%3
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b) Enpresak

Proposatutako eraldaketak, funtsean, enpresek teknologia berriak modu estrategikoan erabiltzea da, lehian abantaila
lortzeko. Eta horretaz gain, Informazioen eta Komunikazioen Teknologiaren sektoreak aurrera egitea Euskadiko ekoiz-
pen egitura dibertsifikatze aldera. Egungo egoeratik abiatuta, bi alorretako helburuak ezarri dira:

■ Enpresa tradizionala egokitzea mikroenpresak bereiziz (10 langile baino gutxiagoko enpresak)

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien garapena

Euskadi Informazio Gizartean

Etxean ordenagailu pertsonala duten
familiak

Ekipamendua eta erabilera

Etxean telefono mugikorra duten
familiak

Etxean internetera sartzeko aukera
duten familiak

Interneten erabiltzaileak

Posta elektronikoa erabiltzen duten
interneten erabiltzaileak

Merkataritza elektronikoan jarduten
dutenak

EKIPAMENDU MAILA ERABILPEN MAILA

Egungo egoera

2005eko helburua

43,5

65

Egungo egoera

2005eko helburua

69,2

80

Egungo egoera

2005eko helburua

24,1

60

Egungo egoera

2005eko helburua

29,2

65

Egungo egoera

2005eko helburua

49

60

Egungo egoera

2005eko helburua

16,9

35

Tarte digitala

55 urtekoak eta hortik gorakoak

Lehen mailako hezkuntza dutenak

Lanik egiten ez dutenak eta
langabetuak

KOLEKTIBOAREN ETA BATEZBESTEKOAREN ARTEKO ALDEA

Egungo egoera

2005eko helburua

15,1

-3

Egungo egoera

2005eko helburua

15,3

-3

Egungo egoera

2005eko helburua

19,3

-3
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Kontzeptua (2001) Egungo egoera 2005eko helburua

Enpresak (10 langile edo gehiagokoak)

Interneterako sarrera duten enpresak %76,6 %92

Posta elektronikoa erabiltzen duten enpresak %74,3 %91

Web gunea duten enpresak %29,1 %70

Mikroenpresak (<10 langile)

Interneterako sarrera duten enpresak %23,1 %50

Posta elektronikoa erabiltzen duten enpresak %20,1 %45

Web gunea duten enpresak %2,6 %8

TIC Sektorea

Langileak (1999) 24.952 40.000

2005eko helburua

45.000

Egungo egoera

Lanean jarduten dutenak (1999)
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0

Interneterako sarrera duten enpresak

Enpresak eta mikroenpresak

Posta elektronikoa erabiltzen duten
enpresak

Web gunea duten enpresak

Interneterako sarrera duten enpresak

Posta elektronikoa erabiltzen duten
enpresak

Web gunea duten enpresak

ENPRESAK (10 LANGILE EDO GEHIAGOKOAK) MIKROENPRESAK (<10 LANGILE)

Egungo egoera

2005eko helburua

76,6

92

Egungo egoera

2005eko helburua

74,3

91

Egungo egoera

2005eko helburua

29,1

70

Egungo egoera

2005eko helburua

23,1

50

Egungo egoera

2005eko helburua

20,1

45

Egungo egoera

2005eko helburua

2,6

8
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c) Administrazioa

Proposatutako eraldaketa, funtsean, administrazio hurbilago eta gardenago sortzea da, Informazio Gizartea gara dadin
lagunduko duena, Sarean balio erantsiko zerbitzuak eskainiz. Bi mailatan ezarri dira helburuak: on line informazioa eta
izapide telematikoko zerbitzuak ematea.

Egun, informazio edukiak sartzeko ahalegin handia egin da, baina oraindik ere transakzio zerbitzuen eskaintza oso urria da. 

Alor honetan, honako helburuak ezarri dira:

■ On line zerbitzuei buruzko informazioa: 2005. urterako, zerbitzu guzti-guztien informazioa izango da Interneten.

■ Izapide telematikoa eskaintzen duten oinarrizko zerbitzuak: 2005. urterako, oinarrizko zerbitzuen %60 Internet bidez
izapidetu ahal izango da.

6.2.2. Testuingurua

a) Azpiegitura

Telekomunikazio azpiegiturei dagokienez honako helburua ezarri da:

■ Interneterako Banda Zabala guztion eskura: 2005. urterako, herritarren %98k Internetera banda zabaleko konexioa
eduki ahal izatea.

6.2.3. Edukiak eta Zerbitzuak

a) e-Prestakuntza

e-Prestakuntzaren alorrean eraldaketa proposamena, funtsean, hezkuntzako arlo guztietan teknologia berriak erabili
ahal izatea izango litzateke: Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan, Lanbide Heziketan, unibertsitatean eta bizitzan
zeharreko hezkuntzan.

Honako helburuak ezarri dira:

Euskadi Informazio Gizartean

Kontzeptua Egungo egoera 2005eko helburua

Ekipamendua

Internetera banda zabaleko konexioa duten 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeak %14,8 %100

Internetera banda zabaleko konexioa duten 
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak %81,4 %100

Internetera banda zabaleko konexioa duten LHko ikastetxeak %100 %100

Internetera banda zabaleko konexioa duten unibertsitate ikastetxeak %100 %100

Edukiak

Lehen Hezkuntzako edukiak Interneten %5 %40

Bigarren Hezkuntzako edukiak Interneten %5 %40

Lanbide Heziketako edukiak Interneten %5 %40

Unibertsitateko edukiak Interneten %5 %40
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6.3. Aurrera egiteko estrategia: jarduera esparruak

Bere gain hartutako konpromiso politikotik abiatuta eta diagnostikoaren ondorioak aintzat hartuta, aurrera egiteko estra-
tegia aurrez ezarritako ereduaren inguruan antolatzen da.

Euskadi Informazio Gizartean sartzen jarraitzeko, beharrezkoa da eredua osatzen duten elementu nagusi hauek zuzen
garatzea: batetik, erabiltzaile motibatuak, Sarean dauden balio erantsi handiko teknologia, eduki eta zerbitzu berriak
erabiltzeko prestatuak; eta, bestetik, testuinguru teknologikoki aurreratua, horren guztiaren oinarri gisa jardungo duena.

Internetera banda zabaleko konexioa
duten Lehen Hezkuntzako ikastetxeak

Ekipamendua eta erabilera

Internetera banda zabaleko konexioa
duten Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak

Lehen Hezkuntzako edukiak Interneten

Bigarren Hezkuntzako edukiak
Interneten

EKIPAMENDU MAILA ERABILPEN MAILA

Egungo egoera

2005eko helburua

14,8

100

Egungo egoera

2005eko helburua

81,4

100

Egungo egoera

2005eko helburua

5

40

Egungo egoera

2005eko helburua

5

40

Internetera banda zabaleko konexioa
duten LHko ikastetxeak

Internetera banda zabaleko konexioa
duten unibertsitate ikastetxeak

Lanbide Heziketako edukiak Interneten

Unibertsitateko edukiak Interneten

Egungo egoera

2005eko helburua

100

100

Egungo egoera

2005eko helburua

100

100

Egungo egoera

2005eko helburua

5

40

Egungo egoera

2005eko helburua

5

40

Erabiltzaileak

Administrazioa

Herritarra

Enpresa Testuingurua Edukiak

Azpiegitura Teknologia

Araudia

e-Prestakuntza e-Osasuna

Euskadi
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Edukien
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Erabiltzaileei dagokienez, honako jarduera esparru hauek hartzen dira aintzat:

■ Internet guztiontzat: Euskadiko herritar orok Interneten sartzeko, horrek eskaintzen dituen zerbitzu eta edukiez goza-
tzeko, eta, nahi izanez gero, Sarean hari balio handiagoa emango dioten edukiak sartzeko beharrezkoak diren balia-
bide eta trebetasun guztiak izango ditu. 

■ Enpresa Digitala: Euskadiko enpresa eta enpresari orok teknologia berriak bere ingurunera eraman eta hartan ezar-
tzeko aukera eta baliabideak izango ditu eskura. Hala, horiek baliatuta, bai bezeroekiko, hornitzaileekiko eta admi-
nistrazioarekiko harremanak bai barneko kudeaketa hobetzeko aukera izango du. Eusko Jaurlaritzak informazioaren
eta komunikazioen industria sustatuko du, eta teknologia berriak ezartzeko ideia, ekimen eta ekintza guztiak ber-
matuko dituzten enpresa guztiak lagundu, erakarri eta gordeko ditu. 

■ Administrazioa on line: Administrazioak ongi asko daki erronka horretan duen eginkizunak zenbaterainoko garrantzia
duen. Erronka horren arabera, behar-beharrezkoa da infoherritarrek instituzioekiko harremanetan izan behar dituz-
ten behar berriei erantzuna ematea. Gogoeta horrek gobernua berrasmatzea eskatzen du, eskakizun horietara mol-
datu eta prozesu guztiak Euskadi digital berrira egokitzeko. Euskal administrazio publikoek nork bere prozesuak
berrasmatzeari eta digitalizatzeari ekin beharko dio, herritarrarengana hurbildu eta irekitzeko eta baliabideen barne-
ko kudeaketan eraginkorragoa izateko. 

Eduki eta Zerbitzuei dagokienez: 

■ Euskadi Sarean: Jarduera honek helburu hauek ditu: Euskadiren irudia indartzea, Sarean euskararen presentzia eta
erabilpena sustatzea eta euskal kultura hedatzea, munduarekin oro har konektatzeko eta munduak Euskadiren berri
izan dezan. Euskal gizarteak garrantzizko aktibo bereizgarria du: berezko hizkuntza bizi bat, euskara. Elebitasuna
aberasgarria da aurrerapenaren eta hazkundearen alde dagoen gizarte batentzat. Horrek erronka handia dakar: alfa-
betatze digitala sustatzea eta ahotsari lotutako teknologien industria garatzea. 

■ e-Prestakuntza: Euskadi digitaleranzko trantsizioak guztion ahalegina eskatzen du. Ahalegin hori ongi ezagutu, uler-
tu eta bideratu behar da. Ildo horretan sustatuko diren ekintzek herritarrei baldintzarik onenetan prestatzeko tresna
egokiak ematea izango dute helburu, baita prozesua sendoa eta arrakastatsua izan dadin lortzea ere, nola hezkun-
tza arautua hala bizitza osoko prestakuntza hobetze aldera. Aldaketa izugarri horri ekiteko, ezinbestekoa da guztion
laguntza eta elkarlana. Administrazioak berebiziko ahalegina egin behar du Informazioaren eta Komunikazioen
Teknologien alorreko talentuak erakarri eta gordetzeko. 

■ e-Osasuna: Osasuna begirune unibertsaleko zerbitzua izaki, teknologia berriak ezartzeak aukera eman behar die eus-
kal herritarrei hainbat zerbitzu eskuratzeko, herritarra/gaixoaren eta administrazioaren arteko harremanei balio eran-
tsia emango dietenak. 

■ Edukien Sektorea: Jarduera ildo honen helburu nagusia Euskadin edukien ekoizpen eta banaketaren sektorea berran-
tolatu eta garatzea da, bertan parte hartzen dituzten agenteen artean elkarlanerako guneak sustatuz. Sareak kalita-
tezko eduki interesgarriak –bereziki tokiko mailakoak– biltzen baldin baditu, bere balioa nabarmen handituko da,
hartara inguratuko direnen mesedetan. 

Testuinguruari dagokionez, hauexek dira jarduera esparruak: 

■ Azpiegiturak: Informazio Gizarte berriaren zerbitzuak oinarri horren gainean eraikitzen dira. Planak sustatuko du
Euskadik azpiegitura egokiak izatea, informazio Gizartearen buruan dauden herrialdeetan daudenen antzeko kalita-
te eta kostuan. 

■ Teknologia: Industria teknologikoa sortu, erakarri eta gordetzeko konpromisoa hartu duela, euskal administrazioak
zerbitzu digitalak sustatzeko formula berriak bilatuko ditu, Informazio Gizarteak Euskadin aurrera egin dezan ber-
matzeko. Ildo horretan, 2001-2004 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana oinarrizko zutabea da Euskadin
Informazio Gizartea garatze aldera. 
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■ Araudia: Arauzko esparru egoki batek Informazio Gizartearen zerbitzuen garapena bermatu eta beren bilakaera sus-
tatu ez ezik, erabiltzaileen eskubideak babesten ditu. Euskal administrazioak araudi horren garapena sustatuko du. 

Plana ezartzeko estrategia bi ardatzen inguruan antolatzen da: alde batetik, ekimenak gizarte osoarentzat oro har ezar-
tzea; eta bestetik, esparru geografiko zehatzetan ezarpen trinkoa egitea, erreferente eta esperientzia pilotu gisa balia-
garri izango dena. Azken hori inguruneko instituzioen eta gainerako erakundeen aurrera egiteko konpromiso irmotik
abiatu behar da.





Jarduera ildoak
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Behin “Euskadi Informazio Gizartean” Planaren helburu orokorra eta jarduera esparruak zehaztu ondoren, kapitulu
honetan jarduera ildoak ezartzen dira. Haietako bakoitzari dagozkion programak ere azaltzen dira, eta horiek fitxen bidez
zehazten dira eranskinetan. Azkenik, programa fitxa bakoitzean hari esleitutako proiektuak biltzen dira. 

“Euskadi Informazio Gizartean” Plana irekia eta bizia izaki, jarduera ildo desberdinetan garatzen diren programak aldian
behin berrikusi eta eguneratuko dira, kudeaketa ereduan aurreikusitako mekanismoen bidez; eta beharrezkoa balitz,
programa berriak erantsiko lirateke. 

Esparru bakoitzean ezarri diren jarduera ildoak zehazten hasi baino lehen, zeharkako elementu bat nabarmendu behar dugu,
estrategia mailan garrantzia duelako eta planaren alderdi bereizgarri bat delako: “Eredu Digitala”. Elementu horrek errefe-
rentzia ereduak ekarri nahi ditu, hura ezar daitekeen esparruetan jarduerak bideratu eta aurrerapena neurtu dadin. 

Aldaketa prozesuak berez konplexuak dira, eta haietan hainbat faktorek eragiten dute, batzuk uki daitezkeenak eta beste
batzuk, berriz ukitu ezin daitezkeenak. Euskadiko organizazioak Informazio Gizartearekin bat egiteko prozesuak badu
aurrekari bat: organizazio horietan kalitate sistemak ezartzeko prozesua, hain zuzen. Bi prozesu horiek antzeko sama-
rrak izaki, ondorioa argia da: horrelako prozesu batean erreferentzia eredu bat eskura izatea erabakigarria izan daiteke
arrakasta lortze aldera. 

Beraz, egokiena litzateke nazioarte mailan oro har onartuak izan diren erreferentzia ereduak eskura izatea, ekintza bide-
ratu eta emaitzak beste esperientzia batzuekin alderatu ahal izateko. Informazio Gizartearen ingurune berri honetan ere-
duak oraindik ere finkatu gabe daudenez, egungo esperientzietatik abiatuta eredu propioa garatzea proposatzen da,
esparru desberdinetan nazioarte mailan estandartzat hartzen joango diren ereduekin bat egiteko. 

“Eredu Digitala” jarduera esparru hauetan garatuko da: 

■ Herritarra: herritarra teknologia berriak erabil ditzan motibatuko du, Sarean sartzeko erraztasunak jarriko dizkio,
beharrezkoa den prestakuntza eskainiko dio eta erabiltzaileek eskatutako balioaz eta erabilpenez hornituko du Sarea.

■ Enpresa: enpresaren barneko agenteak sentsibilizatuko ditu Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak lehia-
kortasunerako duen garrantziaren inguruan, prestatu egingo ditu ingurune berrian sartzeko, eta beti ere laguntza
emango die Informazio Gizartean zehar egingo duten bidean. 

■ Administrazioa: herritarrari eskainitako zerbitzuak berrasmatu eta digitalizatuko ditu, administrazioen barneko kude-
aketa bizkortuko du, eskainitako informazioaren kalitatea hobetuko du, eta herritarrek parte hartzeko guneak sortu-
ko ditu. 

Hiru esparru horietarako, “Eredu Digitalak” honako hauek biltzen ditu: 

1. Esparru horretan abiapuntua (diagnostikoa) ezartzea ahalbidetuko duen erreferentzia eredua zehaztea.

2. Eredua frogatzea ahalbidetuko duten proiektu pilotuak garatzea.

3. Ekintza eta hobekuntza planak lantzea, aurrera egiteko eta aurrerapen horiek neurtzeko, nola barne mailan hala hiru-
garrenen aurrean. 

7. Jarduera ildoak 

JARDUERA
ESPARRUAK

JARDUERA
ILDOAK

PROGRAMAK

PROIEKTUAK

JARDUERA
ILDOAK

HELBURUAK



51

“Euskadi Informazio Gizartean” Planak beste elementu bereizgarri bat jarri nahi du abian, jarduera ildo berri bat. Horren
xedea hauxe da: tokiko komunitateetan (eskualdeak eta udalak) aipatutako hiru eredu digitalak sartzea: herritarrak,
enpresa eta administrazioa. Horretarako, ezinbestekoa izango da komunitate horietako instituzioak eredu horiek gara-
tzeko aurrez ados jarri izana. 

Hala, “Ingurune Digitala” jarduera ildoak, modu orokor eta koordinatuan, tokiko inguruneetara eraman nahi du Planean bil-
tzen den jarduera multzoa, herritarrak, enpresak eta gainerako erakundeak Informazio Gizartera lehenbailehen biltzeko. 

Jarraian, “Euskadi Informazio Gizartean” Planean zehaztu diren hamar esparru ildoetako (Internet Guztiontzat, Enpresa
Digitala, Administrazioa on line, Euskadi sarean, e-Prestakuntza, e-Osasuna, Edukien Sektorea, Teknologia,
Azpiegiturak eta Araudia) bakoitzari dagozkion jarduera ildoak garatzen dira: 

7.1. Internet guztiontzat 

Ekimen hau Euskadiko herritar guztiei zuzentzen zaie. 

Helburua bikoitza da: euskal gizartea sentsibilizatzea Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien erabilpenaren
inguruan, eta erabilpen hori zabaldu eta sustatzea. 

Euskadiren ikuspegi erreferentea honakoa da: Informazio Gizartean sartutako gizartea herritar aktiboak, protagonistak,
baztertu gabeak, prestatuak eta motibatuak oinarri izango dituena. 

Informazio Gizarteak Euskadin egin duen aurrerapenaren azterketatik ondorio hauek ateratzen dira: 

■ Euskal gizartearen abiapuntua egokia izanagatik ere, arreta berezia jarri behar da baztertze arriskuan dauden kolek-
tiboetan: 55 urtetik gorakoak, laneko ingurunerik ez duten herritarrak, diru sarrera urria dutenak, prestakuntza maila
txikia dutenak, minusbaliatuak, landa inguruneko herritarrak, etab. Ondorioz, tarte digitala gertatuko ez bada, dis-
kriminazio positiboko neurriak diseinatu behar dira kolektibo horientzat. 

■ Integrazio mailari dagokionez, argi dago Euskadik maila egokia duela teknologia berrien ekipamenduei dagokienez.
Hala ere, ekipo horiek Internetekin konektatzeko erabilpenari begiratzen badiogu, Europako batezbestekoaren eta
herrialde eskandinaviarren aldean atzeratuta gaudela ohartzen gara. 

■ Lortu beharreko helburuei dagokienez, hasierako erreferentzia “Hiru Berrogeita hamarrekoak” izeneko adierazleak
izango dira. Izan ere, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologietan puntan dabiltzan herrialdeek adierazle horiek
baliatzen dituzte herritarrak Informazio Gizartean zenbateraino sartuta dauden neurtzeko. Honakoak dira: 

■ Etxeen %50ek baino gehiagok ordenagailua dute 

■ Herritarren %50ek baino gehiagok telefono mugikorra dute 

■ Etxeen %50 baino gehiago Internetekin konektatuta dago 

Euskadiren abiapuntutik, erronkak Internetekin etxean konektatuta dauden pertsonen egungo portzentajea handitzea
behar du, eta %50era heltzea. Alde hori bi etapatan beteko da: lehenengoan Europarekin bat egin nahi da, 2003. urte-
an, eta bigarrenean, 2005. urterako, %50aren helburua lortu. 

Herritarrak Informazio Gizartean sartzeak kultur aldaketa dakar. Aldaketa prozesua baldintzatzen duten lau faktore
hauek zehaztu dira: 

■ Motibazioa: balizko erabiltzailea mugiaraztea, bere interesa piztea. 

■ Erraztasuna: ahal den neurrian, motibatutako erabiltzaileei erraztasunak jartzea, Informazio Gizartean aurrera egin
dezaten. 

■ Etekina: erabiltzaileen interesari Sarearen kalitatezko eduki eta zerbitzuekin erantzutea. 
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■ Osoko ezarpena tokiko inguruneetan: Informazio Gizarteak herritarren eguneroko bizimoduan eta inguruneko enpre-
sa eta erakundeetan duen osoko eragina agerian jartzea. 

“Internet guztiontzat” esparruak funtsezko jarduera ildo batzuk zehazten ditu, faktore hauetan eragiten dutenak: 

7.1.1. Motibazioa 

Oinarrizko bi jarduera ildo hauen bidez gauzatuko da: 

a) Sentsibilizazioa: komunikazio kanpainen bidez, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak erabiltzeak dakartzan
onurak hedatuko dira. Arreta berezia jarriko da baztertze arriskuan dauden kolektiboen diskriminazio positiboan. Ildo
horretan, berariazko kanpainak egingo dira pertsona horientzat beren ingurune sozialean, kolektibo horiekin beste
esparru batzuetan jardun ohi duten elkarteekin elkarlanean. 

Ildo horri honako programa hau lotzen zaio: 

■ KZ-01: INFORMAZIO GIZARTEAREN HEDAPENA ETA KOMUNIKAZIOA 

b) Onarpen soziala, herritarrari Internet erabiltzeko prestatua dagoela adierazten duen “ziurtagiria” emanez.
“Ordenagailuarentzako Gidabaimena” izenekoa garatuta, herritarrak ziurtagiri bat lor dezake, esparru horretan eza-
gutzak dituela egiaztatzeko. Elementu hori, gainera, baliagarria izan daiteke herritarrak Informazio Gizartean zenba-
teraino sartuta dauden objektiboki neurtzeko. 

Ildo horri programa hau lotzen zaio: 

■ KZ-02: ORDENAGAILUARENTZAKO “GIDABAIMENA” 

7.1.2. Erraztasuna 

Behin balizko erabiltzaileen interesa piztu denean, erraztasunak jarri behar zaizkie sareak eskaintzen dizkien eduki eta
zerbitzuak eskura izan ditzaten. Horretarako, oinarrizko hiru ildo hauek zehazten dira: 

a) Sarean sartzeko beharrezkoa den ekipamendua eskuratzea, bi jarduera ildo hauen bidez: lehenengoak beharrezkoak
diren ekipamenduak erosteko baldintza ekonomikoak hobetzea du xede, eta bigarrenak Sarera sartzea erraztea,
sarrera gune publikoen bidez. 

■ Ekipoak erosteko baldintzak hobetzea 

Helburua da euskal etxeetan ordenagailu kopurua bikoiztea, 2001-2003 aldian 200.000 ekipo berri erosita. horre-
tarako abian jarri den neurriak ordenagailuak erosteko kostua murriztea du oinarri. 2001. urtearen amaieran, aurrei-
kusitako helburu osoaren %50 bete da. 

Lanerako jarduera osagarri gisa, eta baztertze arriskuan dauden kolektiboen integrazioarekiko konpromisoa aintzat
hartuta, Sarean sartzeko gailuak –ordenagailuari alternatiboak– erosteko neurriak hartu ahal izango dira. Ordenagailu
pertsonalaren erabilerari lotutako oztopo kultural edo ekonomikoek hainbat herritar Interneten sartzea galarazten
dute. Gailu berriek bi baldintza bete beharko dituzte: merkeak eta herritarrak erraz erabiltzeko modukoak izatea. 

Orobat, software libreak ekipoen sistema informatikoak merkatze aldera eskaintzen dituen aukerak aztertuko dira. 

Hauexek dira ildo honi lotzen zaizkion programak: 

■ KZ-03: KONEKTA ZAITEZ EKIPOAK 

■ KZ-04: INTERNET ERRAZA 

Euskadi Informazio Gizartean
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■ Sarrera publikoko guneak 

Ildo honen bidez Interneten sartzeko erraztasunak jarri nahi zaizkie edozein arrazoirengatik Sarean konektatzeko
beharrezkoa den ekipoa ez duten kolektiboei. 

■ Konekta Zaitez guneak: berariazko hainbat gune publiko (Konekta zaitez guneak) jarriko dira sarrera hori ahalbidetze-
ko. Helburua da 100 gune izatea, biztanleriaren %94 hartzeko. Gainerakoentzat behin-behineko gelak jarriko dira. 

■ Sarrera Publikoko guneak: programa bat jarriko da abian ikastetxeetako liburutegiak eta informatika gelak eskola
orduetatik kanpo sarrera publikoko gune gisa baliatzeko. Entitate pribatuek ere beste gune batzuk sustatuko dituz-
te, aurrekoen osagarri. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ KZ-05: “KONEKTA ZAITEZ” eta EGAILAN GUNEAK

■ KZ-06: INTERNETERAKO PRESTAKUNTZA ETA SARBIDEKO GUNEEN SAREA

b) Prestakuntza (erabiltzaileen alfabetatze digitala) 

Herritarren alfabetatze digitalak Interneten sartzeko oinarrizko ezagutzak erraztu nahi ditu, eta arreta berezia eskain-
tzen dio egokitzeko zailtasun gehien dituzten kolektiboen prestakuntzari. Esparru honen xedea herritarrak Internet
oinarrizko mailan erabiltzeko prestatzea da, behar den ekipamendua duten pertsonen eta Internetekin konektatzen
direnen arteko aldea murrizte aldera. 

Helburu hori lortzearren, bi jarduera jarriko dira abian: alde batetik, udalekin elkarlanean jardungo duten prestakuntza
ikastetxe publikoen sarea sortuko da, eta, bestetik, jarduera horrekin bat egingo duten elkarte eta erakundeei laguntzeko
programa bat, garatu beharreko metodologia eta eduki publikoen inguruan ezarri diren parametroen arabera. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ KZ-05: “KONEKTA ZAITEZ” eta EGAILAN GUNEAK 

■ KZ-06: INTERNETERAKO PRESTAKUNTZA ETA SARBIDEKO GUNEEN SAREA 

c) Herritarrari oinarrizko laguntza teknikoa ematea 

“Internet guztiontzat” jarduera ildoaren lehentasunen artean, herritarrei etxean duten ekipamendu informatikoa
konektatzeko eta erabiltzeko oinarrizko argibideak ematea dago. Ildo honen xedea herritarrari oro har ordenagailu
pertsonala erabiltzeak eta bereziki Internetekin konektatzeak eragin liezazkioketen zalantzak argitu eta arazoak kon-
pontzea da, baita Internet erabiltzeko konfiantza ematea, segurtasunaren inguruko oinarrizko aholkuak emanez. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ KZ-07: HERRITARRARI OINARRIZKO LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO GUNEA 

7.1.3. Baliagarritasuna 

Sarean sartzen diren erabiltzaile motibatuek balio erantsia ekarriko dieten eduki eta zerbitzuak eskatzen dituzte.
Horretarako hiru jarduera ildo hauek zehazten dira: 

a) Tokiko edukiak 

Herritarrarentzat Sarearen balioa handitzeko gakoetako bat bere egunerokotasunetik gertu dauden tokiko edukiak izan dai-
tezke. Instituzio edo enpresa ekimenek ez diete tokiko zenbait edukiri merezi duten arreta eskaintzen, eta horregatik erraz-
tasunak jarri behar dira herritarrek edo irabazi asmorik gabeko erakundeek gabezia horiei aurre egin diezaieten. 
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Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ KZ-08: ERABILTZAILE AKTIBOAK 

b) Segurtasuna 

Segurtasuna eta pribatutasuna oztopo izan daitezke erabiltzailearentzat Internet erabiltzeko garaian. Esparru horretan,
segurtasuneko oinarrizko aholkuez gain, beste jarduera ildo bat jarriko da abian: txartel unibertsala ezartzea. Txartel adi-
mendun honek sinadura digitaleko teknologia izango du, eta aukera emango dio herritarrari transakzio seguruak egiteko,
baimentzeari, zuzentasunari, konfidentzialtasunari eta gaitzespen ezari dagokienez. Herritarraren txartela/osasun txartela
identifikatzeko baliatuko da, eta herritarrak hura baliatuko du administrazioaren zerbitzuetara sartzeko. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ OS-02: HERRITARRAREN TXARTEL/OSASUN TXARTEL ELEKTRONIKOA 

c) Sartzeko erraztasunak jartzea/Unibertsaltasuna 

Minusbaliatuen nabigazioa errazteko estandar eta arau batzuk egiaztatu eta erabili behar dira, nola Eusko
Jaurlaritzaren webetan hala pribatuetan sartzeko aukera izan dezaten; alegia, “guztiontzako diseinua” lortu behar da.
Jarduera hori funtsezkoa da, Informazio Gizartea bazterketarik gabe garatuko bada. 

7.1.4. Osoko jarduera tokiko inguruneetan

“Ingurune Digitala” jarduera ildoa tokiko inguruneetan ezartzeko osoko ekintza programatua da. Alde batetik, ezarrita-
ko neurriek herritarren bizimoduan eragiten dituzten aldaketak neurtzeko erreferentea izango da, eta bestetik, garatuta-
ko ezarpen esperimentalen eraginkortasuna egiaztatuko du. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ KZ-09: INGURUNE DIGITALA

7.2. Enpresa digitala 

Jarduera esparru hau Euskadiko enpresei eta ekintzaile berriei zuzentzen zaie. 

Helburua bikoitza da: alde batetik, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak euskal enpresen negozio prozesue-
tan sartzen eta ezartzen laguntzea, enpresa horien lehiakortasuna hobetzeko, eta, bestetik, teknologia berrietan oina-
rritutako negozio eta jarduerak ager daitezen sustatzea, Euskadiren egungo egitura produktiboa dibertsifikatze aldera. 

Euskadi Informazio Gizartean ikuspegia aintzat hartuta, enpresek errealitate berriarekin bat egingo dute, eta beren kul-
tura eta lana antolatzeko modua Ekonomia Digitalera egokituko dituzte. Hala, antolaketaren barne agente guztiek anto-
laketa horren helburuekiko konpromiso handiagoa har dezaten sustatuko da; gainera, informazioa baliabide estrategiko
gisa baliatuko da, beste enpresa batzuekin harremanetan jartzeko, bezeroen beharrak ezagutzeko eta negozio aukera
berriak antzemateko. 

Euskadiko enpresak Informazio Gizartean zenbateraino sartuta dauden aztertzean, honako ondorio hauek ateratzen ditugu: 

■ Oro har, enpresek ez dute teknologia berriek dakartzaten prozesu optimizazio aukeretatik etekin guztia ateratzen.
Gainera, 10 langile baino gutxiago dituzten enpresek ekipamendu maila txikia dute. 

■ Herritarren artean baztertze arriskuan dauden kolektiboak agertzen diren bezala, enpresetan ere 10 langile baino
gutxiago dituztenek eskasia teknologiko nabaria dute, Informazio Gizartean sartzeko prozesuari aurre egiteko.
Gainera, kontuan hartu behar da euskal enpresa egituran horrelako enpresak gehiengo direla. 

Euskadi Informazio Gizartean
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Ondorioz, euskal enpresen lehiakortasuna handitu dadin teknologia berrien ustiapen estrategikoa sustatzearen helbu-
ruaren ildoan, zortzi jarduera ildo zehaztu dira (aintzat hartu behar da helburu hori gauzatuko bada lehenbizi Europako
batezbestekoarekin eta epe ertainera herrialde eskandinaviarrekin bat etorri behar dela, ekipamenduei eta beren erabil-
penari dagokienez). 

■ Sentsibilizazioa: enpresariek, profesionalek eta zuzendariek lehian duten posizioa jokoan dagoela ohartu behar dute,
eta erronka estrategiko honi ezinbesteko erantzuna eman behar diotela. Orobat, “Euskadi Informazio Gizartean”
Planak neurri batzuk ezartzen ditu langileek teknologia berrietan prestatzeko beharra senti dezaten profesional mai-
lan garatzeko. Bestalde, ekintzaile berriek informazioa behar dute eskura, Ekonomia Digitalak teknologia berrien alo-
rreko negozioak garatzeko eskaintzen dituen aukera berrien inguruan, hain zuzen ere. 

■ Prestakuntza: euskal enpresen barne agenteen “ekintzarako prestakuntza” egokia funtsezko faktorea da nola enpre-
sak teknologia berrietara zuzen egokitzeko, hala Sarean negozio berriak garatzeko. Helburua da langileek, zuzenda-
riek eta enpresariek Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak ahalik eta ondoen erabiltzea.

■ Enpresa tradizionalaren egokitzapena: enpresek, behin Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia berriak anto-
laketan sartzeko erabakia hartu dutenean, ahalegin berezia egin beharko dute prozesu nagusiak egokitzeko, tekno-
logia horiek eskaintzen dizkieten aukeretatik ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. Hori dela eta, ezinbestekoa da
zenbait tresna garatzea, digitalizazio prozesuan garatu beharreko jarduerak identifikatu eta laguntzeko. 

■ Trakzio Eredua: enpresa tradizionalak Informazio Gizarte berrira egokitzeko prozesua sustatzeko beste elementu bat
trakzio enpresei laguntza ematea izan daiteke. Hala, enpresa horiek, hornitzaile eta kolaboratzaileekin elkarlanean,
baterako garapen proiektua zehatz eta ezar dezakete, teknologia berrien erabilpenean oinarrituta. 

■ Mikroenpresak: Diagnostikoan azaldu dugun bezala, 10 langile baino gutxiago dituzten enpresek zailtasun gehiago
dituzte teknologia berriak negozio prozesuetan sartzeko. Horregatik, enpresa horiek arreta berezia merezi dute,
Informazio Gizartean lehenbailehen sar daitezen sustatzeko. 

■ Ekintzaile berriak: Informazio Gizarteak eskaintzen dituen negozio aukera berriak ongi baliatzeak aukera emango du
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiei lotutako enpresa berriak sortzeko. Beharrezkoa da administrazioak
ekimen horiei laguntzeko zerbitzuak eskaintzea, enpresa horien garapena arrakastatsua izan dadin. 

■ Dibertsifikazio sektoriala: Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiek osatzen duten ingurune berriak aukera ematen
du Euskadin dibertsifikazio sektorialeko prozesua azkartzeko. Hori dela eta, administrazioak, ekonomia digitalaren ekin-
tzaileak sustatu ez ezik, enpresa tradizionalen Informazio Gizarteari lotutako negozio ildo berriak garatzea sustatuko du. 

■ Euskarri elementuak: euskal egitura produktiboaren digitalizazioa sustatzeko, administrazioak euskarri azpiegiturak
sortuko ditu. Horiek egungo enpresen eraldaketa prozesua sendotu eta negozio berriak garatzea ahalbidetuko dute. 

Azaldutako hiru jarduera ildoetako bakoitzari honako berariazko helburu eta ekintza hauek dagozkio: 

7.2.1. Sentsibilizazioa 

Enpresaren barne agenteei ohartarazi behar zaie Informazio Gizartean eta horri lotutako teknologia berrietan lehiakorra
izatea funtsezkoa dela ekonomia ingurune berrira egokitzeko. Xede horretarako, hiru jarduera ildo hauek zehazten dira: 

a) Informazioa /Dibulgazioa 

■ Konferentziak eta hitzaldiak antolatzea, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien alorrean nazioarteko
ospea lortu duten adituen parte-hartzearekin. Horiek, bereziki, Informazio Gizartean jarraitu beharreko joera,
negozio eredu eta estrategietan oinarrituko dira. 

■ Enpresa munduarentzat Informazio Gizartearen esparruko konponbide teknologiko eta aplikazio zehatzak aurkeztea. 
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b) Esperientzia arrakastatsuak hedatzea 

■ Enpresa foroa: zuzendarien arteko topaketak antolatuko dira, eta haietan esparru eta sektore zehatzetako kasu
arrakastatsuen berri emango da. Hala, esperientziak hedatzearekin batera, zuzendariei jakinaraziko zaie teknolo-
gia berriak beren berezko inguruetan ezartzea garrantzitsua ez ezik, bideragarria ere badela. Orobat, aro digitale-
ra ondoen egokitu diren enpresa tradizionalen kasuak agerkarietan bildu eta argitaratuko dira. 

■ Ekintzaile berriak: ekintzaileentzako jardunaldiak antolatuko dira, unibertsitate munduarekin elkarlanean, Sareko
negozio berrien esperientzia arrakastatsuak aurkezteko. 

c) Onarpen Publikoa 

■ Enpresak: Ekonomia Digitalera ondoen egokitu diren enpresa tradizionalentzako sariak diseinatuko dira. 

■ Ekintzaile berriak: negozio ideiarik onenentzako sariak diseinatuko dira (kasu honetan, onarpenaz gain, ideiak
ekimenaren baliabide guztien laguntza izango du negozio bihurtzeko). 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-01: ZUZENDARIEN SENTSIBILIZAZIOA 

7.2.2. Prestakuntza 

Jarduera ildo honek ekintzarako prestakuntzako kontzeptua du oinarri, eta teoria, “laborategiko” praktikak eta proiektu
errealak biltzen ditu. 

a) Zuzendariak eta ekintzaile berriak: teknologia berriak ezartzeak enpresaren prozesuetan eragin dituen eraldaketak
aztertzeko mintegiak antolatuko dira, zehaztutako estrategien eta enpresen negozio ereduen arabera. 

b) Teknikariak: eskariaren azterketek beharrezkoak direla irizten badute, Informazioaren eta Komunikazioen
Teknologien alorreko goi mailako ikastaroak ezarriko dira, une honetan Euskadin lortu ezin direnak, hain zuzen. 

c) Profesionalak: profesionalak eta lizentziadunak beste alor batzuetan birziklatzea, Ekonomia Berriaren beharrek eska-
tutako profil berrietara egokitzea helburu. 

d) Kudeatzaileak: Ekimenaren erreferentzia guneetan hautatzen diren proiektuen kudeatzaileentzako prestakuntza,
“Enpresa Digitala” Gune bakoitzean enpresek eta ekintzaileek abian jarritako proiektu eta ekimenak kudeatu eta
bideratzeko beharrezkoak diren ezagutza eta gaitasunak eskura ditzaten. 

e) Langileak: prestakuntza iraunkorra lan bizitzan zehar, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien alorrean
(Hobetuz, Etengabeko Lanbide Heziketarako Euskal Fundazioa). 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-02: TEKNOLOGIA BERRIETAKO PRESTAKUNTZA

7.2.3. Enpresa tradizionalaren egokitzapena 

Euskal enpresa mundua ekonomia digital berrira egokitzeko prozesua errazteko, jarduera hauek garatzen dira: 

a) “Enpresa Digitala” Eredua: helburu nagusia aurrerapen digitaleko eredua garatzea da. Hori ezartzeak aukera eman-
go du enpresetan zalantza gutxiago izateko, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak negozio prozesu nagu-
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sietan sartzeari lotutako erabaki estrategikoak hartu behar direnean. Eredu honek jarduera planak diagnostikatzeko
eta zehazteko metodologiak bilduko ditu. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-03: “ENPRESA DIGITALA” EREDUA 

b) Digitalizazio prozesua laguntzea: jarduera honek bi xede ditu. Alde batetik, enpresei lagundu nahi zaie “Enpresa
Digitala” Eredua ezartzen, prozesuak digitalizatzeko ekintza plana zehatz dezaten. Eta bestetik, teknologia berriekin
zerikusia duten proiektu pilotuak sustatuko dira, Unibertsitateekin elkarlanean. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ ED-03: “ENPRESA DIGITALA” EREDUA 

■ ED-04: MAQUETAS.COM

7.2.4. Trakzio Eredua 

Jarduera ildo honen bidez, euskal enpresen digitalizazioa ahalbidetzeko estrategia garatu nahi da. Hala, trakzio ahal-
mena duten erakundeek laguntza izango dute, nagusi diren arloko beste enpresekin elkarlanean garatzen dituzten
proiektuetarako. 

ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-05: TRAKZIO EREDUA 

7.2.5. Mikroenpresak 

Hamar langile baino gutxiago dituzten enpresek lehiakortasuna gal dezakete, Informazio Gizartean beranduago sartu
direlako. Eragin hori gutxitzearren, besteak beste, honakoak burutu behar dira: 

■ Ekipo informatikoak erosteko, beren beharretara egokitutako aplikazioak sartzeko eta web tokiak garatzeko errazta-
sunak jartzea. 

■ Ekipamendu horiek negozio prozesuetan zuzen baliatzeko berariazko prestakuntza laguntzea. 

■ Laguntza Gunea sortzea, ekipamendu horiek erabiltzean ager litezkeen oinarrizko arazoei aurre egiteko. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-06: KZ MIKROENPRESAK 

7.2.6. Ekintzaile berriak 

Xedea da ekintzaile berriei Informazio Gizartearen berezko enpresa proiektuak aurrera eramateko beharrezkoa den
laguntza guztia ematea. 

■ Aholkularitza (proiektuaren definizioa, bideragarritasun plana) 

■ Tutoretza enpresa abian jartzean 

■ Berariazko prestakuntza 
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■ Azpiegitura teknologikoa (software eta hardware)

■ Finantziazioa 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ ED-07: “ENPRESA DIGITALA” GUNEAK

■ ED-08: EKINTZAILE BERRIENTZAKO LAGUNTZA 

■ ED-09: INFORMAZIO GIZARTEAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUAK FINANTZATZEKO OSOKO PROGRAMA 

7.2.7. Dibertsifikazio sektoriala 

Ekintza honek finantziazio iturriak erraztea du xede, teknologia berriei lotutako negozio ildo berriak garatzeko. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-09: INFORMAZIO GIZARTEAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUAK FINANTZATZEKO OSOKO PROGRAMA 

7.2.8. Euskarri elementuak 

Ekintza honek azpiegiturak erraztea du xede, enpresak Informazio Gizartera egokitzeko jarduerak garatzeko. 

a) Laguntza Guneak: hiru Laguntza Gune sortuko dira. Euskadiko hiru teknologi elkartegietan ezarriko dira, eta bertan
ekimenetik sortzen diren ekintzak bilduko dira. Lagungarri izango dira enpresari eta ekintzaileentzat, eta behar duten
azpiegituraz ongi hornituko dira esleituko zaizkien zereginak gauzatzeko (proiektuen tutorizazioa, gertakizunen koor-
dinazioa, aholkularitza eta informazioa, etab.). 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-07: “ENPRESA DIGITALA” GUNEAK

b) Esperientzia pilotuak: prozesuen digitalizazioa laguntzeko proiektu pilotuak burutuko dira, industrialdeetan kokatu-
tako enpresetan, honako xede hauetarako: 

■ Erabilitako laguntza neurrien egokitzapena eta tamaina egiaztatzea. 

■ Esperientzia aurkezteko espazioa izatea, gainerakoentzako erakusgarri. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ ED-10: CYBER-INDUSTRIALDEA

Amaitzeko, nabarmendu egin behar da Enpresa Digitala esparruan proposatutako helburua lortzeko protagonista nagu-
siak enpresak eta ekintzaile berriak direla, eta administrazioari erraztasunak jartzea eta ordezkatzaile lanetan aritzea
dagokiola, identifikatutako jarduera ildoak garatze aldera. Gainera, administrazioak ekimen pribatuarekiko topalekuak
eta elkarlanerako espazioak sortzea sustatuko du. 

7.3. Administrazioa on line

Ekimen hau Euskadiko herritar eta enpresa guztiei zuzentzen zaie. 

Helburua da euskal administrazio publikoen prozesuak berrasmatzea eta digitalizatzea, herritar eta enpresetara hurbil-
du eta zabaltzeko, eta beren baliabideen barne kudeaketan eraginkorragoak izateko. 
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Euskadiren honako ikuspegia da erreferentea: Informazio Gizartean sartutako herria, teknologia berriak baliatzen dituen
administrazioa duena herritarrari eta enpresei balioa emateko, administrazioen arteko lankidetza sustatuz, zerbitzu
berriak garatuz eta informazio edukiak dibulgatuz. Hala, administrazioak Informazio Gizartearen garapenarekiko kon-
promisoa indartzen du, eta hori ez ezik, zerbitzu eta edukien hornitzailea den heinean, herritarren eta erakundeen inte-
resa handiagotzen du, teknologia berriak erabil ditzaten. 

Informazio Gizarteak Euskadin egin duen aurrerapena aztertzean, honako hauek nabarmentzen dira: 

■ Euskal administrazio publikoek ahalegin handia egin dute ekipamendu teknologikoaz hornitzeko eta langileak
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak erabiltzen prestatzeko. Hori dela eta, une honetan esan dezakegu
guztiak ere nahiko prestatuta gaudela aro digitalaren erronkei aurre egiteko. 

■ Orobat, zenbait sistema eta tresna garatu dituzte, Interneten bidez informazio eduki eta zerbitzuak eskaintzeko. Hala
ere, zerbitzu transakzionalen eta eduki interesgarrien alorren eskaintzak oraindik ere hobera egin behar du nabar-
men. 

eEurope ekimenaren esparruan, Lisboako Europako Kontseiluak honako hauek exijitzen dizkie administrazio publikoei,
maila guztietan: 

■ “…teknologia berriak ustiatzeko ahaleginak egin ditzaten, informazioa ahalik eta jende gehienaren eskura jartzeko”. 

■ “…2003. urterako oinarrizko zerbitzu publiko nagusietara sarbide elektronikoa orokor bihur dezaten”. 

eEurope 2002 Ekintza Planean ezarri diren helburuen ildoan, “Administrazioa on line” ekimenak helburu hauek ezar-
tzen ditu: 

■ Gobernuaren informazio zerbitzuen %100 linean egotea 2002ko amaierarako, informazio juridikoa, administratiboa,
kulturala, ingurugirokoa eta zirkulaziokoa barne. 

■ Gobernuko sail guztiek, gutxienez, izapide telematikoko proiektu pilotu bat garatuko dute 2002. urtean. Hori froga
gisa baliatuko da, 2003. urtean, izapide telematikoko prozedurak Gobernuko oinarrizko zerbitzu nagusietara zabal-
tze aldera. 

■ 2002. urterako sinadura elektronikoa sektore publikoan zabaltzea. 

Gai honetan garatu beharreko jarduerak arrakastatsu gertatuko badira, ezinbestekoa da Administrazio Digitaleko Eredu
bat edukitzea. Horrek bildu egin behar ditu, batetik, administrazioa Informazio Gizartean sartzeari buruzko hausnarke-
ta estrategikoa, eta, bestetik, jarduera metodologiaren zehazpena. Metodologia horren bidez, ikuspegi berri hori admi-
nistrazio jakin batean ezarri ahal izango da, ongi neurtzeko moduko adierazleak eta helburuak barne. 

Arrakasta lortzeko, halaber, antolaketa egokiaren aldeko apustu irmoa egin beharra dago. Antolaketa horrek nahikoa
baliabide bildu behar ditu, eta lagungarri gertatuko da esparru horretan zehazten joango diren proiektuak gauzatzeko. 

Arrakasta faktore horien arabera, “Administrazioa on line” jarduera esparruan honako jarduera ildo hauek garatuko dira: 

■ Zerbitzuak berrasmatzea, zerbitzuak herritarrarengana hurbiltzeko. Horrekin batera, zerbitzuak beste administrazio
batzuekin bateratuko dira, eta zerbitzu horiek kudeatzean eraginkortasuna handituko da. 

■ Erosteko prozesuak azkartzea, ekipamendu hornidura prozesuak laguntzeko sistemak ezartzeko eta kontratazio txos-
tenen izapideak elektronikoki burutzeko. 
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■ Edukiak landu eta banatzea, herritarren informazio maila eta enpresen lehiakortasuna handitzen laguntzeko. 

■ Herritarrek parte hartzeko guneak sortzea, komunikazio elektronikoak eskaintzen dituen aukerak baliatuta, euskal
gizartean sakontze demokratikoko prozesuetan aurrera egiteko. 

7.3.1. Zerbitzuak berrasmatzea 

Bost jarduera ildo hauek ezarri dira: 

a) Berrikuntza kultura sustatzea: horrek zerbitzu eta prozesu berriak sortzeko aukera emango du, baita aldez aurretik
zeudenetan elkarreragin aukera berriak eranstekoa ere. Zerbitzuen digitalizazioak kudeaketa prozesuak etengabean
hobetzea eragingo du, eta gainera, langileen garapen profesionala eta horiek proiektuetan engaiatzea erraztuko du. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ EJ-04: ADMINISTRAZIO DIGITALAREN EREDUA 

■ EJ-05: ZERBITZU DIGITALIZAZIORAKO EUSKARRIA 

b) Aurrerapen digitala: zerbitzuak digitalizatzea anbizio handiko prozesua da, eta fasez fase garatu beharra dago, pix-
kana-pixkana, zerbitzu horiei balio erantsia ematen joateko. Proposatzen den metodologia lau etapatan egituratzen
da: 

■ I. etapa. Zerbitzuaren informazioa. Zerbitzuak identifikatu eta haietako bakoitzeko fitxa bana sartzen da
Interneten: zer eskaintzen da, nori, nola eta noiz ematen da, non eta norekin jarri behar da harremanetan, etab. 

■ II. etapa. Zerbitzua eskatzeko galdera sortak digitalizatzea. Inprimakiak identifikatu eta herritarraren esku jartzen
dira, Interneten bidez. 

■ III. etapa. Txostenen kudeaketaren segimendua. Txosten multzoak zehazten dira, eta, haietariko bakoitzeko kude-
aketa mugarriak eta horiei loturiko aldaerak ezartzen dira. Hala, kudeaketa informaziotik abiatuta, herritarrari
txostenaren egoeraren berri emango zaio Interneten bidez. 

■ IV. etapa. Izapide telematikoa. Administrazioaren eta herritarraren artean eta administrazioen eta agente kolabo-
ratzaileen artean bi noranzkoko informazio fluxu seguruak ezartzen dira, horretarako sinadura digitala baliatuta. 

Aurreneko bi etapak amaitzen direnean aukera dago jada Interneten administrazioaren zerbitzuen atari bat eskain-
tzeko. Gobernuko zerbitzuen guztiek I. eta II. etapak burutuak izango dituzte 2002. urtean, eta Eusko Jaurlaritzaren
zerbitzuen atarian egongo dira eskuragarri. 

III. eta IV. etapek “Interneten egotetik” “Internetetik egitera” pasatzeko bide emango dute, eta horrek proiektu pilo-
tuen bidez aurre egin beharreko jauzi kualitatiboa dakar. Bi etapa horretan aurrera egiteak prozesuak berrasmatzea
eta erraztea eskatuko du, baita sistema eta tresna egokiak ekarri ere, kudeaketan konektatzeko eta gardentasuneko
elementuak garatzeko eta informazio fluxuen ohizko departamentalizazioa gainditzeko aukera emateko. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ EJ-06: ZUZENEAN

■ EJ-07: ATEA

■ EJ-08: IZAPIDE TELEMATIKOA 

c) Sinadura digitaleko zerbitzuak eskaintzea: arauzko, teknologiako eta segurtasuneko esparrua garatuko da, transak-
zio seguruak bermatuko ahal izateko, bai euskal administrazio publikoetan, bai entitate pribatuetan. 
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■ EUSKALCERT proiektuaren bidez Euskal Esparruko Ziurtapen Erakunde bat sortuko da, sinadura eta ziurtagiri
digitalak emateko. 

■ Sinadura elektroniko aurreratu edo digitalaren alorrean euskarri arau-emailea garatzea; beti ere, egiazkotasuna,
osotasuna, konfidentzialtasuna, datu pertsonalak babestea, ez gaitzestea eta sartzeko kontrola barne hartuta. 

■ Baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen bidezko izapidean euskarri teknikoak sartzeko arauak ematea,
honako alderdi hauek aintzat hartuta: jakinarazpen telematikoak, bideratutako txostenak herritarren esku jartzea,
eta datu elkartuak babestu, erregistratu eta artxibatzea. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ EJ-02: EUSKALCERT

■ EJ-03: IZAPIDE TELEMATIKOKO GAIETAKO ARAUDIEN GARAPENA 

d) Azpiegiturak handitzea: euskal administrazio publikoen arteko sareak elkartzea ahalbidetuko du, zerbitzuak eta edu-
kiak sartzeko eta haien arteko informazio trukea errazteko. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ EJ-01: EUSKALSAREA

e) Administrazioen arteko elkarlanerako dinamikak sortzea: mesedegarri gertatuko da, alde batetik, informazioa eta
kudeaketarako praktika hobeak partekatzeko, eta, bestetik, Interneten bidez zerbitzuen eskaintzak sartzeko. Zerbitzu
horien bidez berariazko beharrei erantzuna emango zaie, eta hala, egun zenbait administrazio sailetan nagusi den
izapide sakabanatzea gainditu ahal izango da. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ EJ-06: ZUZENEAN

■ EJ-10: ADMINISTRAZIOEN ARTEKO FOROA 

7.3.2. Administrazioaren erosketa prozesuak azkartzea 

Administrazioaren erosketa prozesuen barne kudeaketa hobetzeak zenbait jarduera ildo abian jartzea eskatzen du: 

a) Erosteko Zerbitzua: administrazioak homologatutako hornidurak (suntsikorrak, altzariak, bulego ekipoak eta material infor-
matikoa) erosteko prozesuak zentralizatu eta azkartuko ditu, hornidura horien transakzio elektronikoak ahalbidetzeko, eta
administrazioaren trakzio ahalmenari esker, enpresa hornitzaileetan teknologia berriak sartzea sustatzeko. 

b) Kontratazio txostenen izapide elektronikoa: 7.3.1. “Zerbitzuen digitalizazioa” puntuan azaldu denaren antzeko digi-
talizazio metodologia bat ezarrita, kontratazio txostenen esleipen telematikoa ahalbidetuko du. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ EJ-09: EROSKETA PUBLIKOAK 

7.3.3. Edukiak landu eta banatzea 

Jarduera ildo hauek zehaztu dira: 

a) Informazio eta kudeaketarako sektoreko sareak: herritarrarentzat eta kudeaketarentzat berarentzat informazioa eta
zerbitzuak eskuratu eta partekatzea ahalbidetuko dute. 



62

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ EJ-11: INFORMAZIO ETA KUDEAKETARAKO SEKTOREKO SAREAK 

b) Herriarteko trafikoa kudeatzeko sistema: datuak hartu eta kudeaketa gune batean prozesatu ondoren, gertakizunei
aurre egiteko estrategiak garatuko dira, eta unean uneko informazioa emango zaie herritarrei, zenbait baliabideren
bitartez. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ EJ-12: HERRI ARTEKO TRAFIKOA KUDEATZEKO SISTEMA ETA EUSKADIKO TRAFIKOA KUDEATZEKO ZENTROA 

7.3.4. Herritarrek parte hartzeko guneak sortzea 

Euskal gizartearen demokratizazioan sakontzeak zenbait jarduera ildo diseinatzea eskatzen du. Hona hemen batzuk: 

a) Boto elektronikoko sistema: jarduera honek Euskadiko hauteskunde prozesuetan teknologia berriak sartzea du xede,
hauteskunde zenbaketak azkartzeko, betiere prozeduraren segurtasuna bermatuz, botoak eman aurretik eta botoak
eman bitartean. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ EJ-13: BOTO ELEKTRONIKOKO SISTEMA 

b) Parte hartzeko guneak: herritarrarekin elkarreragiteko aukerak sartzea. Herritarrarekin komunikatzeko sistemarik
bakunenetatik abiatuta, sakontzen joango da, gaikako eztabaida guneak sortzeko, jarduerak lantzeko parte-hartzeko
tresnak ezartzeko eta herritarrak gai jakin batzuen inguruan duen iritzia biltzeko metodoak sortzeko.

7.4. Euskadi Sarean 

Ekimen honek “Euskadi markan” interesaturik dauden pertsona guztiak ditu helburu, bai euskal herritarrak eta erakun-
deak, bai Euskaditik kanpokoak. 

“Euskadi Sarean” ekimenak helburu hauek ditu: Euskadiren irudia sustatu eta euskal kultura hedatzea, nola Euskadin
hala Euskadiko mugetatik kanpo, eta bereziki Interneten euskararen erabilpena sustatzea. Hala, edonork izango du
Euskadi, bere balioak eta bere jendea ezagutzeko aukera ematen duten edukiak Sarearen bidez erraz eskuratzeko
modua. 

Euskadiren honako ikuspegia da erreferentea: beti ere bere nortasunari eutsiz, mundura proiektatzen den herrialdea,
kultura, sormena eta ezagutza sustatzen dituena garrantzi handiko balioak diren heinean, Informazio Gizartearen espa-
rruan toki erakargarria izateko xedez. 

Informazio Gizarteak Euskadin lortu duen aurrerapen maila aztertzean, ondorio hauek ateratzen ditugu: 

■ Euskadiko gizartea bizia da eta ongi prestatua dago, pixkana Informazio Gizartean sartzen ari da eta kultur bizitasun
handia du. Gainera, euskal enpresek gero eta joera handiagoa dute kanpora ateratzeko eta kanpokoekin harrema-
netan jartzeko. Hala, harreman komertzialak ezartzeko kulturaren eta hizkuntzaren berariazko balioak oinarritzat har-
tuta, aldi berean sustapen ekonomikoa eta herrialdea konektatuta egotea laguntzen dute. 

■ Hala ere, merkatua txikia eta oso irekia da, eta esparru horretan garatu diren ekintza eta ekimenak sakabanatuta
daude eta ez dira hedatu. Horren guztiaren eraginez, “Euskadi markak” oso presentzia urria izan du; alegia, mun-
dura ez da behar bezala zabaldu. Gainera, Sarean berezko kultur edukien eskasia nabarmena izan da. 
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■ Euskadiko gazteak dira, hain zuzen, teknologia berrien erabilpenari dagokionez trebeenak, bai eta euskara ezagu-
tzeko eta erabiltzeko joera handiagoa azaltzen dutenak ere. Datu hori kontuan hartu beharra dago euskara Informazio
Gizartean sustatze aldera, euskarak Interneten munduko beste hizkuntzen adinako presentzia eta erabilpena dituela
bermatuko bada. 

■ Sarea ez da oraindik toki erakargarria edukiak ekoizten jarduten duen euskal komunitateak sormenezko baliabide
berritzaileak gara ditzan. Eta, hain zuzen, hori izango da etorkizunean euskararen erabilera sozial arautua bultzatze-
ko eragile nagusia. 

Faktore multzo hori hobetzeko, ikuspegi bikoitz batetik abiatuko gara: 

■ Lehenengoak edukiak eta euskarriak ditu oinarri. Balio erantsi handiko edukiak sortu eta digitalizatu daitezen susta-
tzeko ekintzak diseinatzen dira. Eduki horiek euskal kultura eta nortasuna bildu behar dituzte hainbat gaitan: elea-
niztasuna, Euskadiko eragin eta sustapen sareak, berariazko balioen sustapena eta kultur baliabideak lantzea, esa-
terako. Ildo hau arrakastatsua gertatuko bada, herritarren parte-hartzea sustatu behar da baliabide horiek sortu eta
garatu daitezen. Bestalde, eduki horiek euskarri eta azpiegitura tresna teknologiko berriez hornitzeko proiektuak ere
zehazten dira. 

■ Bigarrenak ekimenen hartzaileak hartzen ditu aintzat. Edukiek eta garatutako tresna berriek barneko eta kanpoko
hartzaileak izan behar dituzte jomugan, Euskadi eta bere bereizgarriak esparru guztietan sustatzearren. Barnealdera
begira Euskadiko herritarrak eta erakundeak izango dira helburu, eta kanpoaldera begira, mundu osoa. 

“Euskadi Sarean” ildoaren ikuspegi bikoitz hori jarduera batzuetan gauzatzen da: 

7.4.1. Edukiak eta Euskarriak 

Zehaztutako programak hiru jarduera ildotan zehazten dira, honako xede hauek dituztela: 

a) Sarean “Euskadi marka” sustatzea: ildo honetan biltzen diren edukiak kalitatezkoak dira eta gizartearentzat interes-
garriak, eta Euskadiren berezko nortasuna osatzen dute Euskadiren irudia eta “Euskadi marka” sustatzeko. Interes
bereko kolektibo edo taldeetan modu berezian eragingo da; eta ildo horretan, talde horientzat garrantzi handiena
duten Euskadiren berezko balioak azpimarratuko dira. Eduki horiek herri honen alderdiren batekiko interesa agertzen
duten Euskadiko bertako herritarrak zein kanpotarrak dituzte helburu. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ EU-06: EUSKADI.NET

b) Interneten euskararen presentzia eta erabilpena laguntzea, euskarari Euskadin zein Euskaditik kanpo merezi duen
garrantzia emanez, elementu bereizgarria den heinean. Hauexek dira euskara Informazioaren eta Komunikazioen
Teknologian sartzea laguntzeko diseinatu diren ekintzetariko batzuk: 

■ Hizkuntzaren industriak indartzea. 

■ Euskarazko ahots teknologien zerbitzuak ikertu eta ezartzea 

■ Euskarazko aplikazio eta tresna teknologikoak garatzea 

■ Produktu, euskarri eta eduki telematikoen katalogazioa 

■ Hizkuntza sustatzeko proiektu berritzaileei laguntzak ematea 

■ Haurrentzako euskarazko erreferentzia atariak sortzea 
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■ Euskal enpresen euskalduntze prozesua 

■ Software libre elebiduna sortzea, berariazko sektoreen behar zehatzetara egokitua 

■ Presentziarik gabeko hezkuntza programa elebidunak, lanbide heziketaren alorrean 

c) Sarean euskal kultura hedatzea: kalitatezko berariazko eduki digital propio eleanitzen erreferentzia gunea sortuko da.
Horretarako, hainbat ekintza burutuko dira, esaterako, euskal fondo kultural, historiko eta geografiko eta ondarezko-
ak digitalizatu eta ezartzea, edo zenbait alderdi bereizgarri sustatu eta haien inguruan informazioa ematea: gastro-
nomia, kirola, hizkuntza, herritarren adierazpidea, negozioak, etab. 

Azken bi ildo hauei programa hauek lotzen zaizkie: 

■ EU-01: HIZKUNTZ BALIABIDEEN GARAPENA SAREAN 

■ EU-02: EUSKARAZKO EDUKIEN GARAPENA ETA SUSTAPENA SAREAN 

■ EU-03: TEKNOLOGIA BERRIEN ALORREKO PROIEKTU BERRITZAILEEN SUSTAPENA 

■ EU-04: EUSKARARI APLIKATUTAKO AHOTS, ITZULPEN ETA TESTU TRATAMENDUAREN TEKNOLOGIAK

7.4.2. Hartzaileak 

Euskadiren sustapeneko eduki eta euskarrien azken hartzaileak zein izango diren aintzat hartuta, bi jarduera ildo nagu-
si agertzen dira, honako helburu hauekin: 

■ Euskadiren irudia Interneten barnealderantz indartzea: horretarako burutuko diren ekintzek euskal gizarte kultuagoa
eta kohesionatuagoa lortzea izango dute xede, kultur demokratizazioari bultzada emanez. “Barnealderantz” bidera-
tuko diren ekintza horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: euskararen sustapena, euskal ondarearen eta
kulturaren hedapena, sustapen ekonomikoko jarduerak, barneko turismoaren sustapena eta euskal kultur eragileen
sareko lana sustatzea eta sarean aisia jarduerak eskaintzea. 

■ Euskadiren irudia Interneten kanpoalderantz indartzea: horretarako abian jarriko diren ekintzek enpresarteko interna-
zionalizazioa, ezagutza eta lankidetza sustatuko dituzte, baita harreman familiar, pertsonal eta kulturalak ere. Beste
batzuk, aldiz, “Euskadi markarekiko” jakin-min hutsetik sortuko dira. Ekintza batzuek zein besteek xede bakarra izan-
go dute, ordea: Internet informazio eta ezagutza komunitatea den heinean, berekin dakarren indar teknologiko eta eko-
nomikoa baliatuta, “Euskadi marka” munduan saltzea. Euskadi lankidetzarako prest dagoen herri gisa agertuko da,
zailtasunak dituzten eskualdeak garatzeko konpromisoa hartzen duena, beste herri batzuen arazoetan parte hartzen
duena eta teknologia berrietan elkarlanerako modu berriak bilatzen dituzten ekimenak garatzen dituena. 

Ildo honi honako programa hau lotzen zaio: 

■ EU-05: EUSKADIKO BERARIAZKO KULTUR ETA TURISMO GAIEN GARAPENA 

7.5. e-Prestakuntza 

Ekimen hau oro har herritar guztiei zuzentzen zaie; izan ere, kontua ez da teknologia berriak egokiro baliatuta hezkun-
tza sistema indartzera mugatzen, prestakuntza eskaintza zabala egin nahi da, pertsonen bizitza osorakoa. 

Azken helburua herritarren prestakuntza laguntzea da, gizarte kultuagoa eta bizitza kalitate handiagokoa lortzeko. 

Ekimen honetan prestakuntzaren ikuspegi osoa eman nahi da teknologia berrien bitartez: alde batetik, hezkuntza sis-
tema hobetu nahi da, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak ikastetxeen eguneroko bizimoduan ezarriz, eta,
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bestetik, aurkezten diren aukera berriak baliatu, herritar guztiek beren interesekoak diren prestakuntza edukiak eskura-
tzeko aukera izan dezaten. Anbizio handiko helburua da, eta pixkanaka garatzen joango da, ekimenaren arrakasta ber-
matzearren. 

Eraldaketa honi aurre egiteko zehaztu den lan ereduak honako alderdi hauek biltzen ditu: 

■ Azpiegiturak: lehenik eta behin, azpiegiturak behar dira, nola ekipamendu informatikoak hala komunikazio sareak,
urrutiko prestakuntza sistemen eskakizun handiei erantzun ahal izateko modukoak. 

■ Ikastetxeetako Dinamizatzaileak/Arduradunak: ikastetxeek bi arduradun berri izan beharko ditu. Batetik,
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien arduradunak, ikastetxearen azpiegitura kudeatzeko. Eta, bestetik
Dinamizatzaileak, ekipamendu horien ustiapena sustatzeko. 

■ Edukiak: Esparru honetan egin beharreko ahaleginik handiena ingurune berrira egokitutako prestakuntza edukiak
eskuratu eta sortzea izango da. Ez da nahikoa egungo edukiak digitalizatzea, horiek elkarreraginik gabeko ingurune
baterako diseinatu dira eta. Metodo pedagogiko berriak ekarriz elkarreraginaren aukerak egokiro baliatzea funtsez-
koa da erabiltzaileek eduki berriak onar ditzaten. 

■ Erabiltzaileak: ekimen honek hiru erabiltzaile multzo nagusi biltzen ditu: hezkuntza sistemako ikasleak, irakasleak
eta herritarrak. Kolektibo horien eskura beharrezkoak diren motibazioa, erraztasunak eta prestakuntza jarriko dira,
sistema osoa baliatzeko aukera izan dezaten. 

Esparru honetako jarduerek lau ildo hauetan eragiten dute: 

7.5.1. Azpiegiturak 

Ildo honen barruan, bi ekipamendu mota zehazten dira: 

a) Ikastetxeen Ekipamenduak: ikastetxeak azpiegitura egokiez hornituko dira (ekipamendu informatikoak, komunikazio
sareak eta Interneterako banda zabaleko konexioa). Helburua erabilpena sustatzea izango da, eta ikastetxearen bera-
ren ahaleginak Informazio Gizartearen ondorio diren zerbitzu eta lan eredu berrietara bideratzea. Ildo horretan,
gutxieneko ekipamendua bermatuko da sare publikoko ikastetxe guztientzat, eta ekipamendu aurreratuak diseinatu-
ko dira eredua ezartzen hasiko diren ikastetxe pilotuentzat. 

b) Parte hartuko duten agenteen ekipamenduak: bereziki irakasleei laguntza emango zaie, ekipamendu informatikoak
erosteko. Ekipamendua eskuratu ahal izatea erraztu nahi da, ikastetxeak berak eskaintzen dituen ekipamenduetatik
haratago. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ HZ-01: IKASTETXEETAKO AZPIEGITURAK 

7.5.2. Ikastetxeko Dinamizatzaileak/ Arduradunak 

Ereduaren funtzionamendu egokia bermatzeko eta dauden azpiegiturak ongi baliatzeko, ikastetxeetan bi arduradun berri
egongo dira. Lehenik, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Arduradunak, ekipamendu teknikoa kudeatuko
dutenak. Eta, bigarren, Dinamizatzaileak, hezkuntza prozesuan teknologia berriak erabiltzea eta aprobetxatzea sustatu-
ko dutenak. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ HZ-02: INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOEN TEKNOLOGIEN DINAMIZATZAILEAK ETA ARDURADUNAK 
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7.5.3. Edukiak 

Euskadin e-Prestakuntza garatzeko ahaleginik handiena kalitatezko eduki interesgarriak sortzea da, nola hezkuntza sis-
temarentzat hala oro har herritarrentzat. 

Horretarako proposatzen den metodologiak honako oinarri hauek ditu: prestakuntza edukien beharrak aztertzea, mer-
katuaren eskaintza aztertzea, eta, azkenik, edukiak eskuratu edo sortzea. 

Aurrerapen hau modu desberdinean garatuko da hezkuntza etapa desberdinetan: Lehen Hezkuntzan, Bigarren
Hezkuntzan, Lanbide Heziketan, unibertsitate hezkuntzan eta hezkuntza iraunkorrean. 

Hezkuntza sistemaren beharretatik kanpoko edukiak ere garatu beharko dira, herritarren eskariei erantzuteko –bizitza
osoan zehar ikastea izenekoa–, baita interes berezia duten gai zehatzak lantzeko ere, esaterako, ingurumena, eta osa-
sunerako eta kontsumorako hezkuntza. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ HZ-03: INGURUMEN ETA KONTSUMOKO HEZIKETARAKO EDUKIAK ETA PLATAFORMAK 

■ HZ-04: UNIBERTSITATE CAMPUS BIRTUALA 

■ HZ-05: PRESTAKUNTZA EDUKIEN GARAPENA SAREAN

■ HZ-07: ON LINE PRESTAKUNTZAKO SAREA 

7.5.4. Erabiltzaileak 

Aurrez zehaztutako sistema osoak hiru erabiltzaile multzo nagusi izango ditu: ikasleak, irakasleak eta herritarrak.
Garatutako tresna berriak zuzen erabiltzeko funtsezkoa da azken finean tresnok baliatuko dituzten horien parte-hartzea.
Xede horretarako, beharrezkoa izango da: 

■ Tresna berriak erabiltzeko motibatzea, aldaketarekiko erresistentziari aurre eginez. 

■ Ingurune sozialetan kanal berri honetara sartzea erraztea, hezkuntza sisteman erabilpena sustatuz.

■ Garatu diren presentziarik gabeko hezkuntza tresnak erabiltzen prestatzea. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ HZ-06: e-PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA 

7.6. e-Osasuna 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak osasun zerbitzuetan sartzea mesedegarria da zalantzarik gabe, bai zer-
bitzuaren erabiltzaileekiko arretaren kalitatea hobetzeko, bai osasun erakundeen kudeaketa sistemen funtzionamendua
eta eraginkortasuna hobetzeko. Gainera, etorkizunerako aukera berriak ere aurreikus daitezke. 

Ildo horretan, ekimen hau bai Osakidetzarekin eta Osasun Sailarekin elkarlanean jarduten duten profesional eta agen-
teei, bai pazienteei eta zerbitzuen erabiltzaileei zuzentzen zaie. 

Informazio Gizartea Euskadiko osasun sisteman sustatu eta garatzeko helburuak sistemaren profesionalen arteko barne
harremanetan eta pazienteekiko eta zerbitzuen erabiltzaileekiko harremanetan biltzen dira. Helburu horiek lortuko badi-
ra, teknologia berriak ezarri beharko dira, bai azpiegitura mailan bai informazio sistemetan eta zerbitzu eta edukien
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garapenenean. Nolanahi ere, epe luzerako helburuak dira, “Euskadi Informazio Gizartean” Planak hasiera batean eza-
rritako denborazko mugetatik haratago doana. 

Informazio Gizartea osasunaren esparruan erabat garatzeko eta, azken buruan, euskal herritarrei kalitatezko osasun
arreta eskaintzeko, bi norabide hauetan lan egin beharra dago: 

■ Barneko harreman eta sistemak: Osakidetzaren eta Osasun Sailaren osasun zentroen barneko kudeaketa prozesuak
optimizatuko dira, baita haien eta hirugarren agenteen arteko harremana ere. 

■ Kanpoko harreman eta zerbitzuak: osasun informazioko eta arretako zerbitzuen erabiltzailearekin harremanetan jar-
tzeko formula berriak garatuko dira, eta bere bizitza kalitatea hobetzeko erraztasunak jarriko dira, teknologia berrien
ezarpenaren bidez. 

Ekimen hau zenbait jarduera ildoren bidez gauzatzen da. Horiek ereduaren egitura eta osasunaren esparruan proposa-
tutako helburuak biltzen dituzte. 

7.6.1. Barne Harremanak eta Sistemak 

Oinarrizko bi jarduera ildo hauen bidez garatuko da: 

a) Profesionalizazioa eta Giza Baliabideen Kudeaketa 

■ Prestakuntza eta eskuduntzen garapena: helburua da osasunaren profesionalek Informazioaren eta
Komunikazioen Teknologiak balia ditzaten lortzea, etengabean prestatzeko, teknika berriak ikasteko, ikertzeko eta
esperientziak eta praktika hobeak elkarri trukatzeko. 

■ Langileentzako ataria: Osakidetza eta Osasun Saila lanean ari dira giza baliabideen barneko kudeaketa sistema
gara dadin. Helburua da sistema horrek, teknologia berrien erabilpenaren bidez, kudeaketa eta langileekiko
harremana erraztea. 

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ OS-05: LANGILEENTZAKO ATARIA 

b) Informazio eta Kudeaketa Sistema koordinatuak eta eskura errazak 

■ Osasun informazioko sistemak hobetzea: Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak Osakidetzaren eta
Osasun Sailaren egungo osasun informazioko sistemetan ezartzen direnean, tratatutako datuen homogeneotasu-
na, segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatze aldera, barneko prozesuen eguneroko kudeaketa bizkortu ahal
izango da. Gainera, une oro edukien informazio egokia eskuratzeko bide emango du, osasun plangintzarako, osa-
sun publikorako, osasun ikerketarako eta beste hainbat eginkizunetarako. 

■ Hirugarrenentzako ataria: Osakidetzaren eta Osasun Sailaren hornitzaile eta bezeroekiko ohiko izapideak eta pro-
zesuak (kontratuak, eskariak, fakturak, etab.) zentralizatu eta bizkortuko ditu. Elkargune honetan ongi kataloga-
tutako informazioa eskainiko da, baita merkataritza transakzioak egiteko beharrekoak diren kontratazio errazta-
sunak ere. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ OS-04: HIRUGARRENENTZAKO ATARIA 

■ OS-06: INFORMAZIO SISTEMA INTEGRATUAK 
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7.6.2. Kanpoko Harremanak eta Zerbitzuak 

Kasu honetan, berariazko bi jarduera ildo hauek zehazten dira: 

a) Asistentzia harremanetarako erraztasun berriak: teknologia berriak balioetsi, lehenetsi eta sartzea, eta haiek erabil-
tzaileen berariazko beharretara egokitzea. 

■ Identifikazioa: jarduera ildo honen euskarria “Herritarraren Txartel/Osasun Txartel Elektronikoa” da. Osasun
Zerbitzuen erabiltzaileak hura baliatu ahal izango du bere historia klinikoa eskuratzeko, administrazio izapideak
egiteko eta beste eginkizun batzuetarako. Beraz, aldez aurretik egin beharreko pausoa da, esparru horretan era-
biltzailearen, Osasun Zerbitzuen eta administrazioaren arteko harreman mota berrietan aurrera egiteko. 

■ Harreman erraztasun berriak: erabiltzaileekiko eguneroko harremanetan egindako eraldaketak eta aurrerapenak
biltzen dituzte: botikak agintzeko eta emateko, pazientearekin komunikatzeko, emaitzen kontsulta elektronikoa
egiteko, etab. 

Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ OS-01: HISTORIA KLINIKO DIGITAL BAKARRA 

■ OS-02: HERRITARRAREN TXARTEL/OSASUN TXARTEL ELEKTRONIKOA 

■ OS-03: ERREZETA ELEKTRONIKOA 

■ OS-07: HERRITARRENTZAKO ATARIA 

b) Pazienteari kalitatezko informazioa, hezkuntza eta entretenimendua ematea 

■ Pazientearekiko eta herritarrarekiko komunikazio, informazio eta hezkuntza bide berriak sortuko dira. Horiek osa-
sun sistemaren zerbitzuetan esku hartzen duten alde guztiak bilduko dituzte, baita teknologia berriak ezartzeak
sorrarazi dituen zerbitzu berriak bideratu ere. 

■ Ospitalean dauden pazienteentzat entretenimendu zerbitzuak sortzea, teknologia berrietan oinarrituta.

Ildo honi programa hau lotzen zaio: 

■ OS-08: PAZIENTEARENTZAKO HEZKUNTZA ETA ENTRETENIMENDU SISTEMAK 

7.7. Edukien sektorea 

Informazio Gizartea Edukien Gizartea ere bada. Erabiltzaileen beharretara egokitutako kalitatezko edukiak ekoizteko eta
banatzeko sektorea bermatu beharra dago, Informazio Gizartean erabat integratua. Sektore honek garapen erreferente
nagusietakoa behar du izan, eta balio erantsia sorraraziko du eskualdeetan, beren kultur aniztasuna Sarean konekta-
tzeko eta ustiatzeko aukera emango die eta. 

Ekimen hau euskal herritar, enpresa eta administrazio publiko guztiei zuzentzen zaie, edukien azken erabiltzaileak diren
heinean. 

Jarduera honen azken helburua Interneti balioa ematen laguntzea da. Horrezkero, sareak edukiak eta zerbitzuak eskai-
niko ditu, bereziki, tokikoak, baliagarriak eta interesgarriak. 

Euskadiren honako ikuspegia da erreferente: herritarren sormena eta ezagutza sustatzen dituen herria; alegia,
Informazio Gizarteak ekartzen dizkien onuretan motibatuta eta interesatuta dauden herritarrengan sinesten duen herria. 
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Informazio Gizarteak Euskadin izan duen aurrerapen maila aztertzean ondorioztatzen denez, edukien sektorea Euskadin
oso sektore ahula eta atomizatua da. Gainera, sektorearen geroko bilakaeraren inguruan dauden zalantzak direla eta,
zuhurtzia da nagusi teknologia berrietan inbertsioak egiteko garaian. 

Informazio Gizartea edukien sektorean erabat garatuko bada, bultzada baten beharra dauka. Gobernuak helduko dio
eginkizun horri “Euskadi Informazio Gizartean” Planaren bidez: hasiera batean, Euskadin edukien sektorean parte har-
tzen duten agente guztien elkargunea sortu nahi du. 

Elkargune horrek edukien sektorea egun zertan den aztertuko du. Ondoren, parte hartzen duten agenteak berrantola-
tzea lagunduko duten adostasun esparruak sortu nahi ditu, berariazko neurri eta tresnak diseinatuz eta ezarriz,
Informazio Gizartearen esparruan. 

7.8. Azpiegiturak 

Telekomunikazio azpiegiturak dira, hain zuzen, Informazio Gizarte berriaren zerbitzuen euskarriak. Oinarri estrategiko
horiek herritarrak eta Sarean dauden informazioa eta zerbitzuak lotzen dituzte. 

Telekomunikazioen esparruak azken urte hauetan izan duen eraldaketa sakonaren eraginez, informaziora eta zerbitzue-
tara heltzeko aukerak nabarmen handitu dira. 

Telekomunikazioen sektorean erregulazioa kentzeak lehia handitzea ekarri du, bai eta sare eraginkorragoak eduki beha-
rra ere, ematen diren zerbitzu guztietan kalitate maila altua bermatzeko. 

Azpiegituren alorrean hainbat arazo daude: ekipoen eta konexioen kostu altuak, azpiegitura eta sareetan egin beharre-
ko inbertsio handiak, eta, bereziki, Sareen Sarearen informaziora heltzeko eta harekin konektatzeko abiadura txikia, bes-
teak beste. Horiexek dira, hain zuzen, une honetan munduko herritarrei zuzenen eragiten dietenak. 

Internet komunikazioetarako erabiltzen den banda zabalerak lau hilero bikoizten dira, gutxi gora behera. Informazioaren
eta Komunikazioen Teknologiek komunikazio azpiegitura arin, seguru, fidagarri eta atzerapenik gabeak eskatzen dituz-
te, egungo eta geroko eskariaren hazkunde erritmoari aurre egiteko. 

Horregatik guztiarengatik, arlo horretan esku-hartzen duten agente publiko eta pribatu guztiak gero eta kezkatuago
daude. Izan ere, esparru berri horretan teknologia berriek ahalik eta eraginkorren funtzionatzea bermatu nahi dute, herri-
tar guztien mesedetan. 

Gauzak horrela, ekimen publikoaren parte-hartzea ezinbestekoa da Informazioaren Gizartearen eta horri lotutako
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiaren baterako garapena sustatzeko. 

Halaber, aintzat hartu behar da elkarri konektatutako mundu batean ez dagoela irtenbide partzial edo partikularrentza-
ko tokirik. Teknologia berriak Informazio Gizartearen barruan zabaltzeko garaian, agente publiko eta pribatuen arteko
elkarlana funtsezkoa da azpiegituren alorrean programak eta erregulazioak diseinatu ahal izateko. 

Horregatik guztiarengatik, Eusko Jaurlaritzaren konpromiso nagusia –esku-hartzen duten gainerako agente nagusiekin
elkarlanean– tokiko azpiegituren garapena laguntzea eta operadore pribatuen hedapena osatzea da. Horretarako, banda
zabaleko zerbitzuetara sartzerik ez duten biztanleria guneak identifikatuko dira, eta muga horiei aurre egiteko estrate-
gia zehaztuko, herritar guzti-guztiak Informazio Gizartera sartu ahal izan daitezen. Horretarako, azpiegitura horiek lurral-
de osora hedatzeko plana zehaztuko da, eta ildo horretan kontuan izango dira oinarrizko beste zenbait azpiegiturarekin
(gasa, elektrizitatea, etab.) izan daitezkeen sinergiak.

Orobat, azpiegituren alorreko estrategia telekomunikazioen beste teknologia batzuen garapenarekin osatzen da (puntu
neutroa, multimedia korridorea, telebista digitala, etab.), Euskadi azpiegituren garapenaren buruan dauden herrialdeen
parean jartzeko. 
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Ildo honi programa hauek lotzen zaizkio: 

■ AZ-01: BANDA ZABALEKO AZPIEGITURAK HERRIALDE OSORA HEDATZEKO PLANA 

■ AZ-02: I2BASK

■ AZ-03: MULTIMEDIA KORRIDOREA 

■ AZ-04: EUSKONIX

■ AZ-05: LURREKO TELEBISTA DIGITALAREN EZARPENA 

7.9. Teknologia 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak ez dira estatikoak; aitzitik, aurrerapen zientifiko eta teknologikoak oso
abiada bizian gertatzen dira esparru honetan. Testuinguru honetan, ezagutza berria sortzea eta beste ingurune batzue-
tan garatutakoa zuzen kudeatzea gero eta garrantzitsuagoa da. 

Hori horrela izango dela bermatzeko, euskal gizarteak anbizio handiko politika tresna bat sortu berri du, 2001-2004
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (ZTBP), gai honetan funtsezko garrantzia duena. 2001-2004 ZTBP Planak
Euskadiren estrategia zehazten du, ezagutza zientifiko eta teknologikoa sortu eta ezartzeari dagokionez. 

“Herri berritzaile bat, zientzia eta teknologia mailan aurreratua, jasangarritasunaren oinarriaren gainean etorkizuna erai-
kitzeko beharrezkoak diren gaitasunak dituena, espiritu ekintzaile berritua duen gizarte solidario batean, eta ezagutza
duena bere herritarren garapen pertsonal eta profesionalaren eragile”. Teknologia mailan prestatua eta aktiboa den
Euskadiren ikuspegi horretatik abiatuta, ZTBP Planaren bidez konpromiso handia hartu nahi da ezagutza teknologikoa
sortzeko eta hura sektore produktibo guztietan ezartzeko, beste helburu estrategiko batzuen artean, “Informazio
Gizartetik sortzen diren aukerak aprobetxatu daitezen “. 

Hala, ZTBP Planak zenbait tresna ezartzen ditu, honako helburu hauekin: gure gizartearen berrikuntza ahalmena han-
ditzea eta, zehazkiago, Euskal Berrikuntza Sistemako agenteen eskura (bereziki, garapen zientifiko eta teknologikoko
azpiegiturak, berrikuntza laguntzeko bitarteko erakundeak, enpresak eta administrazioa) tresna programatiko eta finan-
tzarioak jartzea, Europan eta munduan teknologia mailan posizio egokian kokatzea lor dezaten. Hala, “Euskadi
Informazio Gizartean” Plana behar duen euskarri teknologikoaz hornitzen da. 

Planak hiru jarduera ildo nagusi ezartzen ditu. 

7.9.1. Oinarrizko Ikerketako Alorra 

Alde batetik, Euskadiko komunitate zientifikoak oinarrizko ezagutza sortu behar duela hartzen du aintzat, ikerlari eta
erakunde zientifiko bakoitzak egokitzat jotzen dituen alorretan. 

7.9.2. Funtsezko Alorrak 

Osagarri gisa, Programa Zientifiko eta Teknologikoen inguruan bildu eta garatzen ditu Euskal Berrikuntza Sistemako
agenteek gehien landu behar dituzten esparruak. Lan alor horren barruan, ZTBP Planak apustu handia egiten du
Informazio Gizartearen alorreko ezagutza zientifiko eta teknologikoak garatzearen alde. Horretarako, bost programa osa-
garri hauek zehazten ditu: 

a) Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Programa, lehentasunezko alor hauek garatzen dituena: 

■ Komunikazioen azpiegiturak eta sistemak 

Euskadi Informazio Gizartean



71

■ Software-an oinarritutako zerbitzu eta sistemak 

■ Informazioa eta zerbitzuak eskura izatea 

■ Osagarriak eta beren aplikazioak 

b) Enpresa Digitaleko Programa. Ezagutza sortzea du helburu, baita alderdi hauetan aurrera egiteko beharrezkoak diren
teknologiak garatzea ere: 

■ Negozio elektronikoan transakzioak egiteko eta ordaintzeko ingurune segurua 

■ Negozio elektronikoko plataformak enpresa sistemekin bateratzea 

■ Enpresak negozio elektronikoarekin bat egitea 

■ Interneten oinarritutako negozio berriak garatzea 

c) Enpresa Kudeaketa Aurreratuko Programa. Enpresa kudeaketan alorreko alderdi hauen garapen teknologikoa propo-
satzen du: 

■ Enpresa Kudeaketako Eredu Berriak 

■ Berrikuntzaren Kudeaketa 

■ Kudeaketan Metodo Berritzaileak Ezartzea 

■ Kultura eta Pertsonak 

■ Erakundeen Ezagutzaren eta Kapital Intelektualaren Kudeaketa 

■ Teknologia berriak sorburu dituzten negozio eredu berriak sartzea 

d) Administrazio Digitaleko Programa. Enpresa ingurunean gertatzen den bezala, programa honek administrazio digita-
lizatua lortzeko lehentasun teknologikoak ezartzen ditu: 

■ Barne kudeaketa hobetzea 

■ Administrazio elektronikoa 

■ Sailen kudeaketa 

■ Azpiegitura teknologikoa 

■ Antolaketa azpiegitura 

e) Hizkuntzaren Industrien Programa. Azkenik, gure gizartea eleanitza dela aintzat hartuta, 2001-2004 ZTBP Planak
Hizkuntzaren Industriari lotutako alorretan gaitasun zientifiko eta teknologikoa indartzearen beharra ezartzen du pro-
grama honen bidez. 

7.9.3. Ikerketa Estrategikoko Alorra 

Lanerako hirugarren alor gisa, 2001-2004 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planak esparru zientifiko eta teknologi-
ko batzuk berariaz garatu nahi ditu, herriaren etorkizunerako estrategikotzat jotzen diren alor batzuetan. 

Informazio Gizartearen esparruan, 2001-2004 ZTBP Planak honako alor hauek garatzea du xede: 

■ Errealitate Birtuala 

■ Teknologia inalanbrikoak 
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■ Hizkuntza Infoingeniaritza 

■ Enpresa Digital Hedatua 

Hiru alor nagusi hauek garatzeko, Planak zenbait tresna programatiko eta finantzario horizontal zehaztu eta antolatzen
ditu. Eta tresna horiek dira, hain zuzen, zehaztutako programa guztiak garatzeko euskarri, eta, zehazkiago, Informazio
Gizartean garapen zientifiko eta teknologikoaren alorreko programak garatzeko euskarri. 

Ildo horretan, hauexek dira ZTBP Planean biltzen diren tresna nagusiak: 

a) Euskal Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea osatzen duten agente guztiei prestakuntza zientifiko eta teknologi-
koa eskaintzea, elkarlanerako hitzarmenak ezarriz. 

b) Ikerketa Estrategikoko Proiektuak, alegia, Euskal Teknologia eta Berrikuntza Sareak burututako oinarrizko ikerketa-
ko eta oro har I+G alorreko proiektuak. Gai horietan erreferentzia diren zentro eta erakundeetan goi mailako presta-
kuntza ikastaroak egingo direla aurreikusten da. Gainera, nazioarteko lankidetza ere handia izango da, bereziki, eza-
gutzak zabaltzeko asmotan, epe ertain eta luzera balizko eskaria handia izanagatik 2001-2004 Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntza Planak zehaztutako Ikerketa Estrategikoko Programak osatzen dituzten alorretan, hain zuzen. 

c) Produktu Berriak Garatzeko Proiektuak. Aurrez merkatuan daudenen aldean, produktu hobeak eta orijinalagoak gara-
tzea soilik da helburua, egungo eskariari lehiakideek baino hobeto erantzun diezaioten edo merkatuaren zein gizar-
tearen beharrei aurrea har diezaioten. 

d) Oinarri Zientifiko eta Teknologikoko Enpresa Berriak Sustatzeko Proiektuak. Merkaturatu daitekeen ezagutza balia-
tzea zein sortzea oinarri izanda, proiektu horien xedea honako elementu hauek ongi uztartzen dituzten enpresa
berriak sortzea da: 

■ Ezagutza zientifiko eta teknologikoko jarduera garatu edo produktu edo zerbitzuak merkaturatzen dituzten enpresak. 

■ I+G alorreko jarduera egokia burutzen dutenak. 

■ Negozioaren abantaila lehiakor gisa jabetza intelektualeko eskubideak ustiatzen dituztenak, enpresak berak lor-
tuak edo lizentzia esklusiboen bidez eskuratuak. 

■ Enpresaren garapenera prestakuntza maila goreneko pertsonal zientifiko edota teknologikoa ekartzen dutenak. 

e) Garapen Teknologikoko eta Berrikuntzako Proiektuak. Ikerketako, garapeneko eta berrikuntza teknologikoko
(I+G+B) jarduera multzo ordenatua, egungo produktuak hobetzea eta prozesu berriak hobetu edo garatzea helburu
dutenak, enpresaren edo enpresen lehiakortasuna handitzearren. 

Tresna horiek guztiak (2001-2004 ZTBP Planaren esparruan garatzen joango diren beste batzuekin batera) “Euskadi
Informazio Gizartean” Plan honetan berez sartzen dira, hartan zehaztutako jarduerak zuzen garatzeko oinarrizko eta
beharrezko osagarria izateko xedez. 

7.10. Araudia 

Informazio Gizarteak etengabean aldatzen ari den esparrua sorrarazten du, eta esparru horretan etengabeko aurrerape-
nak gertatzen dira Informazioaren eta Komunikazioen Teknologietan. Eta horrek guztiak ingurune juridiko aldakorra era-
giten dute. 

Euskadi Informazio Gizartean
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Hala, “Euskadi Informazioaren Gizartean” Planean ezarritako helburuen ildoan, erakunde publikoek arauzko esparrua
sortu behar dute Informazio Gizartearen eskakizunei erantzuteko, Aro Digitalean esku-hartzen duten agente guztien pri-
batutasunaren, segurtasunaren eta askatasunaren arteko oreka bermatuz. 

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak ezarri eta hedatzeak dakartzan arazo juridikoak gainditzea oinarrizkoa
da euskal herritar, enpresa eta administrazio publikoek ingurune berrian elkarreragiteko aukera izan dezaten, modu kon-
fidentzial, seguru eta librean. 

Kontuan izan behar da arlo honetan Europar Batasuneko araudiak esparru arau komuna ezartzen duela. Eta beste alde
batetik, estatuko oinarrizko arau batzuk Euskal Autonomia Erkidegoak eragin ezineko zenbait alderdi arautzen dituzte.

Egun administrazio elektronikoaren alorreko eta administrazioen arteko eta horien eta herritarren arteko harreman modu
berrien alorreko araudi propioa egiteko beharra nabarmendu da bereziki. Ildo horretan, ahalegin berezia egin da azken
urte hauetan eta horren jarraipena bermatuta dago Euskadi Informazio Gizartean Planean biltzen diren helburu eta arau-
tze ekimenei esker. 

Informazio Gizartearen inguruko berariazko arautzeak Plan honen esparruan dituen helburu nagusiak hauexek dira: 

■ Euskal administrazio publikoetan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzea, bai eta
administrazioen eta herritarren arteko harremanetan ere.

■ Euskal administrazio publikoen atariari buruzko araudia sortzea (antolaketa eta funtzionamendu araudia, edukia,
etab.)

Helburu hauetatik administrazioa on line ildoari lotutako araudiekiko interes berezia agertu duen arren, Eusko
Jaurlaritzak ez ditu alde batera utzi nahi Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien esparruan berariazko arautzea
eskatzen duten gainerako gaiak. Hori dela eta, ahal duen neurrian, alor horietan araudi zehatzak sustatzen ahalegin-
tzen da. 

Ildo horretan, foru aldundiekin elkarlanean, zerga arauen esparru bat sortzeko aukerak aztertzeko ildo bat diseinatu nahi
da, bereziki Informazio Gizartearentzat mesedegarria izango dena. 

Beraz, jarduera esparru ireki honek etengabean behatzeko eta gertatzen diren aldaketetara lehenbailehen egokitzeko
mekanismoak eskatzen ditu, Informazio Gizartea Euskadin harmonian garatzea ahalbidetuko duen araudi oso bati hel-
tzeko eta denboran hartan aurrera egiteko. 
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“Euskadi Informazio Gizartean” Planak arrakasta izateko ezinbestekoa da antolaketa eta kudeaketa elementu malguak
eskura izatea. Elementu horiek Plana garatzea errazten dute, baita jarduera esparru bakoitzean ezarritako helburuak
betetzea ere, eta horrela, etengabeko aldaketa beharretara egokitzeko aukera izango da. 

Ildo horretan, Planak berariazko mekanismoak behar ditu, programak eta proiektuak gauza daitezen kontrolatu eta koor-
dinatzeko, Informazio Gizartea maila guztietan sustatzeko eta agente sozial guztien parte-hartzeko espazioak zehazte-
ko. 

Informazio Gizartea eraikitzeko ahaleginean Lehendakariaren gidaritzak eta sustapenak lagundurik, kudeaketa eredu
egokia ezartzea funtsezkoa izango da Euskadi Informazio Gizartean erabat sar dadin, espazio digital berria guztion esku-
ra jarrita. 

8.1. Planaren kudeaketa tresnak 

“Euskadi Informazio Gizartean” Planaren barruan diseinatu diren kudeaketa tresnak honakoak izango dira:

■ Gobernu Kontseilua. Hona hemen bere funtzioak: 

■ Plana onartzea 

■ Planaren kontrola eta ebaluazioa

■ Planari aldaketak edo zabaltzeak onartzea 

■ Euskadi Informazio Gizartean Batzorde Zuzendaria. Hona hemen bere funtzioak:

■ Plana proposatuko du Gobernu Kontseiluak onar dezan

■ Ebaluazio eta jarraipen txostenak onartzea

■ Plana berraztertu eta aldaketak edo zabaltzeak proposatzea

Batzordearen zuzendaria Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua izango da, eta Eusko Jaurlaritzako sailbu-
ruordetza guztietako ordezkari bana izango du.

■ Euskadi Informazio Gizartean Planaren Idazkaritza Nagusia: Planeko programa eta proiektuen kontrola eta jarraipe-
na “Euskadi Informazio Gizartean” Planaren Idazkaritza Nagusiari dagokio, eta honako funtzioak izango ditu:

■ Kanpoarekiko harremanak eta koordinazio operatiboa

■ Ebaluazio eta jarraipen txostenak egitea

■ Planaren Idazkaritza Teknikoa

■ Planean aldaketak edo zabaltzeak egiteko proposamenak egitea

8. Kudeaketa eredua
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Planaren Idazkaritza Nagusia Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari atxikita egongo da eta Industriaren Sustapen
eta Eraldaketarako Baltzuaren (SPRI, S.A) laguntza teknikoa izango du. 

■ Administrazioa Modernizatzeko Bulegoaren Zuzendaritza

Administrazioa on line alorrak izugarrizko garrantzia duenez eta administrazioaren modernizazioarekin estu-estu lotu-
ta dagoenez, Eusko Jaurlaritzak Administrazioa Modernizatzeko Bulegoaren Zuzendaritza sortu du. Zuzendaritza
horrek Administrazioa on lineren Plan Estrategikoa egiteko ardura izango du, eta, gainera, alor horretako proiektuak
sustatu eta koordinatuko ditu, nahiz eta Euskadi Informazio Gizartean Planaren koordinazio operatiboa eta jarraipe-
na Planaren Zuzendaritza Nagusiari dagokion. 





Parte-hartze guneak
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Agente publiko eta pribatu guztien lankidetza –horietako bakoitzak Informazio Gizartearen alorreko bere helburu, eza-
gutza espezializatu eta ekarpenak dituela– garrantzi handiko faktorea da Euskadin arrakasta digitala lortze aldera, eta
ondorioz, berariazko esku-hartze guneak behar ditu 

■ Zientzia eta Teknologia Sustatzeko, Informazio eta Ezagutza Gizartea Berritzeko eta Garatzeko Euskal Fundazioa 

Zientzia eta Teknologia Sustatzeko, Informazio eta Ezagutza Gizartea Berritzeko eta Garatzeko Euskal Fundazioa
Euskadiren bigarren eraldaketa sozio-ekonomikoa sustatzeko sortu da, Berrikuntza, Ikerketa eta Informazio eta
Ezagutza Gizartea sustatu nahian. Hauexek dira bere eginkizun nagusiak: 

■ Sentsibilizazioa, sustapena eta komunikazioa, Berrikuntza eta Informazio Gizartearen garapena laguntzeko. 

■ Esparru horretako joeren, esperientzien eta adierazleen Behatoki Estrategikoa 

■ Informazio Gizartearen esparruan, egoki irizten den lekuetan Euskadi ordezkatzea. 

■ Euskal gizartea osatzen duten kolektiboen iritziak eta ekarpenak bideratzea

■ Azpiegituren Batzordea: telekomunikazio azpiegituren arloan aurrera egiteko taldea da; izan ere, Euskadin Informazio
Gizarteak aurrera egiteko euskarri estrategikoa baita alor hau.

9. Parte-hartze guneak
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■ Informazio Gizartearen hedapena eta 
komunikazioa. (86.or.)

■ Ordenagailuarentzako “gidabaimena”. (86.or.)

■ Konekta Zaitez ekipoak. (87.or.)

■ Internet erraza. (87.or.)

■ “Konekta Zaitez” eta Egailan guneak. (88.or.)

■ Interneterako sarbide eta prestakuntzako guneen
sarea. (89.or.)

■ Herritarrari laguntza teknikoa emateko 
gunea. (89.or.)

■ Erabiltzaile aktiboak. (90.or.)

■ Ingurune digitala. (91.or.)

■ Zuzendarien sentsibilizazioa. (92.or.)

■ Teknologia berrietako prestakuntza. (93.or.)

■ Enpresa Digitala eredua. (94.or.)

■ Maquetas.com. (95.or.)

■ Trakzio eredua. (95.or.)

■ KZ Mikroenpresak. (96.or.)

■ “Enpresa Digitala” guneak. (96.or.)

■ Ekintzaile berrientzako laguntza. (97.or.)

■ Informazio Gizartearekin lotutako proiektuak
finantzatzeko osoko programa. (98.or.)

■ Cyber-industrialdea. (99.or.)

INTERNET GUZTIONTZAT

ENPRESA DIGITALA

■ Euskalsarea. (100.or.)

■ Euskalcert. (100.or.)

■ Izapide telematikoko gaietako araudien 
garapena. (101.or.)

■ Administrazio Digitalaren eredua. (101.or.)

■ Zerbitzu digitalizaziorako euskarria. (102.or.)

■ Zuzenean. (103.or.)

■ Atea. (104.or.)

■ Izapide telematikoa. (105.or.)

■ Erosketa publikoak. (105.or.)

■ Administrazioaren arteko foroa. (106.or.)

■ Informazio eta kudeaketarako sektoreko 
sareak. (106.or.)

■ Herri arteko trafikoa kudeatzeko sistema eta
Euskadiko trafikoa kudeatzeko gunea. (107.or.)

■ Boto elektronikoko sistema. (108.or.)

ADMINISTRAZIOA ON LINE
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■ Hizkuntz baliabideen garapena sarean. (109.or.)

■ Euskarazko edukien garapena eta sustapena 
sarean. (110.or.)

■ Teknologia berriei dagozkien proiektu berritzaileen
sustapena. (111.or.)

■ Euskarari aplikatutako ahots, itzulpen eta testu
tratamenduaren teknologiak. (111.or.)

■ Euskadiko berariazko kultura eta turismoko gaien
garapena. (112.or.)

■ Euskadi.net. (113.or.)

■ Ikastetxeetako azpiegiturak. (114.or.)

■ Informazioaren eta komunikazioen teknologien
dinamizatzaileak eta arduradunak. (115.or.)

■ Ingurumen eta kontsumoko heziketarako edukiak
eta plataformak. (116.or.)

■ Unibertsitate campus birtuala. (117.or.)

■ Prestakuntza edukien garapena sarean. (118.or.)

■ e-Prestakuntzaren sustapena. (119.or.)

■ On line prestakuntzako sarea. (120.or.)

■ Historia kliniko digital bakarra. (121.or.)

■ Osasun/hiritar txartel elektronikoa. (122.or.)

■ Errezeta elektronikoa. (123.or.)

■ Hirugarrenentzako ataria. (124.or.)

■ Langileentzako ataria. (125.or.)

■ Informazio sistema integratuak. (126.or.)

■ Herritarrentzako ataria. (127.or.)

■ Pazientearentzako hezkuntza eta entretenimendu
sistemak. (128.or.)

■ Banda zabaleko azpiegiturak herrialde osora 
hedatzeko plana. (129.or.)

■ I2BASK. (130.or.)

■ Multimedia korridorea. (131.or.)

■ EUSKONIX. (132.or.)

■ Lurreko telebista digitalaren ezarpena. (133.or.)

EUSKADI SAREAN

e-PRESTAKUNTZA

e-OSASUNA

AZPIEGITURAK
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Kodea: KZ-02

INTERNET GUZTIONTZAT

Kodea: KZ-01
INFORMAZIO GIZARTEAREN HEDAPENA ETA KOMUNIKAZIOA

HELBURUA

Informazio Gizarteari dagokionez euskaldun guztiak sentsibilizatzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Eguneroko bizitzan Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak erabiltzeak dakartzan onuren berri emateko kan-
painak egitea.

“Euskadi informazio Gizartean” izeneko ataria garatzea, herritarrarentzako erreferentzia izango dena Informazio
Gizartea ezagutzen hasteko eta zer-nolako abantailak eskaintzen zaizkion ikusteko.

Informazio Gizartea herritarrari hurbilduko dioten ekitaldi eta jardunaldiak antolatzea eta babestea.

Jarduerak antolatzea, arreta berezia eskainiz Informazio Gizartetik bazter geratzeko arriskua dutenei.

ORDENAGAILUARENTZAKO “GIDABAIMENA”

HELBURUA

Informazio Gizarteari dagozkion gaiak ikastera motibatzea herritarrak. Tresna informatikoak eta internet erabiltzeko
gaitasuna erakusten duenari gaitasun horiek dituela adierazten duen ziurtagiria emango zaio.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Informazioaren eta komunikazioen teknologien gaietan ziurtagiriak emateko erakundea sortzea. Honako hauek izan-
go ditu helburu: egiaztagiri metodologiak garatzea, prestakuntza eskaintzeko eta dagozkion azterketak egiteko ardu-
ra izango duten Agente Kolaboratzaileen sarea osatzea, herritarrari ziurtagiriak ematea eta Ziurtapen Sistema ikus-
katzea.

Ziurtapen Erakundeak zehaztuko du profila eta berak homologatuko ditu sarea osatuko duten Agente
Kolaboratzaileak. Gutxieneko ezagutza maila paretsuak egiaztatzeko diseinatutakoak izan behar dute bai azterketak
eta bai haiei dagozkien ziurtagiriak.

Halaber, Ziurtapen Erakunde horrek beste helburu bat ere izango du: prestakuntzako edukien kalitatea ziurtatzea.

Egun programa honek badu garatutako eredu bat eta baita dagoeneko abian den esperientzi pilotua ere.
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INTERNET GUZTIONTZAT

Kodea: KZ-03

Kodea: KZ-04

KONEKTA ZAITEZ EKIPOAK

HELBURUA

Internetera sareratzeko aukera duten etxeen portzentajea handitzea Euskadin.

Interneterako konexioa duten 200.000 ordenagailu gehiago izatea etxeetan hiru urte barru. Hartara, gaur egun dau-
denak bikoiztuko lirateke eta 2000. urtean zeuden interneterako konexioak bost aldiz biderkatuko lirateke.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Internetera konektatzeko ordenagailuak erosten laguntzea programa honen helburua. Ordenagailua erosten duenari
diruz laguntzen zaio, eta gainera, behar bereziak dituztenei (ezinduei) egokitzeko laguntza ematen zaie.

Ekipoa erostean 270,46 euroko dirulaguntza ematen da eta modu erosoan finantzatzeko aukera eskaintzen zaio
erosleari (Finantza erakunde kolaboratzaileek mailegu bereziak ematen dituzte;hala nola, EURIBOR +%0 interese-
an, komisiorik gabe eta 10 urterainoko epera).

Ekimen hau abian jartzerakoan hainbat agenteren laguntza lortu nahi izan da, batez ere finantza erakundeena.
Horrekin batera, herritarrak aukeratzeko duen eskubidea errespetatzea hartu da oinarritzat, eta, beraz, ez dira ekipo
eta banatzaile jakin batzuk ezarri.

INTERNET ERRAZA

HELBURUA

Ordenagailua internetera konektatzeko oztopo dutenei baliabide soil eta merkeen bidez laguntzea.

NORI ZUZENDUA

Ordenagailu pertsonala Interneten sartzeko erabiltzea oztopo zaienei, dela erabiltzeko zaila delako dela garestiegia
delako.

AZALPENA

Konekta Zaitez Ekipoak izeneko programa beste programa batekin osatu nahi da. Beste programa honen bidez,
laguntzak emango dira normalean erabiltzen diren aparailuetan jartzen diren gailu merke eta erabilerrazak erosteko
(telebistan edo telefono mugikorrean jartzekoak, esaterako).

Gailu horiek erabiltzeko herritarrak ere bere ahalegina egin beharko du, modu egokian erabiltzeko ezinbestekoa izan-
go baitzaio alfabetatze digitala.
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INTERNET GUZTIONTZAT

Kodea: KZ-05
“KONEKTA ZAITEZ” ETA EGAILAN GUNEAK

HELBURUA

Euskadiko herritarren alfabetatze digitala bermatzea interneterako konexio publikoa ematen duten guneetan eskai-
niko diren prestakuntza jarduerak garatuz.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Bi baliabide osagarritan oinarritutako prestakuntza biltzen du programak:

■ “KZ Guneak”: Doako prestakuntza eta ikasketa zentroak zabalduko dira 5.000 biztanle baino gehiagoko herrie-
tan. Eusko Jaurlaritza, EUDEL eta udalen arteko ekimen hau jada 2001. urtean abian da eta ekitaldiaren amaie-
ran 20 zentro ditu. Zailtasunak dituztenei laguntza berezia ematen zaie bertan.

KZ Guneetan, nabigatzeko lekua eta tutore talde bat aurkituko dituzu, eta horrez gain, 4 maila hauetan banatuta-
ko prestakuntza curriculuma:

■ Conoce-Ezagutu: Internet zer den eta zertarako balio duen azaltzen duen atal teoriko-praktikoa.

■ Navega-Nabigatu: nabigatzailea eta posta elektronikoa zer diren eta nola erabiltzen diren azaltzen duen atal
teoriko-praktikoa.

■ Progresa-Aurreratu: Internet kontzeptua mailarik zabalenean “ulertzeko” atal teoriko-praktikoa. Maila honeta-
ko edukiak EGAILANek diseinatu ditu.

■ Vive-Bizi: Internet eguneroko bizitzan nola erabili azaltzen duen atal teoriko-praktikoa. Interesgarriak diren
eduki eta zerbitzuen berri emango da, eta tarte berezia eskainiko zaie  herritarren ekimenei.

■ EGAILAN: KZ Guneek eskainitako zerbitzuen osagarri izango da proiektu hau. 16 urtetik gorakoentzat da, eta,
bereziki, emakume langabetuentzat edota langabezian denbora luzea daramatenentzat.
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Kodea: KZ-07
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INTERNETERAKO PRESTAKUNTZA ETA SARBIDEKO GUNEEN SAREA

HELBURUA

Euskadiko herritarren alfabetatze digitala bermatzea prestakuntza ekintzen bidez. Irabazi asmorik gabeko elkarte eta
erakundeetan eta lehendik dauden ekipamendu publikoetan emango dira prestakuntza ekintza horiek.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Jarduera programa honen osagarriak:

■ Lehendik dauden azpiegitura publikoak (liburutegiak, prestakuntza zentroak, e.a.) erabiliko dira KZ Guneetara
joateko arazoak dituzten herritarrak bertara daitezen eta interneterako sarbidea eta prestakuntza izan ditzaten.

■ Gizartetik baztertuak izateko arriskua dutenekin lanean diharduten elkarteen egoitzetan azpiegiturak eta ekipoak
jarriz, interneterako sarbidea eskaintzen duten guneen sare bat antolatzea.

Halaber, sare horretako guneei konexio eta prestakuntza metodologiak ere emango zaizkie, eta laguntza emango
zaie monitore espezializatuak kontratatzeko eta prestatzeko, prestakuntza programak eman ditzaten eta erabiltzai-
leei ekipoak maneiatzen lagun diezaieten.

HERRITARRARI OINARRIZKO LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEKO GUNEA

HELBURUA

Herritarrari etxeko ekipo informatikoa erabiltzen laguntzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Oinarrizko laguntza teknikoa (doakoa) emateko zerbitzua gaitzea. Ordenagailua erabiltzerakoan eta internetera
konektatzerakoan herritarrari sortzen zaizkion zalantzei eta arazoei zuzenean erantzungo zaie bertan, edo bestela
ekimen pribatura bideratuko dira.

Telefonoz erantzungo zaie arazoei, eta ondoren, emandako konponbide horiek “Euskadi Informazio Gizartean” web
gunean jarriko dira, erabiltzaileek zuzenean kontsulta ditzaten.

INTERNET GUZTIONTZAT
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INTERNET GUZTIONTZAT

Kodea: KZ-08
ERABILTZAILE AKTIBOAK

HELBURUA

Herri mailako eduki eta zerbitzuak sortzeko herritarren partehartzea sustatzea, hartara jendeak internetera konekta-
tzeko duen interesa handitzeko.

NORI ZUZENDUA

Elkarteei, taldeei eta herritar guztiei orokorrean

AZALPENA

Herritarrak internetekiko duen interesa handitzeko eta ondorioz konektatzeko motibazioa areagotzeko bada gako
garrantzitsu bat: eguneroko bizitzaren inguruan herri mailako edukiak izatea. Badirudi erakunde edo enpresen eki-
menek ez dutela izaten herri mailako edukientzako tarterik, eta beraz, herritarrek edukiak sortzea bultzatuko da
prestakuntzaren, oinarrizko laguntza teknikoaren eta motibazioaren bidez. Horretarako:

■ Edukiak sortzeko tresnak erabiltzeko (weba, posta zerrendak eta antzekoak) prestakuntza ikastaroak eskura iza-
tea sustatuko da.

■ Lan onak aintzat hartzeko baliabideak ezarriko dira: sariak, lehiaketak, e.a.

■ Herri mailako edukiei dagokienez sortutako lan onenak zein diren antzeman eta ezagutzera emango dira.
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INGURUNE DIGITALA

HELBURUA

Herrietan osoko jarduerak ezartzea, Informazio Gizarteak herritarren eguneroko bizitzan eta euren enpresa eta elkar-
teen garapenean duen eragina erakusteko.

NORI ZUZENDUA

Programa ezartzen den herrietako biztanle, enpresa eta elkarte guztiei.

AZALPENA

Administrazioen eta erakundeen arteko hitzarmenen bidez herri eremuan Informazio Gizartea ezarriz zera lortu nahi da:

■ Programan garatu beharreko aplikazio esperimental guztiak zehaztea.

■ Aplikazio horien ezarpena garatzea ondokoa lortzeko:

■ Teknologia berriak aplikatuz, herritarrak aktiboak izan daitezen sustatzea administrazioarekiko harremanetan;
osasun zerbitzuei, heziketari, kulturari eta aisialdiari dagokionez; herritarren elkarteak indartzerakoan, eta
herri mailako edukiak sortzerakoan.

■ “Enpresa Digitala” ereduaren aplikazio intentsiboa garatzea herri mailan; eta horren bidez bertako enpreseta-
ko negozioetan Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia Berriak ezartzea erraztea eta teknologia berriei
dagozkien enpresa jarduera berriak sortzea bultzatzea.

■ Aipatutako aplikazio eta zerbitzuak garatzea ahalbidetzen duten telekomunikazio azpiegituren garapena sus-
tatzea.

INTERNET GUZTIONTZAT
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ENPRESA DIGITALA

Kodea: ED-01
ZUZENDARIEN SENTSIBILIZAZIOA

HELBURUA

Euskal enpresetako zuzendariak sentsibilizatzea euren enpresak Ekonomia Digitala ingurune berrira egokitzeko
beharraz.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko enpresetako zuzendariei

AZALPENA

Herri mailan zein nazioartean garatutako digitalizazio prozesuetan arrakasta izan duten esperientziak eta onuraga-
rriak izan diren ekintzak identifikatuko dira, eta horiek abiapuntutzat hartuta, ondorengo xedeak dituzten ekintzak
garatuko ditu programak:

■ Informazioa/dibulgazioa

■ Nazioartean izen ona duten pertsonek emandako hitzaldiak negozio ereduak, estrategiak, etorkizuneko joerak
eta abar azaltzeko.

■ Baliabide teknologikoen eta aplikazio zehatzen azalpena

■ Esperientzia arrakastatsuak ezagutaraztea

■ Bai herri mailan eta bai nazioartekoan ohitura onenak zein diren aztertzeko enpresa topaketak.

■ Enpresa tradizionalak Ekonomia Digitalera egokitu daitezen bultzatzeko euskarriak editatzea.

■ Unibertsitatearekin lankidetzan jardunaldiak antolatzea negozio berrien ezarpenean izandako esperientzia
arrakastatsuak azaltzeko etorkizuneko ekintzaileei.

■ Onarpen publikoa

■ Saria ematea esperientzia onenari, enpresa tradizionala Ekonomia Digitalera egokitzeari dagokionez.

■ Saria ematea enpresa ideia onenari. Besteak beste, negozioa abian jartzeko neurriak emango zaizkio sarituari.
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TEKNOLOGIA BERRIETAKO PRESTAKUNTZA

HELBURUA

Ohiko enpresa Ekonomia Digitalera egokitzeko prozesuan laguntzea prestakuntza bidez, erakundeetako kultur alda-
keta eta langileen trebakuntza bultzatzeko.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko enpresa guztiei

AZALPENA

“Ekintzarako prestakuntza” ikuspegitik diseinatua dago, eta prestakuntza jarduera bakoitzaren gaitik abiatuta, tar-
tekatu egingo dira teoria oinarria, “laborategiko praktikak” eta benetako proiektuetako praktikak. Ondoko jarduera
hauek biltzen ditu programak:

■ Zuzendarientzako mintegiak.

■ Ekonomia Digitalera, negozio ereduetara eta abarretara egokitzeko estrategiak.

■ Langile guztien etengabeko prestakuntza teknologia berrietara egokitzeko.

■ Goi mailako ikastaroak teknikoentzat.

■ Beste herrialde batzuetan irakasten ari diren teknologia berriei buruzko goi mailako ikastaroak aztertuko dira eta
ondoren euskal profesionalen beharretara egokituko dira.

■ Ikastaroak antolatuko dira teknologia berrien aplikazio bidezko prozesuen transformazioari buruz.

■ Enpresa Digitala Guneetan garatuko diren proiektuen tutoreak prestatuko dituzten prestatzaileen prestakuntza.

ENPRESA DIGITALA
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ENPRESA DIGITALA

Kodea: ED-03
‘ENPRESA DIGITALA’ EREDUA

HELBURUA

Enpresetan euren negozio prozesuetan teknologia berriak zenbat erabiltzen dituzten diagnostikoa egiteko aukera
ematen duen aurrerabide digitaleko eredu bat garatzea, eta eredu hori aplikatzearen ondorioz sortzen diren akzio
planak bultzatzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko Enpresa guztiei

AZALPENA

Garatu beharreko ereduak honako ezaugarri hauek izango ditu:

■ Malgua izango da, eta sektore eta jarduera bakoitzaren berezitasunetara egokituko da.

■ Enpresa bakoitzaren kokapen estrategikotik abiatuta aplikatzeko diseinatuko da.

■ Geruza edo mailatan egituratuko da, eta horrela enpresa bakoitzaren aurrerapen digitala neurtu ahal izango da.

■ Era integratuan aztertuko dira kudeaketa sistemak, informazio sistemak, komunikazioak eta transakzioen segur-
tasuna eta konfiantza.

■ Pertsonen prestakuntza sistemekin integratuko da.

■ Hobetu daitezkeen arloak identifikatzea ahalbidetuko du Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak ezar-
tzeari eta erabiltzeari dagokionez.

Eredu hori aplikatzean, enpresek diagnosi digital bat egin ahal izango dute euren prozesuetan Informazioaren eta
Komunikazioen Teknologiak zein mailatan erabiltzen dituzten neurtzen duena, eta diagnosi digital horren arabera
eta enpresaren kokapen estrategikoa kontuan hartuta, digitalizazio ekintzen plangintzak diseinatu ahal izango dira.

Eredu hau enpresek zuzen-zuzenean aplikatu ahal izango dute, eta horretarako, autodiagnosi tresna bat zabalduko
da, edo bestela, erreferentzia gisa balioko du ereduak, aholkularitza enpresek, aplika dezaten. Azken kasu horretan,
aplikazioaren ondorioz sortzen diren aholkularitza gastuak diruz lagunduko dira.

Azkenik, definitutako ekintza planetik abiatuta sortzen diren proiektuak burutzeko laguntza ere emango du progra-
ma honek.

PROIEKTUAK

"Enpresa Digitala" Ereduaren Definizioa
"Enpresa Digitala" Ereduaren Aplikazioa
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Kodea: ED-05
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MAQUETAS.COM

HELBURUA

Gaur egun enpresetan erabili arren oraindik garatu gabe dauden teknologia berriekin lotutako proiektuen garapena
bultzatzea (“lokartutako proiektuak”).

NORI ZUZENDUA

Euskadiko enpresa guztiei

AZALPENA

“Enpresa Digitala” gunearen azpiegitura erreferentzia gisa erabiltzen dira programan. Programa honen baitan proiek-
tu bat garatu nahi duen enpresak arduradun bat izendatuko du, eta Gune horretan prestatutako bekadun talde baten
lankidetza izateaz gainera, aholkulari baten tutoretza eta Unibertsitatearen laguntza ere izango ditu.

Miramon Enpresa Digitala gunean garatzen ari den proiektu pilotu du programa honek.

TRAKZIO EREDUA

HELBURUA

Eragina izateko gai diren erakundeek garatutako trakzio prozesua bultzatzea, eta era horretan, trakzionatuako enpre-
sen digitalizazioa bultzatzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko enpresa guztiei

AZALPENA

Enpresa traktore eta Administrazioaren arteko lankidetza hitzarmenaren bidez, enpresa traktore horien eraginpean
dauden enpresa hornitzaile eta laguntzaile guztientzat oro har digitalizazio planak egitea bultzatuko da. Era horre-
tan, balio katea modu koordinatuan landuko da.

Bestalde, enpresa traktoreen eskakizunak betetzeko enpresa trakzionatuek burutu beharreko digitalizazio ekintzak
burutzen lagunduko da.

Jarduera programa honek lankidetza du oinarri, eta azken helburu, berriz, enpresek euren digitalizazio prozesuan
era koordinatuan aurrera egitea.

ENPRESA DIGITALA
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ENPRESA DIGITALA

Kodea: ED-06

Kodea: ED-07

KZ MIKROENPRESAK

HELBURUA

Mikroenpresak Ekonomia Digitalera egokitzeko prozesua bultzatzea.

NORI ZUZENDUA

10 langile baino gutxiagoko Euskadiko enpresa guztiei

AZALPENA

Hainbat azterketa egin ondoren ateratzen den ondorioa zera da: hamar langile baino gutxiagoko enpresak (“mikro-
enpresak”) direla arazo gehien izaten dituztenak Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak negoziora egoki-
tzeko, eta hori horrela izanik, teknologia horiek eskaintzen dituzten aukera guztietaz ezin izaten dute baliatu.

Programa honen bidez osoko plan bat egiteko laguntza emango da. Egoera aztertu ondoren, hobetzeko alderdi nagu-
siak zeintzuk diren zehaztuko da, eta azkenik, behar bezalako prestakuntza kontuan hartuz, ezarpen plan bat disei-
natuko da, enpresa horretan teknologia berriak behar bezala erabiltzen direla bermatzeko. Hori guztia enpresek
euren ahalmen eta baliabideen arabera behar dituzten malgutasun eta mugen baitan burutuko da.

“ENPRESA DIGITALA” GUNEAK

HELBURUA

Enpresak Informazio Gizartera egokitzeko garatu beharreko jardueren eredu eta euskarri izango diren azpiegitura
multzoa jartzea euskal enpresa eta ekintzaile berrien esku.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko enpresa guztiei

AZALPENA

Euskadiko hiru teknologia elkartegietan egongo dira “Enpresa Digitala” guneak, eta Enpresa Digitala jardueraren bai-
tan bildutako neurri guztien erreferentzia izango dira. 

Miramon Enpresa Digitala dagoeneko abian da ekimen honen esperientzia pilotu gisa.

Gune bakoitzak bere zerbitzu, informatika eta konexio ekipamenduak izango ditu sentsibilizazio eta prestakuntza
ekintzak aurrera eramateko eta enpresa ekimen berriekin bat egiteko. Euskadiko herrialde guztietan dauden
Berrikuntzaren enpresa guneetako bat arduratuko da kudeaketaz.
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EKINTZAILE BERRIENTZAKO LAGUNTZA

HELBURUA

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiekin lotutako enpresak sortzeko eta garatzeko laguntza ematea ekin-
tzaile berriei.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Laguntza emateko azpiegitura eta zerbitzuak jarriko dira ekintzaile berrien eskura negozio digitalen inkubagailu gisa.
Eskainiko diren zerbitzu eta azpiegiturak:

■ Enpresaren proiektua eta negozioaren bideragarritasun plana definitzeko aholkularitza.

■ Ideia abian jartzeko tutoretza.

■ Prestakuntza zerbitzuak.

■ Software eta hardware azpiegiturak.

Finantzaziorako laguntza Informazio Gizartearekin Lotutako Proiektuak Finantzatzeko Osoko Programaren bidez
(ED-09).

ENPRESA DIGITALA
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ENPRESA DIGITALA

Kodea: ED-09

INFORMAZIO GIZARTEAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUAK FINANTZATZEKO 
OSOKO PROGRAMA

HELBURUA

Informazio Gizartearekin lotutako proiektuei finantziazio iturrietarako sarrera bideratzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Programa honek finantza baliabideak bideratzen ditu honelako proiektuak bultzatzeko:

■ Norberaren baliabideak: Arrisku kapitala:

■ “Enpresa Digitala Ekimena” Arrisku kapitaleko fondoa. Fondo hori %100 publikoa da eta enpresa proiektu berrie-
tan edo hasiberrietan esku hartzeko erabiltzen da (hazi kapitala).

■ “Elkano XXI” Arrisku kapital Fondoa. Kapital publiko eta pribatuz osatutako fondoa da eta garapen fasean dau-
den proiektuetan esku hartzeko erabiltzen da.

■ Dirulaguntzak fondo galdura

2001-2004 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planak garrantzi handiko jarduera eremutzat jotzen du
Informazio Gizartea eta baita ikerketa estrategikoaren programatzat ere.

Enpresek banaka nahiz beste enpresa batzuekin lankidetzan dituzten proiektuetan garapen teknologikoan urtean
gastatutakoaren portzentaje bat fondo galdura diruz laguntzeko bide ematen du.

■ Aurrerakin itzulgarriak

Fondo galdurako dirulaguntza eta besteren bidezko finantzaketaren arteko nahasketa dira, eta aurrerakin horiek
enpresa onuradunek izandako ustiapen-emaitzen arabera itzuliko dira.

■ Oinarri zientifiko eta teknologikoa duten enpresak abiarazteko osoko laguntza. Negozio-aukerak bilatu eta enpre-
sa abiarazteko prozesu globalaren lan-plana zehazteko jarduerak lagunduko dira, eta baita ere lan-plan horretan
zehazten diren jarduerak (I+G eta berrikuntza jarduerak).

■ Gauzatu Programa. Oinarri teknologikoa edota berritzailea duten enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzen
laguntzea da programa honen xedea. Horretarako, inbertsio proiektuaren zenbatekoaren %30eraino itzulgarriak
izango diren aurrerakinak emango dira.
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CYBER-INDUSTRIALDEA

HELBURUA

Industrialde batean bertako enpresetako digitalizazioa bultzatzeko proiektu pilotua ezarriko da honako helburu haue-
kin:

■ Laguntzeko erabilitako neurrien egokitzapena eta ezarpena aztertzea.

■ Esperientzia aurkezteko gune bat izatea ezagutarazteko funtzioa beteko duena.

NORI ZUZENDUA

Proiektuan sartutako enpresak

AZALPENA

Industrialdean bertan zerbitzuen gune bat jarriko da, eta gune horretatik bertatik kudeatuko dira esperientzia pilo-
tuko enpresen digitalizazioa bultzatzeko neurriak. Neurriak hauek izango dira:

■ Enpresentzako prestakuntza programak.

■ Sareak eta ekipamenduak hornitzea.

■ Sistemak ezartzeko aholkularitza.

■ Euskarri tekniko informatikoa.

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiekin lotutako proiektuak finkatzeko laguntza.

Proiektu pilotuko enpresei diagnostiko digitala egingo zaie teknologia berrien ezarpenari dagokionez nola dauden
zehazteko. Diagnostiko hori, gainera, laguntza jasoko duen ekintza plana diseinatzeko erabiliko da.

ENPRESA DIGITALA
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Kodea: EJ-01

Kodea: EJ-02

EUSKALSAREA

HELBURUA

Euskal administrazio publikoen sareak bategitea zerbitzuak eta edukiak integratu ahal izateko eta administrazio
horien artean informazio trukea errazteko.

NORI ZUZENDUA

Euskal administrazio publiko guztiei

AZALPENA

Administrazioen arteko hitzarmen bidez eta egungo sare ezarpenaren bidez, helburu hauek bete nahi dira:

■ Proiektuaren euskarri teknologikoak definitzea.

■ Sare ezarpena zabaltzea gobernuaren eta hiru foru aldundien eta toki administrazioen sareak lotzeko, eta gober-
nuaren sektore sareetara (Premia, Osakidetza, Justizia eta Herrizaingo Saila) eta sozietate publikoen eta beste-
lako erakunde publikoen sareetara zabaltzea.

■ Euskalsarea EUSKONIXekin integratzea.

EUSKALCERT

HELBURUA

Euskal administrazio publikoei sinadura elektronikoari dagozkion zerbitzuak ematea euren zerbitzuen izapide tele-
matikoen prozesuetan gehi dezaten.

NORI ZUZENDUA

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio, erakunde eta herritar guztiei.

AZALPENA

2001eko azaroaren 8an egindako bilkuran Ekonomia Gaietarako Batzorde Eskuordetuak onetsi egin zuen euskal
eremuko Ziurtapen Erakundea diseinatzeko proiektua, eta berau abian jartzeko beharreko jarduerak onartu zituen.

EEZEk, alde batetik, konfiantzazko sarearen Ziurtapen Zerbitzuen Emailea dauka (EUSKALCERT, Euskal Autonomia
Erkidegoko administrazio publikoen eta euskal aurrezki kutxen laguntzarekin), eta bestetik, herri administrazioaren
ardurapean (Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak eta udalak) dagoen Ziurtagiri Zerbitzuen Emailea (iz@n), azken hau
aurrekoaren menpe. Gainera, EUSKALCERTen baitan politika autoritatea egongo da, eta horrek, besteak beste,
menpeko ZZE berriak gehitzeko baimena emango du eta diseinatzen diren ziurtagiri politikak baimenduko ditu. Herri
administrazioen Ziurtapen Zerbitzuen Emailearen xedea zera izango da: herritarrei sinadura elektronikoak eta sina-
dura ziurtagiriak ematea, eta horrela, Euskadiko edozein herri administraziotan erabil ditzaten ahalbidetzea.
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IZAPIDE TELEMATIKOKO GAIETAKO ARAUDIEN GARAPENA

HELBURUA

Izapide telematikoko prozeduretan erreferentzia izango den araudia ezartzea.

NORI ZUZENDUA

Euskal administrazio publiko guztiei

AZALPENA

Administrazio zerbitzuen izapide telematikoaren prozedurak indartzeko bide emango duen araudia sortzeko honako
hauek garatuko dira:

■ Sinadura elektronikoari buruzko araudia, besteak beste, egiazkotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, datu per-
tsonalen babesa, gaitzespen eza eta irispide kontrola arautuko dituena.

■ Baliabide elektroniko, informatiko eta telematiko bidezko izapideetan alderdi teknikoak gehitzeko araudia. Araudi
horretan arreta berezia jarriko da jakinarazpen telematikoetan, telematikoki izapidetutako jakinarazpenen espe-
dienteetarako herritarren irispidean eta lotutako datuen babesean, erregistroan eta artxibatzeko moduan.

PROIEKTUAK

Sinadura elektroniko aurreratu edo digitalari buruzko araudia
Izapidean alderdi teknikoak gehitzeko araudia

ADMINISTRAZIO DIGITALAREN EREDUA

HELBURUA

Erreferentzia izango den Administrazio Eredu berria sortzea, aitzindaria eta dinamizatzailea, motor gisa balioko
duena eta Informazio Gizartea bermatuko duena.

NORI ZUZENDUA

Euskal administrazio publiko guztiei

AZALPENA

Arrakasta izateko alderdi erabakigarrietako bat Administrazio Digitalaren eredua izatea da. Eredu horrek bi fase
hauek barne hartu behar ditu: administrazioa Informazio Gizartearen baitan kokatzeko moduaren hausnarketa estra-
tegikoa egin erakunde jakin baten hasierako egoera abiapuntutzat hartuta, eta ikusmolde berri hori bideragarri egi-
tea ahalbidetzen duen jardueraren metodologia definitu.

Arrakasta izateko beste alderdi bat ere bada: erakunde egokiaren aldeko apustua egitea. Erakunde horrek behar
adina baliabide izan beharko ditu, eta alor honetan diseinatzen diren proiektuak gauzatzeko lagungarri izan behar-
ko du.

ADMINISTRAZIOA ON LINE
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Kodea: EJ-05
ZERBITZU DIGITALIZAZIORAKO EUSKARRIA

HELBURUA

Zerbitzuak eta prozesuak erraztea, informazio fluxura zuzentzea (hiritarretik hiritarrera) eta etengabe hobetzen den
sistemaren baitan kudeatzea.

NORI ZUZENDUA

Eusko Jaurlaritzari

AZALPENA

Zerbitzuak digitalizatzeko prozesuak landu behar dira, prozesu horiek optimizatzeko aukera eskaintzen baitu tekno-
logiak.

Prozesuak aztertu eta berriro diseinatu behar dira ondorengo helburuok betetzeko: herritarrarekin konektatzeko ele-
mentuak gehitzea; prozesuak zuzenean informaziora bideratzea, kudeaketa sailka banatzea gaindituz, eta kudeake-
taren eraginkortasuna handitzen duten sistemak ezartzea.

Horretarako, Eusko Jaurlaritzak bere organo eskumendunen bitartez, Sail bakoitzak zerbitzu digitalizazioari buruz
egindako planak koordinatuko ditu, lankidetzan aurrera egiteko (ideiak sortu eta esperientziak zabaltzea) guneak
bideratuko ditu, eta Sailak digitalizatzeko proiektuak bultzatuko ditu. Proiektu horiek sustatzeko, prozesuak kudea-
tzeko eta berriro diseinatzeko sistemak eta tresnak ezartzeko laguntza eta metodologia baliabideak emango ditu.

Bestalde, administrazioak bere funtzioak eraginkortasunez bete ditzan eta herritarrekin eta gainerako administra-
zioekin dituen harremanen mekanismoak berritu ditzan, berrikuntzaren kultura sustatu behar du, ondorengoetan
oinarrituta: ezagutza kudeatzeko tresnen ezarpenean, pertsonen garapen profesionalean, eta etengabeko hobekun-
tza eta kudeaketaren bikaintasunean. Horretarako honakoak ezarriko dira:

■ Ideiak sortzea, esperientziak zabaltzea eta konponbideak trukatzea ahalbidetzen duten zerbitzuen digitalizazioa-
ren proiektuak garatzeko lankidetza guneak.

■ Prozesu kudeaketa etengabe hobetzeko sistemak eta tresnak.

■ Informazioa trukatzeko intranetak eta intranet organiko eta sektorialak ezartzeaz gain, elkarrekintza guneak gai-
tzea.

■ Langile publikoentzako prestakuntza orokorra, prestakuntza edukiak digitalizatuta eta ikasketa metodologiak ego-
kituta.

PROIEKTUAK

Eusko Jaurlaritza digitalizatzeko erakundea sortzea
Intranetak eta intranet sareak
Langile publikoentzako prestakuntza prozesuak
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ZUZENEAN

HELBURUA

Euskal Administrazio Publikoaren zerbitzuetako ataria ezartzea, herritarrek interneten bidez zerbitzu horietarako sar-
bidea izan dezaten.

NORI ZUZENDUA

Euskal administrazio publiko guztiei

AZALPENA

Behin ataria sortuta, aurretik definitutako zerbitzu digitalizazioaren metodologiako lehen bi etapak eginda daude:
zerbitzuari buruzko informazioa ematea eta eskabideak herritarraren irispidean jartzea, internet bidez erabiltzeko
aukera izan dezan.

‘Zuzenean’ programaren ezarpena fase aurreratuan dago. 2000. urteaz geroztik, Eusko Jaurlaritzaren Sailetako zer-
bitzu gehienei buruzko informazioa aurki daiteke http://www.ej-gv.net atarian. Hona hemen hobetu nahi diren alder-
diak:

■ Gobernuaren zerbitzuen %100 jartzea katalogoan.

■ Eskabide digitalizatuak zerbitzuen fitxa guztietan gehitzea.

■ Zerbitzu bakoitzerako sarbidea izateko behar-beharrezkoa diren agiriak aztertu, definitu eta berriro diseinatzea.
Jarduera hau EJ-05 programaren ondorioz garatuko da, ‘Zerbitzu Digitalizaziorako Euskarria’ren ondorioz, alegia.

■ Honako hauen bidez zerbitzuak ezartzea: webetarako sarbide gurutzatua, direktorioen ezarpena eta edukien jato-
rrizko kokapena (atari korporatiboak eta gaikako edukiak).

Bestalde, hainbat dependentziatan sakabanatuta daude gaur egun izapideak, eta interneten bidez horri aurre egin
dakioke; hala nola, administrazio desberdinek kudeatutako zerbitzu eta edukiak integra daitezke behar zehatzei
erantzuteko eskaintza batean.

PROIEKTUAK

Zuzenean Proiektua
ej-gv ataria
Webetarako sarbide gurutzatua. Zerbitzu pertsonalizatuen eskaintza

ADMINISTRAZIOA ON LINE
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Kodea: EJ-07
ATEA

HELBURUA

Espedienteak kudeatzeko sistema bateratu bat edukitzea. Administrazio prozesuen ereduak sortuko ditu sistema
horrek, izapidea errazagoa izango da eta sarbide telematikoa eskainiko zaio erabiltzaileari.

NORI ZUZENDUA

Euskal administrazio publikoari

AZALPENA

Arian-arian espedienteak kudeatzeko Sistema Bateratua ezarri nahi da programa honen bidez. Gainera, administra-
zioaren baitan prozedura ereduak sortu nahi dira; hartara, jarduera arauak ezarri ahal izango dira, administrazio
espedienteak kudeatu ahal izango dira, eta herritarrari errazagoa izango zaio espedienteak kontsultatzea eta kude-
aketa homogeneo baten bidezko informazioa izatea.

Sistema honekin lortu nahi diren helburuak, alde batetik, barne kudeaketaren hobekuntzari dagozkio, eta, bestetik,
eskaintzen diren zerbitzuen kalitateari.

■ Barne kudeaketa hobetzea, eraginkortasuna eta kalitateari dagokionez. Prozedurak normalizatzea, baliabideak
arrazionalizatzea eta kudeaketa informazioa erabilgarri izatea.

■ Eskaintzen diren zerbitzuen kalitatea. Egun eskaintzen ez diren zerbitzuak bideratzea, eta batez ere, herritar,
enpresa eta beste administrazio batzuen arteko komunikazioa ahalbidetzea.

Programa honetako ekintzen artean honako hauek nabarmentzen dira:

■ Espediente Kudeatzailea

■ Oinarrizko Izapide Eredua

■ Informazio Biltegi Orokorra

■ Kudeaketa Ereduak eta Agindu Koadroak

■ Sarrera/irteeren erregistroaren kudeaketa

■ Agiri kudeatzailea

■ Administrazioaren diru ordainketa eta sarreren osoko sistema

PROIEKTUAK

Atea. Oinarrizko izapide eredua
Atea. Espediente Kudeatzailea
SIPCA Kobratze eta Ordainketen izapidea
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IZAPIDE TELEMATIKOA

HELBURUA

Administrazio publikoetako zerbitzuetan arian-arian ezarpen telematikoa gauzatzea.

NORI ZUZENDUA

Eusko Jaurlaritzari

AZALPENA

2002 urtean zehar izapide telematikoari dagozkion hainbat proiektu pilotu garatu dira.

Halaber, 2002ko proiektu pilotu izendatutakoez gain, zabaldu beharreko zerbitzuen plangintza xehatua garatu
beharko da. Plangintza hori 2003. urterako izango da, eta transakzio zerbitzuen eskaintza zabaltzea izango du hel-
buru, harik eta oinarrizko zerbitzu guztiak barne hartzen diren arte.

PROIEKTUAK

2002rako 14 proiektu pilotu
Zabaltze digitalaren plana 2003

EROSKETA PUBLIKOAK

HELBURUA

Eusko Jaurlaritzaren zuzkidura prozesuak arintzea eta bere kontratazio espedienteetarako sarbidea bideratzea.

NORI ZUZENDUA

Eusko Jaurlaritzari

AZALPENA

Programa honetan ondorengo proiektuok garatuko dira:

■ Erosketa Publikoen Ataria. Barne kudeaketako sistemekin konektatuta egongo da transakzioak elektronikoki egi-
teko Eusko Jaurlaritzak homologatutako hornitzaileekin. Hartara, hornitzaile horiek jaurlaritzaren erosketa planak
ikusi ahal izango dituzte, eskariaren agindua eman, eskari bakoitzaren egoeraren lineako jarraipena egin eta eska-
riak jasotzean ordaindu. Gainera, atari honetan informazioa jarriko da honakoei buruz: administrazioarekiko kon-
tratazioa, hornitzaileen homologazioa, homologatutako produktuen katalogoa, eskaintzen harrera, e.a.

■ Kontratazio espedienteen izapide telematikoa. Espediente horiek eta dagozkien oinarri teknikoak interneten argi-
taratzeari esker (2002an guzti-guztiak izango dira), lehiatzaileen eskaintzak hartu ahal izango dira eta espe-
dientea prozedura elektroniko bidez esleitu ahal izango da.

■ Enpresen Klasifikazioa eta Kontratisten Erregistroa: ahal den neurrian enpresak internet bidez klasifikatzeko
aukera eskaintzea enpresei, eta kontratisten erregistroa edukitzea, eta erregistro horretan sartzeko aukerak inter-
net/ intranet bidez irekitzea, legeari jarraiki.

PROIEKTUAK

Erosketa Publikoen Ataria
Kontratazio espedienteen izapide telematikoa
Enpresen Klasifikazioa eta Kontratisten Erregistroa

ADMINISTRAZIOA ON LINE
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Kodea: EJ-10

Kodea: EJ-11

ADMINISTRAZIOEN ARTEKO FOROA

HELBURUA

Erakunde arteko lankidetza guneak sortzea, zerbitzuen digitalizazioak aurrera egin dezan.

NORI ZUZENDUA

Euskal administrazio publiko guztiei

AZALPENA

Administrazio arteko lankidetzako Foro bat sortu nahi da, besteak beste, honakoak ahalbidetuko dituena: alde bate-
tik, informazioa trukatzea eta kudeaketa hobetzea; eta, bestetik, behar zehatzei erantzuten dien zerbitzu eskaintzak
internet bidez integratzea, horrela, izapideak hainbat administrazio dependentziatan sakabanatzea gaindituz.

INFORMAZIO ETA KUDEAKETARAKO SEKTOREKO SAREAK

HELBURUA

Informazioa eta zerbitzuak trukatzea eta integratzea, kudeaketa bera hobetzearren.

NORI ZUZENDUA

Sektore publiko zein pribatuari

AZALPENA

Sektoreko gaiak kudeatzen dituzten erakundeen arteko sareak garatzea.

Zerbitzu jakin bateko bulegoen arteko intranet bidezko konexioan oinarritzen dira sare hauek, eta baita bulego horiek
informazio hori behar duten beste batzuekin konektatzeko extranetak ezartzeko aukeran ere.

PROIEKTUAK

Enplegu gida interaktiboa, Lanbide.net
Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Sarea, Gizartenet
Kontsumitzailearentzako Informazio eta Arreta
Zentroen Sarea
Liburutegien Sarea
Gazteriaren sarea
Ingurumeneko Sarea
Nekanet
Arrantza
Intranet DAP eta nekazaritza-arrantza ingurunea
DAP ataria (ej-gv)

Habenet
Turismo Bulegoen Sarea (ITOURBASK)
Euskara Zerbitzuen Sarea (HizPoNET)
Euskotrenen Erabiltzailea Informatzeko Sistema
Zuzenbide Informatizazioaren Plangintzari dagokio-
nez:
■ Profesionalentzako Informazio Zerbitzua (SIP)
■ Zuzenbide Dokumentazioari buruzko Informazio
Sistema (SID)
EHAAren harpidetza elektronikoa
EHAAra egindako bidalketen internet bidezko izapidea
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HERRI ARTEKO TRAFIKOA KUDEATZEKO SISTEMA ETA EUSKADIKO 
TRAFIKOA KUDEATZEKO ZENTROA

HELBURUA

Kontrol zentro bat sortzea (Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa-ETKZ), Trafikoaren Kudeaketa eta Informaziorako
Sistema osoa garatzeko bide ematen duena, teknologia berriek eskaintzen dituzten aukeretan oinarrituta.

NORI ZUZENDUA

Euskal gizarteari oro har

AZALPENA

ETKZ dute soilik eraikinaren instalazio fisikoek osatzen. Bai eraikinean bertan eta bai Euskadiko errepide sarean ins-
talatuta dauden ekipo telematikoak eta ekipo horiei lotutako komunikazio sarea ere zentroari dagozkio. Ondorengo
azpisistemak ditu:

■ Sentsorizazio eta monitorizazio sistemak: errepide sarean kokatuta daude eta trafikoaren eta haren aldagaien ego-
era nolakoa den ezagutzea ahalbidetzen du denbora errealean. Sistemaren baitan honako elementu hauek daude:

■ denbora errealeko detektagailu, sentsore eta neurketa estazioen sarea

■ telebista zirkuitu itxi (TZI) bidezko monitorizazio sistema

■ meteorologia estazioen sarea

■ Trafikoa kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema informatikoa. Honen baitan gertakarien kudeaketa automatiza-
tuaren sistema dago.

■ Seinaleztapen aldagarriaren sistema. Errepide sareko puntu estrategikoetan kokatzen diren mezu aldagarriko
panelez osatua dago, eta errepidean dabilenari gertakari eta errepide alternatiboei buruz informatuz trafikoa
kudeatu daiteke.

■ Hedabide teknologia eta hainbat tresnaren bidez trafikoari buruz informatzeko sistema; hala nola, teletestua, irra-
tia, RDS-TMC-TA, DAB, Internet, WAP, SMS eta etorkizunean sor litezkeen beste hainbat.

■ Errepideko segurtasunerako azpiegiturak (SOS zutabeak).

■ Komunikazio azpiegitura: errepideetako sentsorizazio ekipoak eta ekipo telematikoak ETKZarekin konektatzeko
bide ematen duen telekomunikazioetako azpiegitura eta ekipamendu multzoa. Jaso eta prozesatu beharreko
informazio kantitatea oso handia izaten denez, bereziki TZI sareari dagokiona, zuntz optikozko sarea ezartzea
erabaki da trafikoa kudeatzeko.

■ Planifikazio estrategiko eta taktikoaren mekanismoa, ETKZko sistemetan oinarrituta trafikoa kudeatzeko.

■ Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari atxikitako Administrazio
Unitatea. Euskadiko herri arteko trafikoa kudeatzeaz arduratzen da lehen azaldutako sistemen bidez. Bere esku
ditu dagozkion funtzioak betetzeko behar dituen sistemak eta ekipamenduak.

ADMINISTRAZIOA ON LINE
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Kodea: EJ-13
BOTO ELEKTRONIKOKO SISTEMA

HELBURUA

Euskadiko bozketetan teknologia berriak sartzea, botoen zenbaketak arintzeko prozedura aurreko eta ondorengo
segurtasuna errespetatuz.

NORI ZUZENDUA

Eusko Jaurlaritzari eta euskal gizarteari oro har

AZALPENA

Euskadiko boto elektronikoaren sistema diseinatu, garatu eta ezartzeko, ondorengo jarduerak garatu behar dira:

■ Egungo ereduetatik abiatuta sistemak diseinatu eta garatzea, eta boto txartel eta hautestontzi elektroniko bidez-
ko euskarria ematea.

■ Sistema berriari lege babesa emateko bozketa gaietan beharrezkoa den lege erreformari hasiera ematea.

■ Sistema euskal gizarteari ezagutaraztea.

■ Bozketa prozesuetan proba pilotuak egitea.

■ Fabrikazio, eraginkortasun, logistika, eta modulartasunaren ikuspuntutik eta gizartean izango lukeen eragina kon-
tuan izanda sistema finkatzea, eta sistemaren hobekuntzatik eratorritako patente berriak egitea.
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HIZKUNTZ BALIABIDEEN GARAPENA SAREAN

HELBURUA

Interneten kalitatezko hizkuntz baliabideak edukitzea eta etengabeko eguneratzea bermatzea.

NORI ZUZENDUA

Gizarteari oro har

AZALPENA

Euskadiko hizkuntz baliabideen eguneratzea interneten abian jartzea eta sistematizatzea da programa honen xedea.
Baliabide horien artean ditugu Euskalterm terminologi bankua eta Hizkuntza Politikarako Sailordetzaren web gunea.

Euskalterm eguneratzeak honako prozesuok barne hartzen ditu: datuak eguneratzea, datu berriak gehitzea, erabil-
tzen ez diren datuak edo okerrak direnak kentzea, fitxak hierarkikoki sailkatzea, irakurtzeko zailak diren fitxak trans-
kribatzea, hutsuneak dituzten atalak osatzea, erabiltzaileek egindako kontsultetan oinarritutako ikerketa puntualak
egitea, eta neologia eta terminologia zaintzea.

Hizkuntza Politikarako Sailordetzaren web-ari dagokionez, berriz, kontsultatzeko material berriak gehitzeko asmoa
dago; hala nola, euskara-frantsesa/frantsesa-euskara hiztegia eta interes handiko beste hainbat erreferentzia obra
(entziklopediak, e.a.). Horrez gainera, tresnak etengabe eguneratuko dira.

Proiektuaren helburua da, halaber, esperientzia konkretuak lokalizatzea eta testuinguru eleanitzetan arrakasta izan
duten Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiei dagozkien tresnen moldagarritasuna egiaztatzea.

PROIEKTUAK

Euskalterm eguneratzea
Euskararen tresnak linean
Tresna eleanitzen egiaztapena

EUSKADI SAREAN
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EUSKADI SAREAN

Kodea: EU-02
EUSKARAZKO EDUKIEN GARAPENA ETA SUSTAPENA SAREAN

HELBURUA

Euskararen presentzia indartzea Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien bidez, eta hizkuntzari ospea ema-
tea bai Euskadin bertan eta bai Euskaditik kanpora.

Haurrentzako atariak garatzea euskaraz.

NORI ZUZENDUA

Gizarteari oro har.

AZALPENA

Euskara eta teknologia berriak sustatzeko ekimenentzako laguntzen berariazko deialdia egingo da programaren bai-
tan. Besteak beste, era honetako ekimenei emango zaie laguntza: euskarazko bilatzaileak, euskarazko atariak, eus-
karazko web orriak, gazteentzako egindako euskarazko edukiak, euskaraz egindako gai bakarreko atariak, eta abar.

Lehendik dauden elementuak katalogatzea zeharkakoa zaie kultura eta hizkuntza politika gaietako proiektu guztiei.
Ikerketa, antolaketa eta datu bilketako lana da. Datu horiek katalogo berrigarriak argitaratzeko erabili ahal izango
dira gerora.

Euskara geroz eta gehiago agertzen da interneten, bai eta PCetan erabiltzeko egindako produktuetan ere. Baina pro-
duktu horiek erabilgarriak izan daitezen ezinbestekoa da lehendik dauden ekimenak eta etorkizunean sortzen dire-
nak ordenatu eta zabaltzea; hala nola, web guneak, aplikazioak, tresnak, erreferentzia obrak, e.a.

Bestalde, atarien garapenari dagokionez, haurrak internet erabiltzen hasten direnean euskara erabiltzeko aukera
dutela ziurtatu behar da. Hori horrela izan dadin eta sarean dauden edukien sakabanaketari aurre egiteko, haur eta
gazteentzat euskarazko atariak sortzea hartu da helburutzat. Atari horietan, besteak beste, aplikazioak edota guz-
tion intereseko atalak bilduko dira (haurrentzako interneteko eskuliburuak, haurrentzako entziklopediak, artikulu
interesgarriak, e.a.), eta eguneratzen eta proiektu berriekin osatzen joango da.

PROIEKTUAK

Interneten euskara sustatzearekin lotutako laguntzen berariazko deialdia
Gazteweb
Ekimenen antolaketa, balorazioa eta zabalkuntza
Euskararen agerpena interneten
Euskarazko eduki eta tresnen sustapena interneten
Txikiweb
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TEKNOLOGIA BERRIEN ALORREKO PROIEKTU BERRITZAILEEN SUSTAPENA

HELBURUA

Euskararen erabilera eta ezagutza bultzatzeko teknologia berriei alorreko proiektu berritzaileak sustatzea.

NORI ZUZENDUA

Gizarteari oro har

AZALPENA

Software produktu handiak itzultzea edo lokalizatzea zaila eta errentagarritasun urrikoa denez, komenigarria da lan
hori merkatuan dagoen beste era bateko softwarearekin egitea; alor jakin batzuen beharrei erantzuteko software
libreko produktuekin, alegia.

Horrez gainera, enpresa mundurako euskarazko aplikazioak garatuko dira, euren lana euskaraz egiteko behar dituz-
ten tresnak eskaintzearren hizkuntzaren normalkuntzan interesa duten enpresei.

PROIEKTUAK

Euskarazko software librea
Enpresa mundurako euskarazko aplikazioen garapena

EUSKARARI APLIKATUTAKO AHOTS, ITZULPEN ETA TESTU 
TRATAMENDUAREN TEKNOLOGIAK

HELBURUA

Euskarari aplikatutako ahots, itzulpen, eta testu tratamenduaren teknologi zerbitzuen ikerketa, garapena eta ezar-
pena bultzatuko dira proiektu orokor honen baitan.

NORI ZUZENDUA

Gizarteari oro har

AZALPENA

Ahots, itzulpen et testu tratamenduaren teknologiarik modernoenak erabiliko dira euskararen erabileran eta susta-
penean. Esate baterako: ahots sintesia, itzulpen automatikoa, ahots interfazeak, e.a.

PROIEKTUAK

EUSKADI SAREAN

Web interfazeen itzulpen automatikoa egiteko aplika-
zioa
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologietan eus-
kara sustatzeko laguntzak
Ahots bidezko posta elektronikoa
Ahots sintesiaren euskarazko aplikazioen garapena

Ahots teknologien egiaztapen esperientziak
Gizarte Informazioko hizkuntza teknologien sustapena
Sareratzeko interfaze fonikoak 
Acote
Itzulpen automatikoko sistemak
Euskara eta teknologia berriak
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EUSKADI SAREAN

Kodea: EU-05
EUSKADIKO BERARIAZKO KULTUR ETA TURISMO GAIEN GARAPENA

HELBURUA

Euskadiko berariazko kultur eta turismo gaiei buruzko edukiak bultzatzea.

NORI ZUZENDUA

Gizarteari oro har

AZALPENA

Kultura eta turismoko berariazko gaien edukiak sarean gara daitezen bultzatzea da programaren helburua, eta, bes-
teak beste, gai hauek landuko dira:

■ Gastronomia

■ Bertako kirolak

■ Musika

■ Literatura

■ Historia

■ Geografia

■ Turismoa

Euskadiri buruz bai euskaldunentzako bai kanpokoentzako kalitatezko testuak egon daitezen bultzatzea.

Gaurdaino sortutako ekimen guztiak bateratzea eta proposatzen diren proiektu berriak biltzea da programa honen
garapenaren xedea. Halaxe da, adibidez, turismoko atariaren kasuan, dagoeneko sortutako ekimenez gain
(Turismoko baliabideen web-a eta Turismoko profesionalaren web-a), proposatu diren proiektu berriak barne har-
tzen baititu (“Gastronomiaren euskal ataria”, e.a.).

PROIEKTUAK

Euskal entziklopedia eguneratu eta interneten abian jartzea
Euskal sormena sarean
Euskal kirola sarean
Euskal Herriko Enkarta
Euskal ondarea sarean
Gastronomiaren euskal ataria
Turismoko ataria
Euskal kulturako beste eduki batzuk sarean
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EUSKADI.NET

HELBURUA

Internet erabiltzea Euskadiko errealitate instituzionala, ekonomikoa, soziala eta kulturala ezagutarazteko, eta
Euskadi nortasun irudi moduan sendotzea.

NORI ZUZENDUA

Gizarteari oro har

AZALPENA

Proiektua garatzeko, Lehendakaritzak Euskadi.net interneteko atariari herrialdearen instituzioen eta direktorioen
informazio handiagoa eta hobea emango dio. Ildo horretan, sail bakoitzak bere edukiak sortu eta eguneratzeko ardu-
ra izango du, eta bertan instituzioaren eta sektorearen informazioa emango du, bai eta informazio erabilgarria ere.
Horren bidez, sail atari modukoak sortuko dira Euskadi.net atariaren baitan, beti ere ezarrita dauden homogeneo-
tasun irizpideen arabera. Halaber, informazio multzo guztiak erlazionatzeko gai izango den bilaketa motor indartsu
berria egingo da: instituzio, gai, eta bestelako direktorio eta gune eta Eusko Jaurlaritzako zerbitzu atarirako sarbi-
dea emango ditu.

Komunikazio estrategiari dagokionez, interes bereko kolektibo edo taldeetan modu berezian eragingo da; eta ildo
horretan, talde horientzat garrantzi handiena duten Euskadiren berezko balioak azpimarratuko dira. Eduki horiek
herri honen alderdiren batekiko interesa agertzen duten Euskadiko bertako herritarrak zein kanpotarrak dituzte hel-
buru.

EUSKADI SAREAN
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e-PRESTAKUNTZA

Kodea: HZ-01
IKASTETXEETAKO AZPIEGITURAK

HELBURUA

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien azpiegitura eta ekipoei dagokienez gutxieneko baldintzak bermatzea
sare publikoko ikastetxe GUZTIETAN, eta baita irakasleen kasuan ere, Informazio Gizartean integratzeko aukera izan
dezaten.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko ikastetxe eta irakasle guztiei

AZALPENA

Programaren bidez, hezkuntza administrazioak gutxieneko azpiegitura eta ekipoak bermatzen ditu. Helburua zera
da: ikastetxearen ekimena Informazio Gizartearen eraginez sortutako zerbitzu eta lan eredu berrietara zuzentzeko
prestaketa eta erabilera sustatzea. Homogenotasuna beharrezkoa denez, informatika ekipo eta sare lokalen homo-
logazioak garatu ditu sailak, Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Zentralen jarraibideak jarraituz.

Sailaren jarduerak antolatzeko kontuan izan da ikastetxeen eta ikastetxe aurreratuen arteko bereizketa (lanbide hezi-
keta, ikerketa eta esperimentazio zentroak, e.a.).

■ Ikastetxe arruntei dagokienez:

■ Plana 2000. urtean hasi zen eta orduan 100 ikastetxe pilotu zituen (57 Lehen Hezkuntzan eta 43 Bigarren
Hezkuntzan). Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak 100 horietatik 18 hautatu zituen TIC pilotu gisa, arlo
horretan berariazko proiektuak zituztelako. Gainerakoak, 82 guztira, irizpide teknikoengatik hautatu dira; hau
da, prestatuta daudelako teknologia berriez baliatzeko (ADSL eta kablea, batez ere), eta horregatik erabateko
probetxua aterako dietelako hasiera-hasieratik informatika ekipamendu eta sare lokaletako inbertsioei.

■ Irtenbide global bera zabalduko da Euskadiko gainerako ikastetxe publikoetara (urtean 130-150 inguru), 100
ikastetxe pilotuetako esperientziatik atera daitezkeen hobekuntzekin. 2003. urtea amaitzerako ikastetxe guz-
tiek izango dituzte aipatutako gutxieneko ezaugarriak.

■ Ikastetxe aurreratuei dagokienez, berriz:

■ Ekimen hau Premia planaren jarraipena eta garapen naturala da, eta lanbide heziketako ikastetxe integratuen
sareari konexio gaitasuna areagotzeko xedea du.

■ Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak ikastetxe pilotu batzuk hautatuko ditu proiektu honetarako, eta ikas-
tetxe horietan, besteak beste, ondorengo ekintzak garatuko dira: ekipo eta azpiegitura aurreratuak instalatzea,
hezkuntza alorrean Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia gaiei dagokienez erabilera hobeak ezartzea,
e.a.

■ Ikastetxe aurreratu hauek irekita egongo dira erabili nahi dituen ororentzat.

Halaber, irakasleei ekipoak erosteko laguntza emango zaie programa honen bidez, eta ekipoaren kostua irakasle
interesdunaren eta bere ikastetxearen artean ordaintzeko mekanismoak ezarriko dira. Proiektu honetan parte hartu
ahal izateko irakasleak ezinbestez ziurtagiri digitala lortzeko ikastaroak egin beharko ditu.
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INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOEN TEKNOLOGIEN DINAMIZATZAILEAK 
ETA ARDURADUNAK

HELBURUA

Ikastetxe bakoitzean honako arduradunak jartzea:

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien dinamizatzailea. Programa behar bezala gara dadin, ikasleak eta
irakasleak teknologia berrietako gaiei buruz sentsibilizatzea, heztea eta informatzea, eta teknologia horiek erabil-
tzen erakustea.

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Gaietako Arduradun Teknikoa.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko ikastetxe guztiei

AZALPENA

PREMIA planaren zerbitzura egindako proiektu instrumentala da, eta ondorengo faseetan edo zatitan banatuko da:

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien dinamizatzailearen eta arduradunaren betebehar zehatzak defi-
nitzea:

■ Dinamizatzailea: Ikastetxeko ikasle eta irakasleentzako sentsibilizazio ekintzak antolatzea, erabiltzaile hasibe-
rrientzat eta aurreratuentzat prestakuntza programak diseinatzea, lehendik dauden prestakuntza materialak
identifikatu eta egokitzea, ikastetxera egokitutako edukiak sortzea, barne web-ak diseinatu eta garatzea, inter-
neteko informazioa biltzea eta maneiatzea, eta ikastetxean erabilgarri dauden Informazioaren eta
Komunikazioen Teknologietako baliabideak ikasleen gurasoen eskura jartzea eta prestakuntza ematea.

■ Arduraduna: ikastetxeko teknologia berrietako ekipamenduen optimizazioa eta mantentze teknikoa.

■ Funtzio horietarako behar den dedikazioa definitzea: Dinamizatzaile/Arduradun funtzioak ikastetxeko beste fun-
tzio batzuekin bateragarri egitea.

■ Plan xehatu bat ezartzea Dinamizatzaile/Arduradunaren hasierako prestakuntzarako, eta etengabeko prestakun-
tzarako eta ezagupenak eguneratzerako.

e-PRESTAKUNTZA
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Kodea HZ-03
INGURUMEN ETA KONTSUMO HEZKUNTZARAKO EDUKIAK ETA PLATAFORMAK

HELBURUA

Hezkuntza, ingurumen eta kontsumoarekin lotutako gaiak bultzatzeko eta haiei buruzko informazioa eta heziketa
emateko internet atari bat diseinatu eta garatzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Proiektuak bi fase izango ditu:

■ Hizkuntza anitzeko atari bat sortzea eta atari horretan kalitatezko edukiez osatutako egitura ezartzea.

■ Gaian adituak direnen laguntzarekin edukia etengabe berritu eta eguneratuz mantentzea ataria.

Atariak alor bakoitzari dagozkion edukiak izango lituzke alor horien arabera banatuta.

PROIEKTUAK

Ingurumeneko ataria hobetzea
Prestakuntzako ataria
IIHIIen dokumentazio guneak sarean
EIONETekin bateratzea
Ingurumenari buruzko teleprestakuntza
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UNIBERTSITATE CAMPUS BIRTUALA

HELBURUA

Kalitate maila bereko edo handiagoko irakaskuntza kalitatea eskaintzea Informazioaren eta Komunikazioen
Teknologien bidez, eta bertaratu gabeko irakaskuntza sustatzea.

NORI ZUZENDUA

EHUko ikasle guztiei

AZALPENA

EHUk urte asko daramatza Campus Birtuala izeneko proiektuarekin; 1998-1999 ikasturtean hasi zen eta hazkun-
de maila oso ona izan du. Campus Birtualak elkarrekin modu egokian orekatu beharreko hiru elementu nagusi ditu,
eta elementu horiek CCC akronimoaren bidez ezagutzen dira (Comput-Content-Context/Konputagailua-edukia-tes-
tuingurua). Arlo bakoitzean planifikatutako ekintzak ondorengoak dira:

■ Konputagailuak eta Komunikazioak:

■ Behatokia: ‘e-learning’en berritasunak, joerak eta prospektiba jarraitzeko unitatea.

■ Software osagaien gunea: egungo teleprestakuntza plataformetan ezar daitezkeen software tresnak programa-
tzeko unitatea.

■ Aholkularitza eta pertsonalizazioa: teleprestakuntza plataformak erabiltzeko bezeroei (enpresak eta erakunde-
ak) sortzen zaizkien beharrei erantzuteko unitatea.

■ Edukiak:

■ Irakaskuntza materialak sortzeko laguntza gunea: eduki sorkuntzarako unitatea da. Ikastaroaren autorearekin
(profesionala edo gaian aditua den irakaslea, baina ‘e-learning’en argitaratzeko laguntza behar duena) lanki-
detzan lan egingo du unitate honek.

■ Teleprestakuntza  arauturako eta ez arauturako egokiak diren irakaskuntza materialak erabiltzen dituzten ikas-
taroen katalogoa.

■ Testuingurua:

■ Baliabide gunea: tutore birtualei prestakuntza emateko baliabideak biltzeko eta sortzeko unitatea.

■ Baliabide birtualen bidez ikasteko ereduak.

■ Berrikuntza laborategia: sarearen bidez ikasteko joera berriak abian jartzeko unitatea.

PROIEKTUAK

Unibertsitate campus birtuala
Comput-C
Context-C
Conten-C

e-PRESTAKUNTZA
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e-PRESTAKUNTZA

Kodea: HZ-05
PRESTAKUNTZA EDUKIEN GARAPENA SAREAN

HELBURUA

Teknologia berrien erabileraren ezarpena sustatzea, bai pedagogia prozesurako eta bai etengabeko heziketako ingu-
rune batean garatu ahal izateko behar dituen teknikak emateko ikasleari.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Edukiak garatzeko metodologia ondorengoa izango litzateke:

■ Edukiei dagokienez egungo beharrak aztertzea.

■ Euskarri digitaleko edukiei dagokienez merkatua aztertzea.

■ Erosketari buruzko erabakiak hartzea, barne-garapena edo azpikontratazioa.

Ezaugarri desberdinak dituzten taldeak kontuan hartuta garatuko da metodologia:

■ Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak: oinarrizko prestakuntza egokia osatzea, goragoko mailetarako behar
diren gaitasunak garatzea, hezkuntzako behar bereziak dituzten ikasleentzako laguntza, eta ikasleen tutoreen-
tzako edukiak eskaintzea.

■ LHko ikasleak: jarraikortasuna duten edukiak sortzea, integratuak eta osagarriak, eta lanean hasteari begira gai-
tasunak garatu eta abiltasunak hartzeko bide ematen dutenak.

■ Unibertsitateko ikasleak: irakaskuntza tradizionalaren bidez lortutako ezagutza areagotzen eta osatzen duten
eduki digitaletan oinarritutako etengabeko heziketa, osoa eta integratua, eta eduki, datu eta esperientziarik one-
nak unibertsitateko irakaskuntzako profesionalen irispidean jartzea etengabe birzikla daitezen.

■ Langabetuak: Lanerako prestakuntzan auto-ikaskuntzako moduluak gehitzea alfabetatze digitalari, informatika
ekipamenduen erabilerari eta lana bilatzeko teknikei buruz.

PROIEKTUAK

Enplegu eta prestakuntza gaietarako liburutegi-agiritegia.
Interneteko ikastaroak. Helduak enpleguaren atarirantz prestatzea.
Sareko edukien garapena Lehen Hezkuntzan.
Sareko edukien garapena Bigarren Hezkuntzan.
Sareko edukien garapena Lanbide Heziketan.
Sareko edukien garapena unibertsitateetan.
Material didaktikoen digitalizazioa.
Informazio Gizartea Lanerako Prestakuntzako ikastetxeetan eta enplegurako orientazioko zerbitzuetan.
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e-PRESTAKUNTZAREN SUSTAPENA

HELBURUA

Ikasleen artean, irakasleen artean eta gizartean oro har e-Prestakuntzako tresna eta metodologien erabilera ahalbi-
detzea eta bultzatzea, etengabeko ikasketarako edukiak eskainiz, eta ondorioz, euren garapen pertsonal eta profe-
sionalerako aukerak areagotuz.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Proiektuak bi zati nagusi izango ditu: 1) Prestakuntzaren bidez Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien era-
bilera ahalbidetzea, eta 2) Prestakuntza edukiak abian jartzea, etengabeko ikasketa eredu bati jarraiki.

Sortutako material eta eduki digitalak behar bezala erabiltzeko ezinbesteko den Informazioaren eta Komunikazioen
Teknologietako prestakuntza emango da soilik. Horretarako, hezkuntza sisteman zeregin horretarako erabilgarri dau-
den baliabide eta azpiegiturak erabiliko dira proiektu honetan.

Programa honen helburu nagusia zera da: Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia bidezko etengabeko ikas-
ketarako eredua ematea ikasleei, irakasleei eta gizarteari oro har.

Hainbat alorretan (Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan, Lanbide Heziketan, unibertsitateetan, e.a.) sortutako
eduki digitalak berriro erabiltzea eta eduki zehatzak sortzea dira eredu horren oinarriak, eta hainbat gai maila des-
berdinetan ikasteko bide emango du.

Hona hemen horren azken emaitza: ikasleek, irakasleek edo edozein herritarrek bere burua garatzeko aukera izan-
go dute, eta interesatzen zaizkien alorrak eta espezializazioak aukeratu ahal izango dituzte, nahiz eta euren profile-
tik edota prestakuntza planetik urrunekoak izan.

PROIEKTUAK

e-Prestakuntza sustatzea ikasleen artean
e-Prestakuntza sustatzea irakasleen artean
e-Prestakuntza sustatzea gizartean oro har
Ikastetxeen arteko sarea

e-PRESTAKUNTZA
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e-PRESTAKUNTZA

Kodea: HZ-07
ON LINE PRESTAKUNTZAKO SAREA

HELBURUA

■ Teknologia berrien erabileran oinarritutako ikasketa sarea garatzea, prestakuntza edukiak diseinatzeko eta bana-
tzeko, eta ikasketa prozesuak hobeto kudeatzeko.

■ Enplegu haztegi berriak sortzea, prestakuntzako proiektuak sortu eta garatzen dituzten enpresak eratzeko xede-
arekin.

■ Euskadiko Lanbide Heziketa nazioarteko bihurtzea.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritar guztiei

AZALPENA

Programa honen bitartez lanbide heziketako sare telematiko bat sortuko da, lan merkatuak eskatzen dituen presta-
kuntza beharrak betetzen dituena eta ikasle eta irakasleen prestakuntza digitaleko beharrei erantzuten diena. Horrez
gainera, sare honi esker, hainbat prestakuntza prozesutan interes berdinak dituztenek elkarrekin lan egin ahal izan-
go dute, lana eskatzen dutenak eta lana eskaintzen dutenak harremanetan jarriz.

Sareak ikastetxeen artean ezagutza zabaltzea ahalbidetuko du, euskal lan-merkatuaren mesedetan, eta prestakun-
tza ekintzak eta ikasketa materialak diseinatzen dituzten enpresa txikien garapena bultzatuko du. Enpresa txiki
horiek beste enpresa edo produkzio sektore batzuei lagunduko die euren langileen gaitasun profesionalak identifi-
katzen eta behar dituzten profil profesionalak eta prestakuntza ibilbideak definitzen.
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HISTORIA KLINIKO DIGITAL BAKARRA

HELBURUA

Osakidetzako paziente guztien historia klinikoaren informazioa biltzen duten historia kliniko digital zentralizatuen
sistema ezartzea.

NORI ZUZENDUA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua

AZALPENA

Sorospen Kudeaketaren Sistema Globalaren garapena eta ezarpena barne hartzen du e-Osabide proiektuak.
Beharrezkoa den informazio kliniko eta kudeaketa informazio guztia integratzeko tresna izatea du helburu nagusi,
eta, beraz, informazio iturri nagusia izatea erabakiak hartzeko, kudeaketa planak egiteko, eta osasun orokorraren
helburuak zehazteko. Proiektuaren oinarri zehatzak hauexek dira:

■ Zentro anitzetarako eredu zabala, Arreta espezializatua eta Lehen mailako arreta era integratuan gauzatzeko adi-
nakoa.

■ Paziente eta historia kliniko bakarrak.

■ Informazio guztirako sarbidea edozein jatorritako profesionalentzat.

■ Osasun informazio pertsonalaren konfidentzialtasuna eta babesa bermatzea.

■ Sortzen diren informazioen homogenotasuna bermatzea, eta, beraz, geroko esplotazioa ere bai.

■ Mantentzearen eta garapen funtzionalaren gastuak arrazionalizatzea.

PROIEKTUAK

Proiektua handia bezain zabala denez, ondoren aipatzen diren azpiproiektuetan banatu da:
■ Arreta espezializaturako SIaren ingeniaritza berria (2000-2003).
■ Lehen mailako arretarako SIaren ingeniaritza berria (2002-2004).
■ Osasun Saileko Errezeta Elektronikoa (2002-2003) proiektuarekin integratzea.
■ Osasun Saileko Osasun-txartela (2002-2003) proiektuarekin integratzea. Txartel elektronikoarekin inplementa-

tutako Egiaztapen eta Sinadura digitaIaren prozedura barne hartzen du proiektu horrek. Txartel bidezko egiazta-
penak batez ere profesionalari dagozkio. Pazienteek zein profesionalek erabili ahal izango dute sinadura digita-
la.

■ Irudi bidezko diagnosia (2002-2004). DICOM-3 estandarrak jarraituz egindako erradiagnosi irudiak gordetzeko,
komunikatzeko eta banatzeko moduluaren garapena.

e-OSASUNA
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Kodea: OS-02
HERRITARRAREN TXARTEL/OSASUN TXARTEL ELEKTRONIKOA

HELBURUA

Transakzioak ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun maila handienaz egitea ahalbidetzen duen identifikazio
tresna eskaintzea euskal gizarteari.

NORI ZUZENDUA

Euskadiko herritarrei eta osasun zerbitzu publikoko profesionalei eta pazienteei.

AZALPENA

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiek eskaintzen dituzten aukerez baliatzeari dagokionez Informazio
Gizartearen garapen maila egokia bermatzeko, beharrezkoa da erabiltzaileek kanal berrian konfiantza izan dezaten
bultzatzea.

Hori horrela izanik, testuinguru berri honetan zehatz-mehatz identifikatu dituen tresna jarri behar da sarearen era-
biltzaileen esku, eta Euskadiko administrazio publikoek eta horien erakundeek eskaintzen dituzten zerbitzu gehiga-
rriak bildu behar ditu txartel horrek arian-arian.

Halaber, osasun administrazioarekiko harreman elektronikoak gauzatzeko bide emango du Osasun txartel/Herritar
txartel honek, transakzio seguruak bermatzen dituen ziurtapen sistemaren bidez. Ziurtapen horren ezaugarri nagu-
siak egiaztapena, edukien osotasuna, gaitzespen eza eta konfidentzialtasuna izango dira.

1. Herritarra eta bere historia kliniko/asistentzialaren arteko lutura bideratuko duen Herritarraren Txartel/Osasun
Txartel Elektronikoa diseinatzea. Berari dagokion osasun zentroa dena dela ere, informazioa zuzenean eskura-
tzeko aukera eman behar du. Gainera, administrazio orokorraren erabiltzaileen inguruneko erlazioetarako komu-
nikazio baliabide izango da, eta bereziki osasun administrazioko ingurunearen kasuan (aseguruak, baimenak,
espedienteak, hitzorduak, e.a.). Osasun arloko atari batez bidez horretarako sarbidea egituratuko da.

1. Euren lantokia duten lekuan dutela ere, Euskadiko osasun zentroetako profesionalen arteko osasun informazioa-
ren trukaketa bultzatzea (datu bidalketa eta telemedikuntza), herritarrentzako osasun zerbitzua eta profesionalen
prestakuntza hobetzeko.
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ERREZETA ELEKTRONIKOA

HELBURUA

Osasun laguntzako prozesuaren kalitatea hobetzea farmazia osasun sisteman integratuz. Horretarako, Errezeta
Elektronikoa ezarriko da Euskadiko osasun sisteman.

Preskripzio/emate zikloa ixteko bide ematen du, eta baita agindu eta emandako botikei buruzko informazio guztia
izatekoa ere.

NORI ZUZENDUA

Herritarrei, pazienteei, botikariei, eta Euskadiko Osasun Sistema Publikoko profesionalei.

AZALPENA

Osasun sisteman Errezeta Elektronikoa ezartzea da proiektu honen helburua, eta horrela, botiken preskripzioak
dagozkien emateekin integratzea farmazia bulegoetan.

Prozesuaren oinarria datu base zentral bat duen zerbitzarian egongo da, eta datu base horren arabera preskripzioa
identifikatu eta ematea egingo da.

Preskripzio eta emateei buruzko informazioa datu base zentral batean gordetzeko aukera ematen du, eta horrela,
preskripzio eta emate prozedurak arindu egiten dira. Gertatzen dena denbora errealean jakinaraztea ahalbidetzen
du, eta informazioaren kudeaketa eta kalitatea hobetzeko baliabideak eskaintzen ditu.

Dagozkion interfazeen bidez integratuko da Osakidetzako laguntzaren kudeaketa sistemarekin –Osabiderekin– eta
farmazien kudeaketa sistemarekin.

Azpiegitura arloko beharrak hauek dira:

■ Preskripzio informatizatua segurtasun neurri egokiak hartuz egin behar da (Sinadura Elektronikoa) eta osasun
zentroak eta ospitaleak datu base zentralarekin konektatu behar dira.

■ Informatizatuta egoteaz gain, farmaziek ezinbestekoa izango dute datu base zentralerako sarbidea duen komuni-
kazio sare batera konektatuta egotea, emateari buruzko informazioa bidaltzeko.

■ Pazienteek Osasun Txartela eraman beharko dute.

e-OSASUNA
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Kodea: OS-04
HIRUGARRENENTZAKO ATARIA

HELBURUA

Osasun Saila eta Osakidetzaren ‘Hirugarrenentzako Ataria’ abian jartzea.

NORI ZUZENDUA

Osasun Saila eta Osakidetzaren bezero eta hornitzaileei.

AZALPENA

Aldabide Osakidetzaren ekonomia eta finantza arloko kudeaketa sistema da eta ondorengo funtzioak betetzen ditu:

Kontularitza orokorra eta aurrekontuei dagokiena.

■ Erosketak eta biltegi kudeaketa.

■ Ibilgetu kudeaketa.

■ Hirugarrenentzako fakturazioa.

■ Mantentze kudeaketa.

■ Kostuak.

Epe laburrera ondorengo funtzioak gehitzea aurreikusten da:

■ Kontratazio espedienteen agirien kudeaketa.

■ Paziente bakoitzeko kostuaren kudeaketa.

Aldabide sistemak eskaintzen dituen aukerez baliatuz, hirugarren erakundeekiko administrazio izapideetarako (kon-
tratuak, eskariak, fakturak, e.a.) atari bat garatu ahal izango da. Osasun Saila eta Osakidetzaren bezero eta horni-
tzaileekin biltzeko gune bat izango litzateke, eta eurekiko harremanak arindu, eskaintza zabaldu eta horri lotutako
administrazio prozesuen kostuak optimizatzeko aukera emango luke. Besteak beste, ondorengoak bideratuko lirate-
ke bertan: informazio interesgarria eta produktu eta prestazioen katalogoak argitaratzea, kudeaketaren izapidea,
bezero/hornitzailearekiko harremanaren kudeaketa, eskainitako zerbitzuen kalitateari buruz hirugarrenek duten iri-
tzia biltzea eta laguntza zerbitzua.

PROIEKTUAK

Aldabide
D56-Fakturazioa
Hirugarrenentzako ataria
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LANGILEENTZAKO ATARIA

HELBURUA

Osakidetzako langileentzako ataria garatzea, eguneroko bizimoduan interneten erabilera gehi dezaten. Pertsonen
garapen osoa lagunduko du alderdi profesionalei dagokienez eta baita erakundearekiko harremanei dagokienez ere.

NORI ZUZENDUA

Osasun Saileko eta Osakidetzako langileei

AZALPENA

Osasun Saileko eta Osakidetzako intranet korporatiboa (Langilearen ataria) ondorengo zerbitzu edo edukien arabe-
ra egituratuko da:

■ Ezagutzaren eta kapital intelektualaren kudeaketa: erakundeak sortutako informazio eta esperientzien kudeake-
ta, eta unean uneko beharren arabera ezagutza sortu eta eskuragarri jartzearen sustapena.

■ Prestakuntza: prestakuntzako eskaintza-eskaeraren kudeaketa administratiboa eta garapen pertsonal eta profe-
sionalerako ikasgela birtuala sortzea. Horretarako, prestakuntza prozesuen malgutasuna eta eraginkortasuna
indartuko dira, eta enpresaren prestakuntza eskaintza pertsona bakoitzaren beharretara egokituko da (e-learning).

■ Giza baliabideen autozerbitzua: erakundearen giza baliabideen arloko prozesu administratiboentzako konponbi-
dea eta laguntza (nomina, txanda eta ordezkapenen kudeaketa, oporrak, lan eskaintza publikoak, e.a.).

■ Eguneroko jardueraren euskarria: osoko kudeaketa Osakidetzaren aplikazio korporatibo guztietarako sarbide
bakarretik abiatuta, formatu elektronikoko aplikazio korporatiboen zenbait aplikaziotarako sarbidea, eta
Liburutegi Digitalaren sistemarako sarbidea.

■ Bestelako zerbitzuak (orokorrak edo profesionalen elkarteen araberakoak): erakundeko kide izatearen sentimen-
dua indartzen duten balio gehigarriko beste zerbitzu batzuk kudeatzea eta bideratzea. Besteak beste, komunika-
zioa (buletinak, argitalpenak, iradokizunak, iragarki taula, gogobetetze inkestak), sindikatu informazioa, zerbitzu
orokorrak (gune erreserbak, bideo-konferentzia, SMS, posta elektronikoa), e.a.

PROIEKTUAK

Gizabide
Langilearen ataria

e-OSASUNA
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Kodea: OS-06
INFORMAZIO SISTEMA INTEGRATUAK

HELBURUA

Osakidetzaren informazio sistemak integratzea informazioa hobeto kudeatzeko.

NORI ZUZENDUA

Euskal Osasun Sistemari

AZALPENA

Osasun Saileko eta Osakidetzako informazio sistemak integratzea oinarri-oinarrizkoa da informazioa modu eragin-
korrean maneiatzeko. Lehendik dauden informazio sistema guztiak integratu nahi dira: Aseguratzea, Farmazia,
Sanitarioa, Aldabide, Osabide, Gizabide eta erabilgarri dauden gainerako datu baseak.

Iturri desberdinetatik etorritako informazioa era integratu, azkar eta egituratuan kudeatzeko bide ematen duen infor-
mazio sistema handia sortzea da programa honen xedea. Gainera, egungo informazio sistema eta datu baseek
eskaintzen dituzten erabilgarritasunak areagotuko ditu sistema horrek, eta aukera berriak garatzeko aukera izango
du (informazioaren azterketa, kudeaketa, aseguratzea, kudeaketa, osasun monitorizazioa, e.a.).

PROIEKTUAK

Farmaziako informazio sistema
Informazio globaleko sistema
Euskadiko osasun egoeraren informazio sistema integratua
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HERRITARRENTZAKO ATARIA

HELBURUA

Hainbat komunikazio kanalen bidez zerbitzuetan parte hartzen duten agenteen arteko balio katea integratzen duen
informazio zerbitzua sortzea, pazienteari zerbitzuak bere beharretara egokituta eskaintzeko.

NORI ZUZENDUA

Osakidetzaren erabiltzaile guztiei eta herritarrei oro har

AZALPENA

Zerbitzu hau bideratzeko kontuan izan behar dira oinarrizko bi alderdiok: eskainiko diren edukien segmentazioa,
konplexutasunaren eta balioaren arabera; eta eskaintzen diren zerbitzuak eskariari erantzuteko egokitzea. Zerbitzu
honek eskainiko dituen edukien artean honako hauek nabarmentzen dira:

■ Sareko informazio orokorreko zerbitzuak: zentroak, helbideak, telefonoak, medikuak, zerbitzu prestazioen kata-
logoa, zerbitzuetarako sarbidea izateko prozedurak (espezialisten kontsultak, larrialdiak, ospitaleratzeak, e.a),
aseguramendu zerbitzuak (alta, babesa, oinarrizko datuak, aseguratuaren oinarrizko datuen kontsulta, mediku
aldaketa).

■ Pazientearekiko komunikazioa: osasunari buruzko inkestak, zerbitzuarekiko gogobetetzeari buruzko inkestak,
kexa eta erreklamazioen kudeaketa.

■ Pazientearekiko arreta zerbitzuak: itxaron zerrendaren kontsulta, pazientearen auto-zitazioaren kudeaketa
WEB/WAParen bidez eta TISek kontrolatuta, pazienteari abisua emateko mezu eta alarmen kudeaketa (telefo-
noa, SMS, posta elektronikoa), analisi eta proben emaitzen kontsulta elektronikoa, gastuen diru itzulketa, biga-
rren mediku baten iritzia.

■ Herritarra informatzeko beste zerbitzu batzuk (gune irekia): balio didaktikoa duen Osasun Informazioaren kontsulta,
lehen sorospenetako oinarrizko tratamenduen kontsulta (erredurak, lesioak), txertaketa planak, bizitza osasuntsua
izateko iradokizun eta neurriak, komunitate interesgarrien foroentzako eta elkarteentzako laguntza, e.a.

Bestalde, osasunaren zainketa eta bizitza osasuntsuari buruzko edukiak eskainiko zaizkio erabiltzaileari. Adibidez:
norberak bere burua zaintzeko neurrien gida, hezkuntza balioa duen osasun informazioaren kontsulta, dietak, txer-
taketen egutegia, zainketen jarraipena egiteko on line euskarria, ikastaroak, programei buruzko informazioa eta haie-
tan sartzeko eskaera, eta txertaketa programarako zitazioa.

PROIEKTUAK

Osasuna eta bizitza osasuntsua izateko neurriak
Osasun publikoa. Txertaketa programak
Osasun publikoa. Ingurumen osasuna
Osasun publikoa. Zaintza epidemiologikoa
Osasuna bultzatzeko eta osasunerako hezteko ataria
Pazientea informatzeko eta laguntzeko zerbitzua

e-OSASUNA
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Kodea: OS-08
PAZIENTEARENTZAKO HEZKUNTZA ETA ENTRETENIMENDU SISTEMAK

HELBURUA

Teknologia berriez baliatzea pazienteari hezkuntza eta entretenimendu zerbitzuak eskaintzeko.

NORI ZUZENDUA

Osakidetza erabiltzen duen orori

AZALPENA

Ospitaleetako pazienteen bizitza kalitatea hobetzea. Horretarako, arreta berezia jarriko da herritarren arteko talde-
rik sentikorrenengan; hau da, haurrengan eta gaixotasun kronikoak dituztenengan. Teknologia berrien bidezko hez-
kuntza eta entretenimendu zerbitzuak jarriko dira euren esku. Proiektu honen asmoa zera da: gaur egun Informazioa
eta Komunikazioen Teknologiek egun eskaintzen dituzten zerbitzuak erabiltzea ospitaleetako egonaldien kalitatea
hobetzeko, eta pazienteei heziketa eskaintzea euren gaixotasunari dagozkion laguntza eta sendabideen inguruan.

PROIEKTUAK

H12 menuak kartan
Pazientearentzako hezkuntza eta entretenimendu zerbitzuak
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BANDA ZABALEKO AZPIEGITURAK HERRIALDE OSORA HEDATZEKO PLANA

HELBURUA

Euskadiko lurralde osoan banda zabaleko azpiegiturak izatea ahalbidetuko duen plana osatzea

NORI ZUZENDUA

Euskal gizarteari oro har

AZALPENA

Operadore pribatuek euren banda zabaleko inbertsioen planetan alde batera utzitako herriguneetan azpiegiturak
hedatzeko plana diseinatuko da inplikatutako agente nagusiekin lankidetzan.

Zentzu horretan, sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza eredua garatuko da, banda zerbitzuetarako sar-
bide unibertsala lortzeko xedez. Kontuan izango dira beste oinarrizko azpiegitura batzuekin izan litezkeen sinergiak
(gasa, argindarra, e.a.).

Halaber, Euskadiko industrialde guztietan banda zabaleko azpiegiturak hedatzeko beharrak aztertuko dira planaren
baitan.

Azpiegiturak ezarriko dira operadore pribatuek euren banda zabaleko inbertsio planetan alde batera utzitako herri-
guneetan.

AZPIEGITURAK
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AZPIEGITURAK

Kodea: AZ-02
I2BASK

HELBURUA

■ NREN (National Research & Education Networks) ereduari jarraiki, I+G+Brako azken belaunaldiko Sare
Akademikoa garatzea  (adibidez, I2CAT Katalunian, RedIRIS2 Espainian, Internet2 nazioartean).

■ Lehiakortasuna eta hazkunde ekonomikoa bultzatzeko Teknologiaren Euskal Sareko Erakunde eta Zentroak barne
hartuko dituen sare tronkalean azken belaunaldiko teknologiak ezartzea.

■ Euskadi beste eskualdeetako NREN batzuekin konektatzea (Akitania, Katalunia), bai eta estatukoekin
(RedIRIS2), europarrekin (GEANT) eta nazioartekoekin ere (internet 2).

NORI ZUZENDUA

Ikerketa gizartea: I+G+Brekin lotutako Euskadiko zentroak, besteak beste, unibertsitateak, EITE-Euskal Teknologi
Ikertegien Elkarteak, ospitaleak, teknologia elkartegiak.

AZALPENA

Aipatutako erakunde eta zentroetan hainbat ekintza garatuko dira programaren bidez:

■ Sareko azpiegitura eta teknologiarik berrienak ezartzea.

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien arloko aplikazio aurreratuak ezartzea.

■ Ikerketa eta esperimentazioko teknika berritzaileak erabiltzea.

■ Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien arloko beste ekipamendu aurreratu batzuk instalatzea.

■ Ikerketa proiektu eta ekimen berritzaileak sortu eta garatzea.



Kodea: AZ-03

131

MULTIMEDIA KORRIDOREA

HELBURUA

Zerbitzu kalitateko komunikazioak, IP protokolo berriak edota banda zabaleko aplikazioak behar dituzten hainbat
proiekturi euskarri fisikoa ematea.

Halaber, ekimen honen helburua VPNren arloko nazioarteko lankidetza bultzatzea, eta baita inguruko beste herrial-
de batzuekikoa ere, Akitaniarekikoa, esate baterako. Xede horretarako erabiliko dira, hain zuzen ere, RedIRIS 2 eta
TEN-155 azpiegiturak.

NORI ZUZENDUA

Ikerketa gizarteari

AZALPENA

1997az geroztik EHUk ATM teknologiako Sare Tronkal Korporatiboa dauka, eta Euskadin lehendik dauden beste
sare batzuekin batera erabiltzeko azpiegitura sortzeko erabili nahi da. Horren emaitza zera izango litzateke: zerbitzu
kalitatezko komunikazioak, IP protokolo berriak edota banda zabaleko aplikazioak behar dituen hainbat proiektu-
rentzako euskarri fisikoa emango duen multimedia korridorea.

Sare teknologien garapenean oinarritutako proiektuak biltzen dira programa honetan; bereziki, banda zabaleko sare-
en arteko konexioan eta protokolo berrietan oinarritutakoak (IP v6, ATM, xDSL, FTTx, CATV, LMDS).

Ekintza estrategiko honen barruan, Gizarte Informazioarekin lotutako hainbat jarduera daude. Aurreko sareek eskai-
nitako ahalmena edota kapilaritatea dira jarduera horien betekizunak; esate baterako: irakaskuntza eta hezkuntza,
urrutiko lana eta lankidetzakoa, laborategi birtualak, liburutegi eta agiritegi birtualak, banatutako errealitate birtua-
la, telemedikuntza, telemerkataritza, merkataritza elektronikoa, eskari bidezko bideoa eta telebista digitala.

AZPIEGITURAK
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AZPIEGITURAK

Kodea: AZ-04
EUSKONIX

HELBURUA

Euskadiko internet komunikazioen kalitatea hobetzea, jatorri eta helmuga bertakoa duten trafikoari dagokionez.
Horretarako, Euskadin bezeroak dituzten interneteko hornitzaileen arteko trafiko zuzena bultzatuko da.

NORI ZUZENDUA

Ikerketa gizarteari eta telekomunikazio operadoreei

AZALPENA

Interneteko zerbitzu guztietan (posta elektronikoa, web nabigazioa, e.a.) zera gertatzen da: bezeroa eta zerbitzaria
ISP desberdinetan daudenean datuek bide konfigura ezinak egiten dituztela. Ibilbide luzeak egiten dituzte harik eta
trafiko trukerako leku edo puntu neutroetara iritsi arte (Espanix-Madrid, Catnix-Barcelona, Linx-Londres, Amsix-
Amsterdam), eta ondorioz komunikazioaren kalitatean eragina izaten duten galerak eta atzerapenak izaten dira.

Trafiko trukeak erabiltzailearengandik gertuago egitea eskatzen dute bai interneteko zerbitzu berriek (multimedia,
eskari bidezko bideoa) eta bai eduki lokalak gehitu izanak. Geroz eta gehiago dira banda zabaleko konexioa dute-
nak eta multimedia edukiak ere izugarri gehitu dira; eta ondorioz, interneteko trafikoa nabarmen ari da hazten: 4
edo 5 hilabetean behin bikoiztu egiten da.

EuskoNIXek ondorengoak lortzeko bide emango du:

■ Zerbitzu kalitatea Interneteko komunikazioetan: puntu neutroak bertara konektatutako erakundeen artean trafi-
koa zuzenean trukatzeko bide zuzenak ematen ditu. Kontrolatutako bideetan ibiltzen dira datuak, eta atzerape-
nak eta paketeen galerak nabarmen gutxitzen dira.

■ Banda zabaleko zerbitzu berriak: azken erabiltzailearekiko kapilaritatea behar dute banda zabalean (xDSL edo
kable modema), eta puntu neutrorako ISPen arteko konexioak.

EuskoNIXen lan plangintzan honako egitekoak biltzen dira:

■ EHUren kudeaketa ekipamendu eta ekipamendu tronkalentzako lokalak.

■ EuskoNIX instalatzeko giza baliabideen kontratazioa.

■ EuskoNIXen entitate fundatzaileen arteko hitzarmena edo protokoloa.

■ Ekipamendu erosketa (Ethernet eta ATM konmutagailuak).

■ Parte hartzen duten erakundeek EuskoNIXekin loturak ezartzea.

■ EuskoNIXen operazioa eta kudeaketa.

■ Zabaltze ekintzak.

■ EuskoNIXen auto-finantzaziorako 2004tik aurrerako ustiapen plana.
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LURREKO TELEBISTA DIGITALAREN EZARPENA

HELBURUA

Herritarrei telebistako programak helarazteko erabiltzen diren garraio eta difusio sareei dagokienez, gaur egun dugun
teknologia analogikoan oinarritutako ekipamendua aldatu egin beharko da ezinbestez, epe jakin baten barruan.

NORI ZUZENDUA

Euskal gizarteari oro har

AZALPENA

Egungo irratiek eta irrati berriek euren jarduera eremuan teknologia digital berriak ezartzeko jarraitu beharreko hain-
bat jarraibide ematen ditu Lurreko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionalak. 

PROIEKTUAK

Lurreko telebista digitaIaren ezarpena
EITB teknologia digital berrietara egokitzeko plana 

AZPIEGITURAK
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A

ASP

(ingeleseko akronimoa: Application Service Provider). Aplikazio zerbitzuaren hornitzailea. Enpresa hauen sarearen bidez
bezeroari aplikazioak alokatzeko aukera eskaintzea da, hartara erosi beharrik izan ez dezan.

Atari

Erabiltzaileari hainbat baliabide eta zerbitzutarako sarbide erraz eta integratua emateko xedea duen web gunea. Zerbitzu
eta baliabide horien artean, besteak beste, bilatzaileak, foroak, erosketa elektronikoa e.a. eskaintzen dira.

ATM

(ingeleseko akronimoa: Asynchronous Transfer Mode). Transferentzia modu asinkronoa. Banda zabalerako asignazio
dinamikoa, tamaina finkoa, karga handia eta abiadura handia (1,544 Mbps eta 1,2 Gbps artean) duten paketeen
(cell—gelaxka edo zelulak) konmutazioa definitzen duen estandarra. Pakete azkar (fast packet) izenaz ere ezagutzen da
ATM.

B

Banaketa zerrendak

Mezu elektronikoak banatzeko modua. Gai jakin batean interesa duten hainbat pertsonaren arteko eztabaida baliabi-
dea.

Banda zabalera

Konexio baten bidez bidal daitekeen informazio kantitatea. Normalean ‘bit segundoko’ (bps) moduan neurtzen da. Testu
orrialde oso batek 16.000 bit izaten ditu gutxi gorabehera.

BPG

Barne Produktu Gordin. Herrialde batek denboraldi jakin batean sortutako ondasun eta zerbitzuen balioa neurtzen duen
magnitude makroekonomikoa.

E

EDI

(ingeleseko akronimoa: Electronic Data Intechange. Sarearen bidez datuak trukatzeko sistema eta protokolo estandari-
zatua; batez ere enpresetan erabiltzen da.

e-Learning

Urrutiko prestakuntza Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien bidez; zehazki interneten bidez.

Eskari bidezko bideoa

Erabiltzaileari urrutiko zerbitzarietan modu digitalean gordetako bideo materialerako sarbidea ematen dion zerbitzu asin-
kronoa.

Extranet

Bi erakunde edo gehiagoren arteko konexioa internet teknologian oinarritutako sistemen bidez.

Glosarioa
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F
FTP

(ingeleseko akronimoa: File Transfer Protocol). Ordenagailu batetik urrutiko beste batera interneten bidez fitxategiak
bidaltzeko asko erabiltzen den metodoa.

H
Hardware

Ordenagailu edo sare baten osagai fisikoak; funtzionarazteko programa edo elementu logikoen kontrakoak.

I
I+G+B

Ikerketa, garapena eta berrikuntza.

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak

Informazioa hartu, gorde, zabaldu eta bidaltzeko erabiltzen den tresna multzoa. Tresna horiek normalean jatorri elek-
tronikokoak izaten dira.

Interfaze

Bi “hardware” osagai, bi aplikazio, edo erabiltzaile eta aplikazioaren arteko kontaktu gunea.

Internet

TCP/IP protokoloa erabiltzen duten elkar konektatutako sareen multzoa. ARPANETetik garatu zen 60ko hamarkadaren
amaieran eta 70ekoaren hasieran. Gaur egun munduko sare globalean 60.000 sare daude konektatuta interneten
bidez.

Intranet

Erakunde baten sare propioa, interneteko protokoloak jarraituz diseinatua eta garatua (TCP/IP protokoloa bereziki). Sare
isolatua izan daiteke, hau da, internetera konektatu gabea.

ISP

(ingeleseko akronimoa: Internet Service Provider). Interneteko sarbidea ematen duen enpresa. Sarbide horren bidez
Sarean ordenagailu bat ziurtasunez identifika daiteke.

IP

(ingeleseko akronimoa: Internet Protocol). Puntu bidez lau zatitan banatutako zenbakia da. Ordenagailu bakoitzak zen-
baki bakarra izaten du, eta ez baldin badauka, ez dago interneten. Ordenagailu gehienek domeinu izen bat edo gehia-
go izaten dituzte, gogoratzeko errazagoak izaten baitira.

K
Kable

Kable koaxiala: kable bidezko telebista konpainiek emisore zentrala eta erabiltzailearen arteko konexioa ezartzeko era-
biltzen duten kable mota da. AT&T telefono konpainiak kable koaxiala erabili zuen kontinente arteko lehen konexiora-
ko 1941ean. Eremu lokaleko sareen (LAN) konexioetan ere asko erabiltzen da.

Kable modema: kablezko lotura baten bidez ordenagailua internetera abiadura handian konektatzen duen modema.
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L
LMDS

(ingeleseko akronimoa: Local Multipoint Distribution System). Irrati bidez eta banda zabalarekin datuak bidaltzeko tek-
nologia.

M
Merkataritza elektroniko

Informazioaren eta Komunikazioen teknologien bidez eginiko ondasun eta zerbitzu trukea; normalean plataforma eta
protokolo estandarizatuak izaten ditu euskarri.

Multimedia

Testua, grafikoak, irudi finkoa eta mugimenduduna eta soinua nahasten dituen informazio digitalizatua.

Multimedia korridore

Banda zabaleko sarea eta abiadura handikoa. Bideo eta audio kanal desberdinen bidez, urrutiko ehunka erabiltzaileen
artean audio eta bideo konferentziak egiteko bide ematen du.

N
NREN

(ingeleseko akronimoa: National Research & Education Networks). Gobernu estatubatuarraren erakundea. HTTP (High
Performance Computing and Communications) programan erabilitako gigabit kopuruko sarea sortzea du helburu.

O
Ostalari

Sare lokal batean mantentze funtzio guztiak zentralizatuta egiten dituen ordenagailua, programak beste erabiltzaile
batzuen esku jartzen dituena eta zerbitzuak bideratzen dituena.

P
Posta elektroniko

Pertsona batek beste bati ordenagailuaren bidez gai jakin bati buruz bidaltzen dizkion mezuak; normalean testu formatuan.
Posta elektronikoa automatikoki bidal dakioke helbide kopuru handi bati posta zerrenda baten bidez (mailing list).

Puntu neutro

Internet sarearen barruko puntua, non erabiltzaile desberdinek informazio paketeak trukatzen dituzten.

S
Sare

Elkarrengandik nahiko gertu kokatutako sistema informatikoak elkar konektatzen dituen datu komunikazioko sistema da
ordenagailu sarea. Mota desberdinetako sareen hainbat konbinazioz osatua egon daiteke.

Glosarioa
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Sinadura digital

Dokumentu elektroniko baten autorea identifikatu eta adierazten duen huraxe dela egiaztatzen duen informazio zifra-
tua.

SMS

(ingeleseko akronimoa: Short message system). Mezu Laburren Zerbitzua. GSM telefonoen arteko mezularitza elektro-
nikoko zerbitzua.

Software

Ordenagailu edo sare bat funtzionarazten duten edo euretan exekutatzen diren programa edo elementu logikoak, eta
ordenagailu edo sarearen osagaiei kontrajarriak.

V
VPN

(ingeleseko akronimoa: virtual private network). Horrelako sareetan gutxienez osagai batek internet erabiltzen badu ere,
sare pribatu gisa funtzionatzen du, eta horretarako, zifratze teknikak erabiltzen dira.

W
WAP

(ingeleseko akronimoa: Wireless Application Protocol). Hari Gabeko Telefoniaren Aplikazio Protokoloa. Telefono mugi-
korren erabiltzaileei interneterako sarbide interaktiboa ematen dien protokoloa. Informazioa telefonoaren pantailan bis-
taratzen da.

Web

(WWW World Wide Web). Internet protokoloetan oinarritutako zerbitzua eta hipertestu orrien banaketa eta kontsulta
ahalbidetzen duena.

Web gune

WWW protokoloaren bidez informazioa banatzen duen zerbitzaria.

X
xDSL

(ingl.: x Digital Subscriber Line) Harpidetza Digitaleko Lerroak. Transmisio teknologia honi esker 16 Mbps (megabit
segundoko) garraiatzen dituzte kobrezko telefono hari tradizionalek trinkoketa tekniken bidez. Teknologia honetako hain-
bat modalitate daude; esate baterako, ADSL, HDSL ETA RADSL. Gaur egun gehien erabiltzen dena ADSL da.

Z
Zuntz optiko

Teknika optoelektrikoen bidezko informazio bidalketan oinarritzen den kable mota. Banda zabala du bereizgarri, eta,
beraz, bidalketa abiadura handia eta seinale galera eskasa ditu.




