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1. HITZAURREA 

BasqueTour Turismoaren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritzako Turismo 
Zuzendaritzaren sozietate publikoa, EAEko turismo sektorea digitalizatzeko 
egitasmo estrategiko bat garatzen ari da, ESI-Tecnalia erakundearekin 
elkarlanean. 

Egitasmo estrategiko hau garatu ahal izateko, sektorearen azterketa 
diagnostiko bat egin da, EAEko Turismo sektoreko 100 enpresatan aurrez 
aurreko elkarrizketak eginez. Zehazki, elkarrizketak bi fase desberdinetan 
egin dira: 

1. fasea: 3 izarrerainoko ostatuak eta hotelak (60 erakunde) 

2. fasea: landetxeak, kanpinak, jatetxeak, museoak, turismo bulegoak, 
turismo gidariak eta turismo aktiboko enpresak (40 erakunde) 

Lehenengo fasea 2009an zehar burutu zen, eta txosten orokor batekin 
amaitu», non elkarrizketen emaitzak eta ondorio nagusiak jasotzen ziren. 
Bigarren fase hau 2010eko lehen hiletan burutu da, eta txosten honekin eta 
dokumentu independente gisa emango den Jardunbide Egokien Eskuliburu 
batekin bukatzen da.  

Bigarren fase honetan, BasqueTourrek 40 enpresa hartu zituen ausazko 
lagin moduan, azterlan honetako helburu diren azpisektore desberdinetan 
sailkatuta.  

Aurrez aurreko elkarrizketa hauen bitartez, bi helburu iritsi dira: 

– Enpresa bakoitzarentzat neurrira egindako doako diagnostiko bat ematea; 
hor, enpresaren kudeaketa prozesuetako teknologiaren erabileraren 
diagnostikoa egiten da, eta aplika daitekeen hobekuntza plan zehatz bat 
gomendatzen, teknologia berrien erabilerari buruz, produktibitatea hobetzeko 
helburuarekin.  

– Sektorearen diagnostiko bat finkatzea, plan estrategiko orokor baten bidez 
sektorea lehiakorragoa egiten lagunduko duten ekimenak aurrera eraman 
ahal izateko. 

Plan estrategiko hori sektoreko 100 enpresen ebaluazioan oinarritzen da. 
ESIk (European Software Institute) garatutako “Optima” (Heldutasun 
Digitalaren Eredua) metodologiari jarraituz egin da ebaluazioa.  

Optima eredu bat da, eta enpresa bateko negozio prozesuen heldutasun 
digitalaren maila ebaluatzea du xede. Eredu hori aplikatuta, enpresaren 
neurrira egindako hobekuntza plan bat lortzen da. Berari esker, enpresak 
bere oraingo digitalizazio egoera ezagut dezake, bere negozio prozesuetan 
IKTak (Informazio eta Komunikazio Teknologiak) txertatzeko, eta, horrela, 
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sektorearen lehiakortasuna hobetzeko egin behar dituen urratsak ere ezagut 
ditzake. 
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2. LAGINARI BURUZKO DATU OROKORRAK 

Atal honetan, honako hauek erakusten dira: beren negozio prozesuetako 
heldutasun digitalari buruz EAEko turismo sektoreko enpresei egindako 
ebaluazioei dagozkien datu orokorrak. 

Txosten honen bitartez, sektoreko 40 enpresak osatutako lagin baten 
analisia erakusten da, eta jarduera turistikoko honako azpisektore hauek 
daude sartuta laginean: 

o Kanpinak 
o Landetxeak 
o Turismo gidariak 
o Museoak 
o Turismo bulegoak 
o Jatetxeak 
o Turismo aktiboa 

 
Aztertu beharreko enpresen zerrenda egiteko, BasqueTourrek 40 enpresa 
aukeratu zituen hasieran, ordezkaritasun osoarekiko era proportzional 
batean, ondoko irizpideak erabilita:  
 

o arrazoi geografikoak, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak 
egon zitezen ordezkatuta. 

o enpresen jarduera-azpisektoreak, laginean lehen aipatutako jarduera-
azpisektore guztiak egon zitezen ordezkatuta.  

o ordezkaritasun portzentajea, kopuru osoarekin alderatuta talde 
bakoitzean diren enpresa kopuruaren arabera, guztira enpresa gehien 
dituen lurraldea hala isla zedin azterketan. 

Hasieran BasqueTourrek aukeratutako 40 enpresa horiez gainera, beste 
enpresa batzuk ere aukeratu ziren, aurrekoen “ordezko” bezala.  

Izan ere, aukeratutako enpresa guztiekin jarri ginen harremanetan, baina 
horietatik 20k ez zuten elkarrizketetan parte hartzeko interesik izan, eta, kasu 
horietan, proiektuan parte hartzeko prest zeuden beste “ordezko” enpresa 
batzuk aukeratu ziren.  

Ez parte hartzea erabakitzeko arrazoiak ugari izan ziren, baina kasu 
gehienetan enpresen arduradunek astirik ez zutelako izan zen. Alde batetik, 
ezezko horiek jaso zirelako, eta, bestetik, harremanetan jartzeko lehenengo 
deia egin zenetik enpresak baiezkoa erantzun eta bisitarako eguna jartzeko 
igarotako denboragatik, hasierako bisiten fasea luzatu egin da; gainera, 
kontuan izan behar da Aste Santuan enpresek denbora libre gutxiago izaten 
dutela, gehienetan lan karga handia izaten baitute orduan.  
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Bisita baztertu zuten 20 enpresetatik, 12 jatetxeak izan ziren, 7 landetxeak, 
eta 1 kanpina.  

Bestalde, ebaluatutako enpresa batek ez zuen onartu bere ebaluazioaren 
datuak txostenaren emaitza orokorrei gehitzea, nahiz eta, sektorearen 
egoera orokorra aztertzeko zirenez, datuak isilpekoak izango zirela, eta 
erabilera anonimoa eta estatistikoa izango zutela bermatu. Horregatik, 40 
ebaluazio egin arren, txostenaren emaitzak 39 enpresei dagozkie.  

Ondoko grafikoan, lurralde bakoitzean egindako ebaluazioak agertzen dira: 
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1.irudia: enpresen kokapena probintziaka 

 

Bestalde, ondoko grafikoan erakusten da bisitatutako enpresen kokapena, 
beren jardueraren tipologia kontuan izanda: 
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2. irudia: enpresen banaketa, jarduera-azpisektoreka 

Ikusten den bezala, sektoreka bisitatu diren enpresen banaketa 
proportzionaltasunez egin da, azterlanaren azken ondorioetan jarduera-
azpisektore guztiak izan zitezen kontuan, baina, gainera, turismoaren 
sektorean bakoitzak duen ordezkaritasunarekin.  
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3. AZTERKETA DIAGNOSTIKOAREN EMAITZAK 

Jarraian, ebaluatutako enpresen negozio prozesuen heldutasun digitalari 
dagozkion datuak aztertuko dira. Maila hori neurtzeko, “Heldutasun 
Digitalaren Eredua” erabili da. 

“Heldutasun Digitalaren Eredua” definitzeko, honako hauek egituratu dira:   

o Bost heldutasun maila; enpresak bere heldutasuna handitzeko (kasu 
honetan, bere prozesuen digitalizaziorantz aurrera egiteko) lortu behar 
dituen ezaugarriak deskribatzen dituzten egoera sekuentzialak dira 
horike, eta ongi zehaztuta daude. Honako hauek dira identifikatutako 
mailak: 

� 1. maila: Oinarrizkoa 

� 2. maila: Konektibitatea 

� 3. maila: Ikusgaitasuna 

� 4. maila: Integrazioa 

� 5. maila: Elkarreragingarritasuna 

o Lau alor; bere negozioaren digitalizazioa lortzeko, enpresak alor hauek 
landu eta hobetu beharko ditu:  

� Sistemak eta Teknologia: enpresako informazioaren eta 
komunikazioen kudeaketa hobetzeko beharrezkoak diren 
informazio eta komunikazio teknologiak sartzen dira alor horretan.  

� Negozioa eta Prozesuak: negozioaren kudeaketa eta horri lotutako 
prozesuak hobetzeko enpresak eskura dituen sistemen eta 
teknologien erabilera sartzen da hor.  

� Produktuak eta Zerbitzuak: bere produktuen eta zerbitzuen 
garapena eta merkaturatzea hobetzeko enpresak eskura dituen 
sistemen eta teknologien erabilera aztertzen da hor. 

� Segurtasuna: baimendu gabeko sarrerak eta informazio galerak 
eragozteko enpresak bere sistemak segurtatzeko duen modua 
baloratzen da hor. 

Alor bakoitzean hainbat praktika bereizten dira, finkatutako helburuak 
lortzeko enpresak gainditu behar dituen maila bakoitzean. Guztira 58 praktika 
dira bisitatutako enpresa bakoitzean aztertzen direnak. 
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Ebaluazioen emaitzak aztertzean, kontuan hartu behar da praktika batzuk 
ezin direla enpresa guztietan aplikatu, praktika horien izaeragatik eta 
aztertzen ari garen sektoreagatik. Horretarako, ESIk antzeko beste 
esperientzia batzuetan ezarritako Heldutasun Digitalaren Ereduaren 
ezagutza baliatu da. Esperientziak aipatzen hasita, horra Bogota hiriko 
Turismoaren Barruti Institutuarekin elkarlanean Kolonbiako Turismo 
sektorean egin zen azterketa 1eta, bereziki, BasqueTourrek burututako 
proiektuaren lehen fasearen esperientzia, non sektoreko hotelak eta ostatuak 
aztertu ziren. 

Kasu horietan, baliteke txostenarekin batera doazen grafikoren batean 
praktika bat edo beste ez islatzea, edo emaitzak era desberdinean 
haztatzea, eta ez enpresa guztietan aplikatzen diren eran. 

Adibidez, 3. mailako “Taldean Komunikatzeko Mekanismoak Izatea” 
praktikan, mekanismo horiek ondoko kasuetan bakarrik hartzen dira kontuan: 
enpresak leku desberdinetan kokaturiko sukurtsalak dituenean edo eraikin 
berean banaturiko zenbait lanpostu dituenean. “Informazioa Zifratzea” 
praktikari dagokionez, Informazio Sistematan grabatutako informazioa 
nabarmenki kritikoa denean hartzen da kontuan, hau da, datu horiek gabe 
negozioak aurrera egin ezin duenean. 

Jarraian aurkezten den azterketan, negozio prozesuen digitalizazio mailaren 
indargune eta ahulgune nagusiak islatzen dira, mailaka eta alorka antolatuta: 

 

3.1 1. maila: Oinarrizkoa 

Hasierako mailan, erakundeak informazio sistema gutxi ditu, komunikazio 
teknologia klasikoez gain. Bezeroarekiko harremana komunikazio teknologia 
klasiko horien bidez (ordenagailua, telefono mugikorra, faxa, aplikazio 
ofimatikoak) egiten da, eta informazio sistemak administrazio eta kudeaketa 
zeregin jakin batzuk egiteko bakarrik erabiltzen dira. 

Helburuak honako hauek dira: 

o Sistemak eta teknologia alorrari dagokionez, hauek dira maila 
honetako helburuak: batetik, dokumentuak eta aurrekontuak egiteko 
oinarrizko tresnak ezartzea, eta, bestetik, komunikaziorako oinarrizko 
teknologiak, hala nola telefonoa eta faxa, eskuragarri edukitzea, 
beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihesteko, eta urrutiko harremanak 
ahalbidetzeko. 

                                            

1 http://www.bogotaturismo.gov.co 
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o Negozioa eta prozesuak kudeatzeari dagokionez, hauxe da maila 
honetako helburua: negozioa eramateko IKT klasikoak (ordenagailua, 
ofimatika, mugikorra eta faxa) erabiltzea. 

o Produktuak eta zerbitzuak alorrari dagokionez, maila honetan helburua 
oinarrizko IKTak (ordenagailua, aplikazio ofimatikoak,…) erabiltzea da, 
enpresaren jarduera komertziala kudeatzeko, eta, zehazkiago, 
promoziorako materialak sortzeko, eta bezeroak nahiz salmentak 
kudeatzeko. 

o Segurtasuna atalean, berriz, maila honetako helburua Informazio 
Sistemen oinarrizko babesa lortzea da. Babes hori baliozkoa izango da 
edozein Informazio sistemarentzat, sistema konektatuta nahiz isolatuta 
egon, mota, interakzioak, etab. edozein direla ere. 

3.1.1 Ikuspegi Orokorra 
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3. irudia: 1. mailako emaitzak 

Laginaren emaitzak aztertu eta gero, ondoriozta daiteke ebaluatutako 
enpresek badituztela, oro har, beharrezko ekipamenduak eta komunikazio 
teknologiak, baita enpresa kudeatzeko oinarrizko softwarea ere, eta 
berariazko software baten bidez zein aplikazio ofimatikoen bidez lortzen 
dutela hori. 

Bestalde, gabezia nagusienak batez ere Segurtasunaren alorrean aurkitzen 
dira; gainera, Negozioaren eta Prozesuen alorrean ere zenbait ohar azalduko 
dira ondoko ataletan. 
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3.1.2 Indarguneak 

Enpresek badauzkate beren negozioak digitalki kudeatzeko oinarrizko 
tresnak: 

o ekipamendu informatikoak eta inprimagailuak 

o faxa eta telefonoa bezalako komunikazio klasikoak. 

o oinarrizko softwarea: aplikazio ofimatikoak, kudeaketarako tresna 
xumeak, etab. 

o birusen kontrako softwarea, beren tresna informatikoak babesteko 

 

3.1.3 Ahulguneak 

Oinarrizko maila honetan, digitalizazio mailan gabeziak ageri dituzten bi 
eremu nagusi aurkitzen ditugu:  

o Segurtasuna  

o Negozioa eta Prozesuak 

Segurtasunaren alorrean, digitalizazioari dagokionez enpresek zenbait 
zailtasun dituzte: 

- segurtasun logikoa bermatuko luketen gutxieneko segurtasun neurririk ez 
izatea, zehazki honako hauek: informazio sistemetan langileak 
identifikatzea erabiltzaile izen baten eta pasahitz baten bitartez, pasahitz 
seguruak erabiltzeko politika bat inplementatzea, kanpoan daudenean 
terminalak blokeatzea, etab. 

- Enpresaren edo haren bezeroen datu pribatuak eskura ditzaketen 
pertsonei edo erakundeei informazio horren edonolako erabilera 
bidegabetik enpresa babestuko luketen konfidentzialtasun klausularik ez 
jartzea. 

- Pertsonen datuak babesteko politiken inplementazio murritza, Datuak 
Babesteko Lege Organikoa eta datuak babesteko agentziaren 
erregistroan (www.agpd.es) emandako izena kontuan hartuta.  

Negozioaren eta Prozesuen alorrean, ikusten dugu ebaluatutako enpresek 
arazoak dituztela modu digitalean kontaktuen agenda eramateko eta 
konpromisoak planifikatzeko, eta, zenbait kasutan, bezeroen kudeaketa 
egiteko ere bai.  
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Prozesu horiek gaur egun eskuz egiten dira, paperezko agenda fisikoak 
erabiliz, horrek dakartzan arazoekin: 

- enpresako langileen artean informazioa partekatzeko arazoak.  

- eragozpenak edo eraginkortasunik eza informazioa aurkitzeko orduan, 
aplikazio informatikoen bidez egin litezkeen bilaketa automatikoak edo 
eremu jakin batzuez iragazitakoak ezin direlako egin. 

- informazioaren bertsio desberdinak egoten dira, eta horrek arazoak 
eragin ditzake datuen fidagarritasunean (bereziki zeregin horiek bi lekutan 
egiten badira, hots, paperean eta ordenagailuan). 

 

3.2 2. maila: Konektibitatea 

Izenak adierazten duen bezala, bigarren maila horretan sistemen arteko 
konexioa lehentasunezkoa da, sistema lokalen artean sare lokal (LAN) gisa 
ezagutzen dena osatzen dela, nahiz urrutiko sistemekin konektatzen dela 
(maila honetan, Internet bidez eta posta elektronikoaren bidez). Gainera, 
informazio sistemak babestu behar dira, elkarren artean konektatuta 
egoteagatik dituzten arriskuetatik. 

Helburuak honako hauek dira: 

o Sistemak eta teknologia alorrari dagokionez, hauek dira maila 
honetako helburuak: batetik, Interneterako sarrera ezartzea eta 
enpresaren barne baliabideak ere eskuragarri jartzea, eta, bestetik, 
enpresan beharrezkoak diren gailuak ezartzea, jarduera eraginkorrago 
eta dinamikoago bat izan dezan. 

o Negozioa eta prozesuak kudeatzeari dagokionez, maila honetan 
helburua Internet erabiltzea da; horrela, barne kudeaketa eta kanpoko 
eragileekiko harremana hobe daitezke, eta errazagoa da negozio aukera 
berriak aurkitzea. 

o Produktuak eta zerbitzuak alorrari dagokionez, maila honetan helburua 
IKT aurreratuak (Interneterako sarrera, posta elektronikoa,…) erabiltzea 
da, enpresaren jarduera komertziala kudeatzeko, eta, zehazkiago, 
merkatua aztertzeko eta bezeroak kudeatzeko.  

o Segurtasun alorrari dagokionez, maila honetan hauxe da helburua: 
sistemak babestea, elkarren artean konektatuta egoteagatik dituzten 
arrisku berrietatik, eta, batez ere, Internet erabiltzetik datozen 
arriskuetatik. 
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3.2.1 Ikuspegi Orokorra 
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4. irudia: 2. mailako emaitzak 

Grafikoan ikus daitekeen bezala, ebaluatu diren enpresek, oro har, 
badauzkate maila honetako helburua betetzeko behar dituzten ekipamendua 
eta komunikaziorako teknologiak ere (adibidez: Interneterako konexioa, 
banda zabalera egokiarekin; posta elektronikoa; kamera digitalak, 
negozioaren kudeaketarekin lotutako argazkiak egiteko; etab.).  

Bestalde, ebaluatutako enpresa askok kudeaketarako berariazko software 
motaren bat daukate (ez, ordea, erosketak kudeatzeko), baina langile 
kopuruaren aldetik txikiagoak diren enpresek, edo autonomoek, zailtasunak 
izaten dituzte software hori beren negozio prozesuetan txertatzeko. 

Halaber, 1. mailan bezala, hemen ere Segurtasunaren alorrean gabezia 
garrantzitsuak ikusten dira, alor honetako oinarrizko helburuak betetzeko ez 
baitute neurri askorik hartu. 

3.2.2 Indarguneak 

Enpresek badauzkate beren negozioaren konektibitatea ahalbidetzeko behar 
dituzten tresnak: 
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o Interneterako konexioa, kablearen bidez nahiz Wifi sarearen bidez  

o beren posta elektronikoa, bezeroekin eta hornitzaileekin komunikatzeko 

o hala behar den enpresatan, gailu eramangarriak eta unitate periferiko 
egokiak dituzte, hala nola kamera digitalak, txartelak irakurtzeko 
datafonoak, eskanerrak, etab.  

o Lanerako hainbat ordenagailu dituzten enpresetan, sare lokalak (LAN) 
daude. 

Negozioaren eta Prozesuen alorrean, nabarmen dezakegu Internet banku 
eragiketak egiteko erabiltzen dutela, eta informazio iturri bezala ere baliatzen 
dutela, negozioa kudeatzeko. 

Segurtasunaren alorrean, enpresa gehienetan egiten den praktika bakarra 
azpimarra daiteke: software gaiztoetatik babesteko programa aurreratuen 
erabilera, suebaki pertsonalak edo sarekoak baliatuz, aplikazio 
arriskutsuetatik (spyware, adware,…) babesteko beste modulu batzuen 
erabilerarekin batera.  

3.2.3 Ahulguneak 

Enpresa askok —langile autonomoak edo langile gutxi dituzten enpresak 
alde batera utzita— kudeaketarako aplikazio bat duten arren, aplikazio horiek 
ez dituzte negozioaren prozesu guztiak barne hartzen. Hau da, gehienek 
erreserben kudeaketa eta kontratatutako zerbitzuaren fakturazioa bakarrik 
egiten dute. Hala ere, beste prozesu batzuk (hala nola erosketen kudeaketa, 
materialen stocka, kontabilitate aurreratua eta giza baliabideak) ez dira modu 
digitalean egiten edo, kasu gutxi batzuetan, beste modulu independente 
batzuen bitartez egiten dira. 

Bestalde, enpresa txikienek beren negozio prozesuetan kudeaketarako 
berariazko sistemak txertatzeko orduan leize digital bat topatzen dute.  Kasu 
hauetako gehienetan, aplikazio ofimatikoak erabiltzera mugatzen dira, baina 
enpresako prozedurak guztiz automatizatu gabe; horregatik, erakundeak 
egiten dituen prozesuek errendimendu altuagoa izango lukete kudeaketarako 
berariazko aplikazio bat erabiliko balitz. 

Erosketen kudeaketa eta kontratazioak biltzen dituen praktikan aztertu diren 
eginkizunen (Internet bidez edo posta elektronikoaren bidez hornitzaile 
berriak bilatzea, informazioa eskatzea, kontsulta teknikoak eta eskaerak 
egitea, etab.) artean, egiten diren bakarrak hornitzaileak bilatzea eta 
katalogoak eta tarifak kontsultatzea dira. Hornitzaileen webgunearen bitartez 
edo posta elektronikoz erosketa prozesu guztirako Internet erabiltzen duten 
kasuak gutxiengo bat dira. 
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Egia da enpresen egungo hornitzaile gehienek ez dituztela mota horretako 
zerbitzuak Internet bidez ematen oraingoz. Hala ere, ura, telefonoa, 
argindarra, etab. bezalako zerbitzu orokorrak ematen dituzten konpainia 
handiek Internet bidez eskaintzen dituzte zerbitzu horiek, baina aztertutako 
enpresek ez dituzte erabiltzen. 

Ebaluatutako enpresetan hobetu beharreko beste alor bat Segurtasunarena 
da. Maila honetan, hutsuneak aurkitzen ditugu IGMEZLren oinarrizko 
xedapenak betetzerakoan. Lege horren helburua Informazioaren Gizartearen 
eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuak arautzea da. Legearen 
oinarrizko mailan, posta elektroniko bidez mezu komertzialak (promozioak, 
deskontuak, eskaintzak) bidaltzeko orduan zenbait neurri betetzea eskatzen 
da. 

Aztertutako kasuetan, enpresek beren mezu komertzialak bezero batzuei 
bakarrik (instituzioei, enpresei, turismo bulegoei, etab.) bidaltzen dizkiete; 
bezero partikularrei, aldiz, ez. Dena dela, legean azaltzen diren gomendioak 
ez dituzte jarraitzen, hala nola: 

- hartzaileen aldez aurretiko baimena lortzea 

- argi eta garbi identifika daitezkeen mezuak bidaltzea 

- mezua zein pertsona juridiko edo fisikoren izenean bidaltzen den 
argitzea 

- mezuaren gaian edo hasieran “publizitatea” hitza jartzea 

Azkenik, maila honetan ez da derrigorrezkotzat jo, datu pertsonalak 
babestearren, zifratzeko mekanismo bat edukitzea, negozioaren 
testuinguruagatik eta jardueragatik, eta jasotzen diren datuen izaeragatik, 
kasu honetan ez baitira kritikoak (esaterako, bezeroen datuen artean ez 
dago erlijioari, sexuari edo osasunari buruzko daturik).  Horregatik, 
grafikoetan ez da horri buruzko daturik azaltzen. 
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3.3 3. maila: Ikusgaitasuna 

3. mailari ikusgaitasun maila esaten zaio, erakundeak Internet erabiltzen 
duelako bere zerbitzuak bezeroei eskaintzeko. Beraz, enpresa ikusgai dago 
Interneten, nahiz eta lehendik ere, bigarren mailan, enpresak posta 
elektronikoa erabiltzen zuen bezeroekin komunikatzeko eta informazio 
komertziala bidaltzeko. Maila honetan, eta negozioa kudeatzeko, enpresak 
urruneko sarbideak erabiltzen hasten dira. 

Maila honetarako, helburuak honako hauek dira: 

o Sistemak eta teknologia arloari dagokionez, maila honetako helburua 
enpresa beharrezko tresnaz hornitzea da, enpresak bere produktuen –
eta bere buruaren– publizitatea Internet bidez egin ahal izateko. Horrez 
gain, maila honetan taldean komunikatzeko mekanismorik baden – ala 
ez– ebaluatzen da; gainera, enpresaren jardunean lagungarri diren 
teknologia berriak ebaluatzeko eta gehitzeko prozedura bat finkatzen da; 
eta, azkenik, dokumentuak kudeatzeko sistemak aztertzen dira. 

o Negozioa eta prozesuak alorraren kudeaketari dagokionez, maila 
honetako helburua oso zehatza da: IKTek enpresaren funtsezko 
prozesuak kudeatzeko eta kontrolatzeko, langileen arteko informazioa 
hobeto kudeatzeko, eta enpresaren jarduera sustatzeko balio behar 
dute.  

o Produktuak eta zerbitzuak alorrean, maila honetan helburua hauxe da: 
IKTak sartzea, produktuak eta zerbitzuak hobetzeko (hau da, haien 
balioa, funtzionaltasuna, kalitatea, segurtasuna, malgutasuna, etab. 
handitzeko), eta, gainera, Internet erabiltzea, enpresaren produktuak eta 
zerbitzuak sustatzeko. 

o Segurtasunari dagokionez, maila honetako helburua hauxe da: 
urrunean kokatutako sistemen eta enpresaren arteko konexioak 
segurtatzea. Honek ez du esan nahi, adibidez, web orrien zerbitzariei 
(maila honetan sartzen dira) segurtasun neurririk aplikatu behar ez 
zaienik; aitzitik, ekipamendu osoari gehitzen zaion edozein tresna berriri 
aurreko mailetan azaldutako neurri guztiak aplikatu behar zaizkio. 
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3.3.1 Ikuspegi Orokorra 
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5. irudia: 3. mailako emaitzak 

Goian aurkezten den grafikoan, 3. maila “digitalizazio maila egoki bat iristeko 
arazoak” kontzeptuarekin parekatzen da. 

Aztertutako enpresa askok beren web orria dute, kasu guztietan kanpoko 
enpresa espezializatu baten zerbitzarian kokaturik. Hala ere, batzuetan web 
itxurak ez du esan nahi multimedia edukiak daudenik, ezta bertan enpresak 
aldian behin informazioa eguneratzen duenik edo eskainitako zerbitzuen 
informazio argia, tarifak, etab. azaltzen direnik ere.  

Maila honi lotutako gainerako praktikak, zeinek maila honetako praktika 
guztien ehuneko altu bat batzen duten, digitalizazio egoki bat lortzetik urrun 
daude. 

3.3.2 Indarguneak 

Ebaluatutako enpresa gehienek Internet ezagutzen dute, eta beren 
produktuak eta zerbitzuak sustatzeko erabiltzen dute. 

Bezero potentzialen artean enpresa ezagutzera emateko, gero eta 
garrantzitsuagoa da Interneten egotea. Informazioaren teknologien 
aurrerapenekin, gero eta jende gehiagok Sarean bilatzen du informazioa, 
produktu bat erosteko asmoa duenean. 
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Web orri korporatiboek beren helburu nagusia betetzen dute, hots, web orria 
bisitatzen duenari enpresak eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutaraztea, 
informazio gehigarria eskaintzen diola (adibidez, enpresaren kokalekua, 
egiten dituen jarduerak eta, batzuetan, zerbitzu bakoitzaren tarifak) eta 
multimedia elementuak darabiltzala (adibidez, instalazioen argazkiak).  

Bisitatutako enpresen %80k urruneko sarbide bat dauka bere sistema 
informatikora. Hala ere, gehienetan sarbide hori laguntza teknikoa emateko 
tresna moduan erabiltzen da, eta enpresaren informazio sistemak 
mantentzen dituzten kanpoko enpresek erabiltzen dute. Gainera, ehuneko 
horren barruan, enpresa gehienek urruneko sarbidean konexio seguruak 
bermatzen dituzten mekanismoak erabiltzen dituzte.  

Bestalde, aipatu behar da bisitatutako enpresa batzuetan dokumentuak 
kudeatzeko sistemak daudela. Enpresa horietako gehienak museoak dira, 
informazio bolumen handia erabili behar baitute, eta, kasu askotan, lanabes 
informatikoak txertatu dituzte, hainbeste informazioren erabilera eta 
eguneratzea errazteko.  

3.3.3 Ahulguneak 

Kasu gehienetan, enpresek beren azpiegituren (sare lokala, Wifi,…) eta 
aplikazio informatikoen euskarria eta mantentze lan tekniko guztia 
azpikontratatzen dituzte. Ondorioz, kasu askotan enpresek denbora gutxiago 
ematen dute eta ahalegin gutxiago egiten dute teknologiaren zainketa 
lanetan, beren negozioaren kudeaketari aplika dakizkiokeen aurrerapen 
teknologiko berrienak ezagutzeko. 

Maila honetako beste helburuetako bat hauxe da: negozioaren eta 
prozesuen alorrean informazioa eta dokumentazioa zentralizatzea, Web 
bidezko barne sistema komun batean, hau da, Intranet batean. Azken horri 
lotuta, ebaluatutako enpresa gehienek ez zeukaten horrelako sistemarik. 
Hala ere, ziurtapen sistema baten barruan dauden enpresak (Kalitate 
Turistikoaren Q ziurtagiria edo antzekoak) Intranet jartzearen aldeko agertu 
ziren. 

Nabari da enpresa gehienek merkataritza lan gutxi egin dutela, eta ez da 
harritzekoa: ia ez dago lan horiek egiteko behar den informazio 
korporatiborik. Ez da informazio karpetarik prestatu, ondoko edukiekin: 
enpresan aplikatzen diren tarifa guztiak, lor daitezkeen deskontuak, prentsa 
oharretan eta negozioa aipatzen duten beste webgune elkartuetan erabil 
daitezkeen testu korporatiboak, kalitatezko argazki hautatuak negozioaren 
irudi eraginkorra eskaintzeko, eta abar. 

Azkenik, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren 
Zerbitzuen Legea (IGMEZL) betetzeari dagokionez, legeak agintzen dituen 
betebeharrak betetzeko zailtasunak nabari dira, batez ere web orri 
korporatiboan erabiltzaileen eskura jarri behar den informazioaz ari 
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garenean. Bertan, besteak beste, honako informazio hau jarri behar da: 
erregistroan izena eman izanari buruzko datuak, izen soziala, helbidea, 
harreman-bideak, tarifak, jokabide kodeak, etab. 

 

3.4 4. maila: Integrazioa 

Laugarren mailan, bezeroarekiko harremanetan batez ere Internet erabiltzen 
dutenen kopurua hazi egiten da, eta zenbait zerbitzu eskaintzen dira 
(euskarria, denda birtuala, etab.). Orain, erakundearen sistema desberdinak 
integratuta daude; hor, sistema bakarra da, eta parte guztiak elkarrekin lotuta 
daude, eta kudeaketa sistema integral bat (ERP) lortzeko bidean dira. 

Helburuak honako hauek dira: 

o Sistemak eta teknologia alorrari dagokionez, maila honetako helburua 
hauxe da: enpresa tresnaz hornitzea, enpresaren barne sistemekin 
integratutako webgune dinamikoak sortzeko. 

o Negozioa eta prozesuak alorraren kudeaketari dagokionez, maila 
honetan helburua hauxe da: IKTek enpresaren barneko prozesuen 
integrazioa, informazio trukea eta erabakiak hartzeko datuen ustiapena 
erraztea. 

o Produktuak eta zerbitzuak alorrari dagokionez, maila honetan bi 
helburu daude: Internet erabiltzea enpresaren produktuen eta zerbitzuen 
salmentarako tresna gisa, eta bezeroekin lotutako jarduera guztia 
software aplikazioen bitartez kudeatzea. 

o Komunikazioen segurtasuna indartuz doa. Maila honetan denda 
birtualak agertzen dira, eta, hortaz, transakzioen segurtasuna bermatu 
behar da. Hemen segurtasun praktika bakarra azaltzeak ez du esan nahi 
gainerako segurtasun praktikak alde batera utzi behar direnik; aitzitik, 
aurreko mailatan proposatu direnak ere erabili egin behar dira, baita 
sistema edo egoera berrietan ere.  
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3.4.1 Ikuspegi Orokorra 
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6. irudia: 4. mailako emaitzak 

4. mailan, ebaluatutako enpresek arazoak dituzte, alor guztietan, digitalizazio 
maila egoki bat iristeko. 

Egindako bisita gehienetan aplikazioen zerbitzaririk ez izateak ez du uzten 
enpresaren kudeaketa ekintzen eta erabakien arabera automatikoki 
definitutako web orririk edukitzen. Hau da, webgunean erakusten diren 
edukiak eta informazioa ezin dira negozioak une bakoitzean eskatzen dituen 
erabakietan oinarriturik eguneratu, web orriaaren enpresa garatzailearen 
esku-hartze zuzenik gabe. Izan ere, enpresako langileei orriko edukiak 
eguneratzea ahalbidetzen dieten web garapen gutxi detektatu dira.  

Kudeaketarako lanabesak edukitzea garrantzitsua da, baina lanabes horiek 
ez dira beste plataforma batzuekin –erreserba-zentralak, bankuak edo 
administrazioa– benetan integratzen, eta, horrela, kudeaketa lanak ezin dira 
automatizatu. Txostenak eta zerrendak eskaintzen dituzte, ordea, 
enpresaren eguneroko jardunean sortutato informazioa ustiatzeko. Kasu 
askotan, txosten horien azterketak hileroko analisiak (jasotako erreserbenak, 
kobratzeke dauden fakturen zerrendenak, urteko fakturazio metatuarena, 
etab.) egiten uzten du. 

4. mailako beste helburuetako bat merkataritza elektronikorako sistema bat 
gehitzea da, enpresak eskaintzen dituen produktuak eta zerbitzuak linean 
saldu ahal izateko. Zenbait enpresak erreserbak egiteko modu bat 
eskaintzen dute web orrian, posta elektroniko bidez, lineako inprimaki baten 
bidez, etab. Hala ere, enpresa horien artean gutxi batzuek bakarrik daukate 
web korporatibo bat, kontratatu nahi den zerbitzua eskuragarri dagoela aldez 
aurretik jakinda erreserba bat egiteko (adibidez, mahai bat erreserbatzea 
jatetxe batean, bisita gidatu bat turismo bulego batean, jarduera bat turismo 
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aktiboko enpresa batean, etab.), eta nahi den zerbitzuaren erosketa edo 
erreserba prozesu guztia osatzeko (negozio prozesuak webgunean 
integratzea).   

Azkenik, nabarmendu behar da ez dela bezeroentzat sarbide esklusibo bat 
eskaintzen duen atalik web korporatiboan; hau da, ez da extranet bat sortu, 
non bezeroak bere historia, egindako bisitak, kontratatutako zerbitzuak, 
fakturak deskargatzea, etab. kontsulta ditzakeen. 
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3.5 5. maila: Elkarreragingarritasuna 

Maila honetan, kudeaketa sistema integrala (ERP) sistema osoa da orain, 
eta harremana hornitzaileengana, bankuetara, etab. zabaltzen da. Are 
merkataritza elektronikoa ere -jadanik automatizatua- kudeaketa 
sistemarekin integratuta dago. 

Helburuak: 

o Sistemak eta teknologia alorrari dagokionez, helburua hauxe 
da maila honetan: lanabes egokiez hornitzea enpresa, beste 
enpresa elkartuekin (hornitzaileak, banatzaileak, logistika, 
etab.) dituen harremanak automatiza ditzan. 

o Produktuak eta zerbitzuak alorraren kudeaketari dagokionez, 
maila honetan helburua hauxe da: IKTen bidez balio katearen 
operazio guztiak integratzea, horrela prozesu sistema malgu 
bat lortzen dela negozioaren beharren arabera. 

o 5. mailako segurtasun alorreko praktikaz hau esan nahi da: 
enpresa gerta litekeen edozein gertakari informatikoren aurka 
prestatzea: aurre hartu behar zaie arazoei, eta egin beharreko 
ekintzak planifikatu behar dira. 4. mailan bezala, erakundeak 
bere ekimenez segurtasunarekin lotutako beste zeregin batzuk 
har ditzake bere gain, baina batik bat antolaketari dagozkionak 
(arriskuen analisia egitea, politikak, estandarrak eta prozedurak 
garatzea, etab.). Ekimen horiek zentzu handiagoa emango 
liekete erakundeak dauzkan segurtasun kontrol desberdinei. 

 

3.5.1 Ikuspegi Orokorra 
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7. irudia: 5. mailako emaitzak 

Aurreko mailetako joerari jarraituz, maila honetako praktikei dagokienez ere 
inplementazio digital eskasa aurkitzen dugu. 
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Ebaluatutako enpresen informazio sistemen eta beste erakunde batzuen 
(erreserba-zentralak, bankuak, administrazioa, etab.) sistemen arteko 
eragingarritasuna lortzea oso urrun dago enpresa horientzat. Erreserba-
zentralen kasuan, esaterako, lineatik kanpo moduan lan egiten da, eta, era 
horretan, erreserba-zentralaren bidez jasotako erreserba bakoitza gero 
eskuz errepikatu behar da barne kudeaketan erabiltzen den aplikazioan, eta 
alderantziz. 

Kasu batzuetan, turistentzako zerbitzu berriak sortu dira, teknologia berriak 
soilik erabilita; esate baterako, museoetara bisita birtualak eginez gero, 
museoko areto desberdinetan zehar ibilbide birtualak egin daitezke, edo 
gertaera historiko bat simula daiteke. 

Kasu zehatz batean bakarrik aurreikusten da sistema informatikoarentzat 
ezustekoen aurkako planak sortzea: ziurtapen prozesu batean —adibidez 
Kalitate Turistikoaren Q ziurtagiria lortzeko— parte hartu duten edo parte 
hartzen ari diren enpresetan. 
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4. ONDORIOAK 

4.1 Ondorioak 

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore turistikoko enpresak IKTen erabilera 
sustatzeko ahalegin berezia egiten ari dira, beren prozesu desberdinetan, 
egindako ebaluazioen datu batzuek frogatzen duten bezala. Baina beren 
negozio prozesuen digitalizazio mailak hobetzeko laguntza eta prestakuntza 
behar dituzte. 

Egindako azterketatik atera daitezkeen ondorio orokorrak honako hauek dira: 

o Mailaka, bisitatutako enpresa gehienen digitalizazio maila oinarrizkoa da, 
nahiz eta zenbait kasutan (bisitatutako enpresa guztien %13) agerikoa 
izan heldutasun maila handiak iristen direla. 

MAILA ENPRESAK 
1. maila 34 
2. maila 4 
3. maila 1 
4. maila 0 
5. maila 0 
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8. irudia: enpresek iritsitako heldutasun digital maila 

(…)Dena dela, kontuan izan behar da 1. mailan aurkitzen diren enpresa 
askok ebatzi gabeko praktikaren bat daukatela, eta horregatik daude 1. 
mailan; beraz, praktika bakan horiek konponduz gero oinarrizko maila 
gaindituko lukete, gainerako praktikak ondo antolatuta dauzkate eta.  

Gainera, kasu batzuetan, 3. heldutasun maila ere irits lezakete, hau da, 
1. mailako gainditu gabeko praktikak indartuz gero zuzenean 3. mailara 
igoko liratekeen zenbait enpresa aurkitu dira, 2. mailako praktikak behar 
bezala antolatuta dauzkate eta.  
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Ondorio hau bat dator Eustat-en2 “EAEko enpresetako IKTak” 
txostenarekin. Txosten horretan esaten denez, “(…) Interneten erabilera 
EAEko enpresetan dokumentuen bilaketari eta posta elektroniko bidezko 
komunikazioari lotuta dago. Euskal enpresen % 80k bi horiek aipatzen 
ditu sarean egiten dituen jardueren artean. Fitxategiak trukatzea eta 
Administrazioari buruzko informazioa lortzea ohiko bezala agertzen dira 
Interneterako konexioa duten ia euskal enpresa erdientzat. 

(…) Datuak ikusita, esan daiteke euskal enpresen sektoreak lehenengo 
urratsa egin duela; enpresak IKTetara moldatzeko prozesuaren lehen 
fasean daudela, alegia: euskal enpresa gehienek, oraingoz, komunikazio 
prozesuak hobetzeko eta informazioa bilatzeko erabiltzen dute Internet. 
Enpresaren tamaina handitzen doan neurrian, jarduera sofistikatuagoak 
egiten dituztenen ehunekoa igo egiten da, baina ez modu 
adierazgarrian.” 

 

Hona hemen elkarrizketen emaitzetatik ondorioztatzen diren beste ondorio 
batzuk: 

o Une honetan, paperean eskuz egiten diren zenbait prozesu daude: 
konpromisoen agenda, enpresaren kontaktuak, etab. Informazio horren 
tratamendu digitala ahalbidetzen duten lanabesak erabiltzeak informazio 
horren antolamendu zentralizatua eta partekatua errazten du. Tresna 
horiek enpresan orain beste lan batzuetarako erabiltzen diren aplikazio 
ofimatiko berberak izan daitezke (Word, Excel, Outlook,…) 

o Gaur egungo enpresak informazioa kudeatzeko teknologia berriak 
erabiltzen hasten diren arren,  ez dute argi eta garbi zehaztutako 
prozesurik aipatu kudeaketa egiteko. Beraz, gaur egungo sistemak 
erabiliz gero, informazioaren antolamendua eta erabilera eraginkorragoak 
izango lirateke. Egindako bisitetako askotan, enpresaren informazioa 
biltzen duten karpeten egitura hobeto antolatzea gomendatu da. 

o Enpresa txikienen kudeaketa programa ofimatikoetan oinarritzen dela 
ikusten dugu. Aplikazio hauek dituzten gabeziak berariazko kudeaketa 
aplikazioekin konpontzen dira; azken hauek enpresaren egoerari buruzko 
informazio fidagarria modu eraginkorragoan eskuratzea ahalbidetzen 
dute, eta, erabaki korporatiboak hartzeko, informazio gehiago 
zentralizatzen dute. 

o Enpresa handiagoetan, ordea, berariazko kudeaketa aplikazioen erabilera 
hedatuago dago. Hala ere, hori ez da hala, bezeroen erreserben 
kudeaketaz gainera, kontabilitate kudeaketa, enpresaren giza baliabideen 

                                            
2 
http://www.eustat.es/elementos/ele0001200/ti_La_implantacion_de_las_TIC_en_las_empresas_vascas/inf0001219
_c.pdf 
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kudeaketa, materialen stocken kudeaketa, etab. barne dituzten kudeaketa 
sistema integratuen erabileran.  

o Nahiz eta bezeroen kudeaketa egiteko berariazko aplikaziorik (CRM 
motakoak) ez eduki, kudeaketa aplikazio espezifiko bat duten enpresek 
oinarrizko funtzionaltasunak dituzte aipatu kudeaketa aplikaziotik egin 
ahal izateko. 

o Enpresaren kudeaketari buruzko datuak enpresaren instalazioetatik 
kanpo dagoen beste leku batetik eskuratzeko ohitura ez dago oso 
hedaturik Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen artean. Ohitura horrek 
dakartzan onurei buruz kontzientzia eskasa dagoelako da hori. Izan ere, 
kasu batzuetan bada nahikoa teknologia urruneko kudeaketa egiteko, 
baina sistema informatikoaren mantentze lanetarako bakarrik erabiltzen 
da, zeina laguntza tekniko etengabea emateko kontratatu den enpresak 
egiten duen. 

o Munduan gero eta gehiago dira produktuak eta zerbitzuak Internet bidez 
eskaintzen dituzten enpresak. Ebaluatutako enpresen artean, gehiengo 
zabal batek du web orria. Halere, batzuek ez dute erabiltzen hura beren 
bezeroei beren produktuak kontratatzea errazteko. 

Detektatu den kezketako bat hauxe da: lineako ordainketa sistemarekiko 
dagoen konfiantza txikia. Horrek ez die uzten enpresei merkataritza 
elektronikoko sistemak ezartzen; gainera, uste dute negozioaren kontrola 
gal lezaketela. 

o Enpresa batzuek, digitalizazio maila baxuagoa dutelako, gutxitan 
erabiltzen dute web orria zerbitzuak kontratatzeko. Hau da, posta 
elektronikoa erabiltzen dute normalean beren bezeroekin eta 
hornitzaileekin komunikatzeko, edo negozioa sortzeko eta mantentzeko. 
Puntu hau oso garrantzitsua da, posta elektronikoaren erabilera finkatu 
baita telefonoaren eta are faxaren ordez. Oraintsu arte, faxa izan dute 
enpresek bezeroekin eta hornitzaileekin komunikatzeko bide nagusietako 
bat.  

o Segurtasuna da zailtasun handienetako batzuk ageri dituen arloetako bat. 
Arlo horretan, enpresak beren instalazioen segurtasun fisikoa bermatzera 
eta birusen kontrako tresnak erabiltzera mugatzen dira, beste oinarrizko 
lanabesik —hala nola sistemetan sartzeko eta informaziora heltzeko 
baimenak esleitzea— erabili gabe. Era berean, enpresetan ez dago 
segurtasun politika zehatzik, eta, beraz, neurriak ez dira behar adinako 
zehaztasunez hartzen:  ez dira sistematikoki konfidentzialtasun klausulak 
ezartzen kanpoko enpresentzat edo enpresako langileentzat, eta Datuak 
Babesteko Lege Organikoa enpresa gutxitan betetzen da osorik.  
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o Heldutasun Digitalaren Ereduko maila bakoitzean lortutako emaitzak 
aztertzen badira, eta maila bakoitzean aztertzen diren alor desberdinak 
kontuan hartuta, ikusten da “Sistemak eta Teknologia” delakoa dela alor 
indartsuena ia maila guztietan, batez ere lehenengo 2 mailetan.  
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9. irudia: emaitza orokorrak, mailaka eta alorrez alor 

4. mailan arlo honetan ikusten den jaitsieraren arrazoiak bi dira: batetik, 
aplikazioen zerbitzari aurreraturik ez izatea –zerbitzari horiek enpresaren 
kudeaketa sistemekin integratutako webgune aurreratuak sortzea 
ahalbidetuko lukete–, eta, bestetik, ezagutzaren kudeaketa sistemak 
gutxi erabiltzea –sistema hauek ezagutzaren jarraipena edo transmisioa 
bermatuko lukete enpresan, bertan parte hartzen duten pertsonak 
edozein direla ere–.   

o Emaitza berak baina zuzenean alorren arabera multzokatuta: Heldutasun 
Digitalaren Ereduko mailetan zehar alor bakoitzak izan duen bilakaera 
erakusten da. 
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10. irudia: emaitza orokorrak, alorrez alor  

Praktika batek digitalizazio maila egokia lortzeko, puntuazioak % 50 baino 
handiagoa izan behar du.  

Oro har, alor guztietan gainditzen dira beheko mailak –kasu honetan, 1. eta 
2. mailak–. 3. mailak errefortzuak behar ditu “Negozioa eta Prozesuak” 
alorrean. Azpimarratzekoa da, gainera, enpresa gehienek negozioaren 
oinarrizko kudeaketa egiteko behar diren azpiegiturak eta teknologiak 
dituztela.   

Logikoa den bezala, ez dira iritsi, edo erdizka iritsi dira, goiko mailak alor 
guztietan. 
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4.2 Ondorioak sektoreka 

Azterketan parte hartu duten enpresen maila digitalari buruzko datu orokor 
hauek emateaz gainera, datuak enpresaren jarduera-azpisektorearen 
arabera xeha daitezke.  
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11. irudia: emaitza sektorialak eta mailak 

o Elkarrizketetako emaitzak aztertuz gero, heldutasun digital maila altuena 
duen sektorea museoena dela ikusten da, museo askok 1. eta 2. 
mailetako praktiketan beste sektoreek aurkitzen dituzten oztopoak —
batez ere harremanen kudeaketan eta konpromisoen agendan— 
gainditzea lortzen dutelako eta, segurtasun azpiegiturei dagokienez, 
informazio sistemak babesteko ahalmen handiagoa dutelako. Bestalde, 
webeko presentziari erabilera intentsiboagoa ematen diote, beren web 
orri korporatiboetan eduki eta informazio garrantzitsuak sartzen 
dituztelako: adibidez, erakusketei buruzko informazioa, bisita birtualak, 
bisita gidatuak erreserbatzeko aukerak, etab. 

o Turismo bulegoak ere nabarmentzen dira, askok oinarrizko digitalizazio 
maila gainditzen dute eta. Kasu honetan, bisitatutako turismo bulegoei 
Itourbask erakundeak (Turismo Bulegoen Euskal Sarea) ematen dien 
laguntza aipatu behar da.3 Zehazki esanda, Intranet aplikazioari esker, 

                                            
3http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-2491/es/contenidos/informacion/itourbask/es_5967/itourbask.html 
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turismo bulegoek hartzen dituzten bisitarien datu estatistikoak kudea 
ditzakete, bulego desberdinen arteko komunikazioa ahalbidetzen da, 
Euskal Herriko informazioa eta dokumentazio turistikoa eskaintzen dute, 
etab. 

o Kanpinen sektorea, berriz, gehienek negozioa kudeatzeko berariazko 
aplikazioak dituztelako nabarmentzen da, eta IGMEZL eta DBLO 
legeetan xedatzen diren segurtasun prozesuak ezarri dituztelako. 

o Landetxeen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan Nekatur-en laguntza 
dute (alegia, EAEko landa turismoaren eta landetxeen elkartearena).4 
Nekatur-ek bere kideentzat jartzen duen euskarria batez ere web orri 
korporatiboa da, non landetxe bakoitzak bere orrialdea duen. Landetxe 
bakoitzaren orrialdean informazio korporatiboa, argazkiak, tarifak, 
eskainitako zerbitzuak eta kokalekua azaltzen dira, eta batzuetan –hala 
eskatu duten landetxeen kasuetan– Nekatur-en web orrialdetik aurre-
erreserbak egiteko aukera ematen da.  Hala ere, laguntza honek lasaitze 
efektua eragin ahal izan du elkarteko kide diren landetxeetan, kasu 
batzuetan berrikuntza teknologikoekiko interesa galdu dela detektatu 
baita, hornitzaile teknologiko bat dutelako eta lan horren ardura hari uzten 
diotelako. Adibidez, zenbait kasutan landetxearen orri korporatiboko 
(Nekatur-enarekiko independentea) edukiak ez ziren eguneratzen, edo 
Nekatur-en webguneko edukiak ere –tarifak, esaterako– ez ziren 
eguneratzen.  

o Turismo Gidarien kasuan, desberdintasun nabariak nabari dira EAEko 3 
lurraldeen artean: Bizkaian eta Gipuzkoan, turismo gidari bezala lan 
egiten duten pertsonek langile autonomo gisa dihardute, eta une honetan 
turismo gidarien elkartea antolatzen ari dira (APIT Euskadi); beren web 
orria daukate Interneten, elkartekide guztiak bertan biltzeko asmoarekin. 
Logikoki, oraingoz duten ahalmen teknologikoa askoz ere txikiagoa da, 
langile gehiago dituen enpresa batekin alderatuz gero. Araban, ordea, 
turismo gidariak enpresa bakar batean zentralizatuta daude. Enpresa 
horrek turismo gidariak koordinatzen ditu Euskal Herrian zehar egiten 
diren jarduera desberdinetarako, eta, jakina, enpresaren prozesuetan 
teknologia txertatzeko ahalmen handiagoa dute.  

o Jatetxeek berrikuntza tarte handienetako bat duen jarduera sektore bat 
osatzen dute, batez ere webeko presentziari dagokionez, askotan ez 
baita haien negozioen oinarrizko informazioa erakusten: adibidez, 
jatetxeak eskaintzen dituen karta edo etxeko berezitasunak. Oso jatetxe 
gutxitan egin daiteke erreserba bat web orriaren bidez, eta etengabeko 
hobekuntza egiteko negozioko datuen ustiapena egiten duten kasuak oso 
bakanak dira. Kutxa erregistratzailearentzat TPV aplikazioak —are ukipen 
pantailak eta guzti— dituzten arren, askotan tabernan bakarrik erabiltzen 
dira, eta jangelan hartutako oharrak, adibidez, ez dira integratzen, gero 

                                            
4 Nekatur: http://www.nekatur.net 
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informazio guzti hori –gehien eskatzen diren platerak, guztira eskatu 
direnak, etab.– ustiatzeko. 

o Azkenik, turismo aktiboko enpresak, Aktiba elkartearen bitartez, 5 
kudeaketa tresna komun bat aukeratzeko eta ezartzeko ari dira lanean. 
Sektoreko enpresa guztien tresna komun horri esker, beren arteko 
lankidetzak eta elkarri bidalitako informazioak potentzia handiagoa izango 
dute, eta kudeaketa modu homogeneo bat –enpresa guztien artekoa– 
hobetzea lortuko da. Nahiz eta hobetzeko alor asko dituzten, egiten 
dituzten jarduerei buruzko informazio ugari dute beren web orrietan, eta, 
zenbait kasutan, kontratatu nahi diren jardueren aurre-erreserbak egiteko 
aukera eskaintzen dute.  

                                            
5 Aktiba: Euskadiko Turismo Aktiboko Enpresen Elkartea (www.aktiba.info) 
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4.3 1. eta 2. faseetako emaitzen arteko konparazioa 

Gehiturik azterlaneko 1. faseko emaitza nagusiak, non Euskal Autonomia 
Erkidegoko 60 hotel eta ostatu aztertu ziren, emaitzak 2. fase honetan 
eskuratutakoekin konpara daitezke, gainerako jarduera-azpisektoreekin: 

Hotelak 1. fasea 
Ostatuak 
Landetxeak 
Kanpinak 
Turismo gidariak 
Museoak 
Turismo bulegoak 
Jatetxeak 

2. fasea 

Turismo aktiboa 
12. irudia: jarduera-azpisektoreak, 1. eta 2. faseak 

Orokorrean, antzekotasun handiak ikusten dira jarduera-azpisektore 
guztietan lortutako emaitzen artean, eta, horregatik, BasqueTourretik 
sektoreari laguntzeko antola daitezkeen ekimenek eragin handiagoa izan 
dezakete, zeren, nola azpisektore guztiek eredu komunak jarraitzen dituzten, 
sustatzen diren ekimenak sektoreko enpresa askotan izango baitira 
aplikagarri.  

1. maila: oinarrizkoa

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 ST praktika: oinarrizko ekipamendua eta softwarea edukitzea

2 ST praktika: komunikazio teknologia klasikoak edukitzea

3 ST praktika: erabilitako aplikazioak kontrolatzea eta biltegiratzea

4 NP praktika: finantzen kontrola

5 NP praktika: konpromisoen agenda kudeatzea

6 NP praktika: harremanak kudeatzea

7 NP praktika: informazioa egituratzea 

8 PS praktika: bezeroak kudeatzea (IKT klasikoak)

9 PS praktika: Sustapen materialak edukitzea

10 PS praktika: salmentak kudeatzea

11 S praktika: software gaiztoaren aurkako oinarrizko babesa

12 S praktika: aplikazioak eguneratzea

13 S praktika: segurtasun kopiak

14 S praktika: oinarrizko segurtasun logikoa ezartzea

15 S praktika: konfidentzialtasun kontratuak

16 S praktika: DBLO betetzea

Ez iritsia Hein batean iritsia Handizki iritsia Guztiz iritsia
 

13. irudia: 1. faseko emaitzak: 1. maila 



Euskal Autonomia Erkidegoko turismo sektorearen digitalizazio txostena: 2. fasea. fasea 

32 /49  ESI-2010-85.0252.0/V2.0  © ESI 

����������	�
�����	�

� �� $� �� �� �� %� &� �� '� ���

��(������ 	��)��	����	
�����	��� ������� ����* + ���������	 
��

$�(������ 	��)���� ��	��
	�� �������	������	���������	 
��

��(������ 	��)�����	�	 �������	��
	������� ���� 
���� ���	� ��	�� 
��

��, -����� 	��)�*	��� 
������ ����

��, -����� 	��)�������� 	����������������� 
��

%�,-����� 	��)�.����� ���������� 
��

&�, -����� 	��)�	�*��� �
	�����	 ��� 
���

��-(����� 	��)���
����������� 
���/0"������	����1

'�-(����� 	��)�(�� ������ � ��	���������	 
��

���-(����� 	��)����� �� �������� 
��

���(����� 	��)���* + ������	
 ���������������	����	
���������

�$�(����� 	��)����	��
	����������� 
��

���(����� 	��)������ ��������	��

���(����� 	��)��	����	
�������� ��������	�����
�� 
��

���(����� 	��)����*	��� 
	�� �������� �� ���

�%�(����� 	��)�2 ��3 ��� � 
��

4
�	�	 �	� 5 �	���� ����	�	 �	� 5 ���	
�	�	�	 �	�  �
 	
�	�	 �	�

 

14. irudia: 2. faseko emaitzak: 1. maila 

1. mailan indargune berak ikusten dira bi faseetan, bereziki “Sistemak eta 
Teknologia” alorrean eta birusen aurkako babesari dagokion praktikan. Hala 
ere, zenbait desberdintasun ikusten dira: 

o Komunikazioaren teknologia klasikoak (faxa, mugikorra, 
telefonogunea,…) gutxiago erabiltzen dira bigarren enpresa taldean, kasu 
askotan bezeroen arretarako telefono linea ez delako ongi kudeatzen: 
bulego orduetatik kanpo deiak desbideratzea; erantzungailua aktibatzea, 
jendearen arretarako ordutegia adierazten duen mezu bat ipinita; etab. 

o Enpresaren harremanen kudeaketa eta konpromisoen agenda gutxiago 
lantzen dira; askotan, lan horiek paperean egiten direlako, eta atzean 
informazioaren erabilera eta partekatzea ahalbidetuko lukeen euskarri 
informatikorik ez dagoelako.   

o Bezeroen kudeaketa da bigarren enpresa talde honetan detektatu den 
praktiketako beste bat: bezeroen kudeaketarako ez da ordenagailuan 
zentralizatutako bezero fitxategirik erabiltzen, eta, sarritan, euskarria 
paperezkoa izaten da, edo bezero fitxategirik ere ez da izaten.  

o Azkenik, nabarmentzekoa da konfidentzialtasun klausulen presentzia 
bigarren taldeko enpresetan; neurri batean, turismo bulego, kanpin eta 
abarren eraginagatik; horiek, izan ere, informazioa erabiltzeko politika 
argiak dituzte, eta beren hornitzaileekin nahiz langileekin ere jokabide 
bera daukate.  
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2. maila: konektibitatea

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1  ST praktika: Interneterako sarbidea edukitzea

2 ST praktika: posta elektronikoa edukitzea

3 ST praktika: gailu eramangarriak edukitzea

4 ST praktika: periferiko egokiak edukitzea

5 ST praktika: tokiko sareak edukitzea

6 ST praktika: informazio sistemak leheneratzeko gaitasuna edukitzea

7 NP praktika: informazioaren bilaketa

8 NP praktika: banku eragiketak egitea

9 NP praktika: administrazio publikoarekiko eragiketak egitea

10 NP praktika: informazioa zentralizatzea eta partekatzea

11 NP praktika: erosketak eta kontratazioak kudeatzea

12 NP praktika: kudeaketa programak

13 NP praktika: barruko komunikazioak egitea

14 PS praktika: merkatua aztertzea

15 PS praktika: bezeroak kudeatzea (IKT aurreratuak)

16 S praktika: IGMEZLren oinarrizko betetzea

17 S praktika: software gaiztoaren aurkako babes aurreratua

18 S praktika: sareko segurtasun logikoa ezartzea

19 S praktika: segurtasun fisikoa

20 S praktika: informazioa zifratzea  

Ez iritsia Hein batean iritsia Handizki iritsia Guztiz iritsia

 

15. irudia: 1. faseko emaitzak: 2. maila 

���������	
����������
� �� $� �� �� �� %� &� �� '� ���

���(������ 	��)�0� ���� ����������	��������	 
��

$�(������ 	��)���� ������ ���	��������	 
��

��(������ 	��)���	������� ������	�������	 
��

��(������ 	��)����	*��	�������	�������	 
��

��(������ 	��)� ��	��������������	 
��

%�(������ 	��)�	�*��� �
	���	� �� �����.����� 
������	 ����������	 
��

&�, -����� 	��)�	�*��� �
	�������	���� �

��, -����� 	��)�����������	�� �����	 ��

'�,-����� 	��)���� 	�	� ��
	������	������	�������	�� �����	 ��

���,-����� 	��)�	�*��� �
	���
�� ���	
� 
���� ����� ��� 
��

���,-����� 	��)������� ���� ����� �� �
	��������� 
��

�$�,-����� 	��)�������� ��������� ��

���,-����� 	��)������������ ��	��
	������	 ��

���-(����� 	��)�� ���� ����
 �� 
��

���-(����� 	��)���
����������� 
���/0"��������� ���1

�%�(����� 	��)�0 � 46������	����	
����� � 
��

�&�(����� 	��)���* + ������	
 ��������������������������� ��

���(����� 	��)������������� ��������	�����
�� 
��

�'�(����� 	��)������ �����*	�	���

$��(����� 	��)�	�*��� �
	���
	*�� 
����

4
�	�	 �	� 5�	���� ����	�	 �	� 5���	
�	�	�	 
	�  �
 	
�	�	 �	�

 

16. irudia: 2. faseko emaitzak: 2. maila 
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2. mailan ere, aurreko mailan bezala, antzekotasun joera bera nabari da: bi 
taldeetako indargune nagusiak “Sistemak eta Teknologia” alorrean aurkitzen 
dira bereziki, eta bigarren enpresa taldean gailu eramangarri eta periferiko 
egokiak gehiago erabiltzen dituztela nabarmen daiteke (esate baterako, 
turismo aktiboko enpresek malgutasun horren beharra dute beren negozioa 
kudeatzeko, jarduerak antolatzeko, etab.). 

Internet bidezko erosketak eta kontratazioak ere hedatuagoak daude 
bigarren talde honetan, batez ere hornitzaileak, eta produktuen eta 
zerbitzuen katalogoak kontsultatzeari dagokionean; izan ere, Internet bidez 
egiten den erosketa prozesua gutxitan amaitzen da erabat, eta erosketa 
osatzeko beste bide batzuetara jotzen da gero: posta elektronikora, 
telefonora edo are aurrez aurrekora. 

Azkenik, software gaiztoaren aurkako babes aurreratua duten enpresa 
kopurua handixeagoa da bigarren taldean; suebaki pertsonalen bidez eta 
birusen aurkako aplikazioei beste modulu batzuk erantsita egiten da hori.  

Bestalde, lehenengo taldearen (Hotelak eta Ostatuak) aldeko desberdintasun 
nagusien artean, ondokoak nabarmentzen dira maila honetan: 

o banketxeen lineako plataformak gehiago erabiltzen dira, kontsultak eta 
eragiketak egiteko. Eragiketa horiek Internet bidez egitea ezezaguna da 
batzuentzat, edo arriskutsua izan litekeela uste dute; beraz, konfiantza 
handiagoa dute banketxean bertan aurrez aurre egindako eragiketetan, 
eta, horregatik, kasu honetan bigarren taldean beherakada bat nabari da.  

o Negozioa kudeatzeko berariazko aplikazio gutxiago daude bigarren 
taldeko enpresetan , sarritan mota horretako enpresek tamaina txikiagoa 
dutelako, lehenengo taldekoekin alderatuta; askotan familiaren negozioak 
dira –hala nola landetxeak eta kanpinak–, edo langile autonomo moduan 
dihardute –turismo gidarien kasua–. 

o Halaber, merkatua ikertzeko eta bezeroen joerak eta aldaketak 
detektatzeko ahalmena txikiagoa da mota honetako enpresetan, eta, 
horrezaz gainera, kasu batzuetan ez da merkatu azterketarik egin 
merkatuaren abaguneak detektatzeko, lehiakideak identifikatzeko, 
lehiakideen aurrean ditugun indarguneak eta ahulguneak ezagutzeko, 
etab. 
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3. maila: ikusgaitasuna

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 ST praktika: taldeko komunikazio mekanismoak edukitzea

2 ST praktika: web zerbitzari bat edukitzea

3 ST praktika: urruneko sarbidea edukitzea

4 ST praktika: bilakaera teknologikoa zaintzea

5 ST praktika: dokumentazioaren kudeaketarako sistemak edukitzea

6 NP praktika: enpresaren web orria

7 NP praktika: informazio eskuragarria
8 PS praktika: IKTak erabiltzea produktuen diseinuan, produkzioan eta

banaketan
9 PS praktika: kudeaketa komertzialerako informazioa partekatzea

10 S praktika: konexio seguruak

10 S praktika: IGMEZLren betetze aurreratua

Ez iritsia Hein batean iritsia Handizki iritsia Guztiz iritsia
 

17. irudia: 1. faseko emaitzak: 3. maila 
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18. irudia: 2. faseko emaitzak: 3. maila 

3. mailan aurreko mailetan baino alde handiagoa dago bi faseen artean; 
indarguneei eta hobetu beharreko alorrei dagokienez, ordea, joera orokorra 
berdintsua da: 

o Bigarren faseko enpresetan, taldeko komunikaziorako mekanismoak 
gutxiago erabiltzen dira, mota honetako enpresetan langile gutxiago 
baitaude. Gainera, tresna informatiko gutxiago dituzte, eta, hortaz, 
taldeko komunikaziorako mekanismo horien beharrik ez dute. 
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o Bigarren taldean, ohikoagoa da web orririk edo web zerbitzaririk ez 
edukitzea; kasu batzuetan, ez dute web orririk, eta atari espezializatuen 
bidez agertzen dira Interneten, adibidez jatetxeen kasuan. Hala ere, 
norbere web orria edukitzea ezinbestekotzat jotzen da, enpresari buruz 
ematen diren informazioak (edukiak, eduki horiek aurkezteko erabiltzen 
den estilo grafikoa, eguneratzea, kokapena, etab.) osorik kudeatu ahal 
izateko. 

o Nabarmentzekoa da, bereziki, enpresek dokumentuak kudeatzeko 
aplikazio bat edukitzearen praktika; maizago gertatzen da hori bigarren 
taldean, museoetan kudeatu behar den informazio bolumen handiaren 
ondorioz, haien instalazioetan erakusten diren obren fitxa historikoak eta 
artistikoak sartzen baitira hor. Informazio bolumen guzti hori erabili ahal 
izateko, enpresek dokumentuak kudeatzeko berariazko aplikazioetara 
jotzen dute normalean, aplikazio horiek baliatuz gero datu guzti horien 
tratamendu eraginkorrago bat egin baitaiteke. 

o Aurreko mailan esan den bezala, bigarren taldeko enpresek, nola 
zerbitzuak eta produktuak merkaturatzeko eragiketa gutxiago egiten 
duten, neurri txikiagoan edukitzen dute informazio guztia zentralizatzeko 
gordailu bat, datu hauekin: tarifen taula eta aplika daitezkeen deskontuak, 
negozioaren publizitatea egiteko erabili beharreko argazkiak, enpresa eta 
haren zerbitzuak deskribatzen dituzten testuak, etab. 

o Azkenik, bi kasuetan bere potentzialtasun osoan lantzen ari ez diren 
praktika bat aipatu behar da: sektorearen bilakaera teknologikoa zaintzea. 
Sarritan, sostengu informatikoa ematen duen kanpoko enpresa baten 
laguntza izaten da, edo web orria garatzen duen enpresa batena, baina 
enpresa bakoitzetik berrikuntza teknologiko nagusien jarraipena egin 
behar da, sektoreko enpresetan negozioaren kudeaketa hobetu 
dezaketen neurrian. Horrela, enpresak irizpide finkoagoak izango ditu 
bere hornitzaile teknologikoari zerbitzuak eskatzeko orduan. Gainera, 
enpresak eskura dauden aukera teknologiko desberdinak ezagutzen 
baditu, hala nola Barnetegi Teknologikoetan antolatu den programaren 
bidez, ideia berriak jarri ditzake abian (web korporatiboan bere irudia 
hobetzea, sare sozialetan egotea, Google Docs, Youtube, Flickr eta 
antzeko plataforma teknologikoak erabiltzea,…). 
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4. maila: integrazioa

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 ST praktika: aplikazio zerbitzaria edukitzea

2 ST praktika: ezagutza kudeatzeko sistemak edukitzea

3 NP praktika: barruko integrazioa

4 NP praktika: datuak ustiatzeko sistema

5 NP praktika: bankuekiko eta administrazioarekiko integrazioa

6 PS praktika: bezeroen kudeaketa aplikazio bat edukitzea

7 PS praktika: negozio prozesuak Webean integratzea

8 PS praktika: bezeroen extraneta

9 S praktika: ordainketa mekanismo seguruak

Ez iritsia Hein batean iritsia Handizki iritsia Guztiz iritsia
 

19. irudia: 1. faseko emaitzak: 4. maila 
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20. irudia: 2. faseko emaitzak: 4. maila 

4. mailan, bi taldeen arteko antzekotasunak nabariak dira berriro, eta 
kontuan hartzeko desberdintasun bakarrak honako hauek dira:  

o Negozioaren ustiapenaren datuetan oinarriturik erabakiak hartzeko 
aukera ematen duen kontrol panel bat edukitzea ahalbidetzen duten 
kudeaketa aplikazio integral gutxiago daude. Zenbait eta handiagoak izan 
enpresak, orduan eta ohikoagoa da mota horretako tresna bat edukitzea. 
Enpresa batzuek oinarrizko funtzionaltasunak (erreserben kudeaketa, 
fakturazioa, zerrendak, oinarrizko estatistikak,…) ahalbidetzen dituzten 
kudeaketa aplikazioak erabiltzen dituzte, eta, zenbaitetan, beste modulu 
batzuk eransten dituzte, datuen ustiapena, langileen kudeaketa, 
hornitzaileen kudeaketa, etab. egiteko. 

o Bestalde, hotelen kasuan ohikoagoa da negozio prozesuak webgunean 
txertatzea , eta, ondorioz, ordainketa segurua egiteko bitartekoak egotea 
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ere ohikoagoa da; bitarteko horiek web orri korporatiboan zuzenean 
logelak erreserbatzea ahalbidetzen dute.  

 

5. maila: elkarreragingarritasuna

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 ST praktika: elkarreragingarritasun plataforma edukitzea eta merkataritza
elektronikoa garatzea

2 PS praktika: e-produktuak eta e-zerbitzuak

3 S praktika: gertakarietarako planak

Ez iritsia Hein batean iritsia Handizki iritsia Guztiz iritsia
 

21. irudia: 1. faseko emaitzak: 5. maila 
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22. irudia: 2. faseko emaitzak: 5. maila 

Azken maila honetan, azpimarratu behar den desberdintasun bakarra 
honako hau da: bigarren taldean oso gutxitan prestatu dira ezustekoen 
aurkako planak; hoteletan eta ostatuetan, ordea, zenbait kasutan prest 
dituzte ezustekoen aurkako planak, ezbehar informatikoak bideratzeko, nahiz 
eta plan xumeak izan.  
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5. GOMENDIOAK 

Sektoreko enpresei egindako elkarrizketen emaitza orokorrak aztertu 
ondoren, batetik, berariazko gomendioak landu daitezke Heldutasun 
Teknologikoaren Ereduak ikertzen dituen alor bakoitzarentzat, eta, bestetik, 
gomendio orokorrak edo Basque Tourretik jarrai daitezkeen lan ildoak 
proposa daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa turistikoen 
digitalizazioa hobetze aldera.  

5.1 Arloz arloko azterketa 

5.1.1 Sistemen eta Teknologiaren alorra 
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23. irudia: Sistemen eta Teknologiaren alorreko praktikak 

Oro har, “Sistemak eta Teknologia” alorra da heldutasun digital mailarik 
altuena iristen duena, batez ere ereduaren lehenengo mailetan, non enpresa 
gehienek alor honetako helburuak lortzen dituzten. 3. mailatik aurrera, ordea, 
enpresek gabezia gehiago dituzte beren sistemetan.  

Gabezia horiek gainditzeko gomendioak: 

o Urruneko sarbidea ahalbidetzen duten mekanismoak edukitzea; horrela, 
haiek urruneko laguntza teknikorako erabiltzeaz gain, enpresaren 
dokumentazioa eskuratu ahal izango da, edonondik, fisikoki enpresan 
egon beharrik izan gabe. 
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o Ekimen gehiagotan parte hartzea, sektorean aplika daitekeen garapen 
teknologikoa jarraitzeko eta teknologia horietan trebatzeko, produktu 
berri nagusien jarraipen etengabe bat eginez. Enpresa askotan zeregin 
hau, jakinaren gainean edo ez, web orria garatzen duen kanpoko beste 
enpresa baten esku uzten da, edo berariazko kudeaketa aplikazioaren 
hornitzailearen esku. Hala ere, “know-how” horrek guztiak enpresarena 
izan behar luke; halatan, nahiz eta kanpotik aholkularitza bat jaso, 
enpresak berak teknologia jakin batzuk iradokiko lituzke, edo 
hornitzaileen proposamenak ebaluatuko (adibidez, honako hauek 
erabakiko lituzke: sare sozialetan egotea, aplikazio jeneralistak 
erabiltzea edo ez, etab.). Horretarako, trebakuntza tailerretan eta 
trebakuntza jardunaldietan parte hartzea proposatzen da. Ikastaro 
horiek, sarritan, turismo sektoreari zuzenduta antolatzen dira, modu 
bertikalean (esate baterako, Barnetegi Teknologikoak). 

o Enpresaren know-how-a edo “egiten jakitea” da haren aktibo nagusia. 
Beraz, oso komenigarria da beharrezko neurri guztiak hartzea, enpresa 
osatzen duten pertsonen mugimenduak edozein direla ere ezagutza hori 
guztia enpresan gelditzen dela ziurtatzeko. Sistema mota horiei buruz, 
prozesuen kudeaketa argitzen duten gidaliburu errazak aurki daitezke, 
edo hainbat ekimen garatzea ahalbidetzen duten tresna konplexuagoak, 
hala nola wiki bat. 

o Digitalizazio maila altua duten enpresentzat, beharrezkoa da kudeaketa 
sistema aurreratuak edukitzea. Kasu hauetan, enpresaren aplikazio 
guztiak integratzeko gaitasuna duen sistema bat martxan jartzea 
gomendatzen da, kanpoko aplikazioak (banketxeak, hornitzaileak,…) 
barne. 

o Web orri korporatiboa berariazko kudeaketa aplikazioarekin integratzeko 
aukera ematen duen aplikazio zerbitzari bat edukitzea. Gainera, web orri 
korporatiboko edukiak eguneratu ahal izango dira, eguneratze bakoitza 
web orria garatzen duen enpresari eskatu beharrean. Horretarako, web 
orria ostatatzea (“hosting” delakoa) azpikontratatzen den bezala, 
aplikazio zerbitzaria ere berdin azpikontrata daiteke kanpoko enpresa 
batekin.  

o Helburuak betetzeari dagokionez, % 50eko langa gainditzen den arren, 
enpresako ekipamendu informatikoetan instalatutako aplikazioen kontrol 
zehatzagoa egitea gomendatzen da, baliabideak optimizatu ahal izateko 
eta mantentzeko. Horretarako, ordenagailu bakoitzean zein aplikazio 
instalatu diren jakiteko erregistro bat sortu behar da, eta aplikazio horien 
euskarri originalak erabilgarri eduki behar dira.  
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5.1.2 Negozioaren eta Prozesuen alorra 
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24. irudia: Negozioaren eta Prozesuen alorreko praktikak 

Negozioaren eta Prozesuen alorrak zailtasunak ditu digitalizazio maila egoki 
bat iristeko, 1. mailatik bertatik hasita. Izan ere, bi praktika (“Konpromisoen 
agenda kudeatzea” eta “Harremanak kudeatzea”) oraindik egin gabe daude 
heldutasun digitalaren 1. mailako baldintzak betetzen ez dituzten enpresa 
askotan.  

Alor honetan digitalizazioa hobetzeko gomendioak: 

o Enpresaren harremanak (hornitzaileak, konponketa zerbitzuak, tokiko 
erakundeak –hala nola udala, turismo bulegoak, etab.–) kudeatzeko 
tresnak edukitzea eta, halaber, enpresaren konpromisoen agenda modu 
digitalean edukitzea, informazio hori modu zentralizatuan erabili ahal 
izateko, hitzorduetarako aldez aurretiko abisuak ezartzen direla, 
segurtasun kopiak egiten direla, kontaktu jakin batzuei komunikazio 
masiboak egiteko bidea jartzen dela, etab. 

o Askotan, enpresaren kudeaketaren datuak ordenagailuan gordetzen dira, 
baina enpresako sistemetan informazioaren egituraketa hobetzea 
gomendatzen da. Gomendagarriena direktorio egitura bat prestatzea da, 
bertan, sailkatuta eta zentralizatuta, enpresako sail guztietako 
informazioa biltegiratzeko; egitura hori adostu egin behar da, eta argia 
izan behar du informazio horrekin lan egin behar duten pertsona 
guztientzat. Horrez gain, nomenklatura komun bat zehaztu behar da, 
artxiboen izenek beti egitura bera jarrai dezaten. Hartzen diren erabaki 
horiek guztiak dokumentu formal batean jaso behar dira, enpresan 
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sartzen diren langile berriei bidea errazteko, informazioa errazago 
aurkitzeko, etab. 

o Negozioaren kudeaketan, enpresa askotan tresna ofimatikoak kudeaketa 
tresna bezala erabiltzen dituzte. Kasu horietan, kudeaketa integratua 
egiteko berariazko lanabesak erabiltzen hastea gomendatzen da, lanabes 
hauek eskaintzen dituzten funtzionaltasunak pixkanaka gehituz; adibidez, 
hasieran erreserben modulua erabiliz, ondoren fakturazioarena, etab. 
Programa hauen abantaila nagusia hauxe da: informazio guztia aplikazio 
bakar batean zentralizatzea; horretara, erabakiak kontrol panel bakar 
batetik hartzen dira.  

o Enpresetan, IKTak gutxien erabiltzen diren prozesuetako bat erosketei 
eta kontratazioei dagokiena da. Egia esan, gaur egungo hornitzaile askok 
ez dute zerbitzu mota hau eskaintzen, baina beste batzuek bai, eta kasu 
hauetan ere ez dituzte erabiltzen enpresek. Izan ere, zerbitzu hornitzaile 
handiek (adibidez telefono zerbitzua, ura edo gasa) lineako plataformak 
dituzte beren zerbitzuak kudeatzeko, eta, oro har, guk aztertutako 
enpresek ez dituzte erabiltzen. Plataforma horien bidez zenbait zerbitzu 
lor daitezke, hala nola lineako faktura eskuratzea, kontsumoen historia 
kontsultatzea, lortutako puntuak, etab.  

Zerbitzu mota hauek eskaintzen ez dituzten hornitzaileen kasuan ere, 
enpresek ez dute egiten jarraipen informatizatu bat egiten dituzten 
eskaeren gainean, kudeaketa eraginkorrago bat eraman dadin. 

o Aztertu diren enpresa gehienek kanpoko aholkularitza baten laguntza 
dute, kontabilitate gaietarako edo gai juridiko-laboraletarako. Kasu 
askotan, enpresa horietatik kudeatzen dira Administrazioarekiko 
harremanak, hala nola Ogasunarekikoak edo Gizarte 
Segurantzarekikoak. Bestalde, enpresetatik administrazioarekiko 
komunikazioa indartu behar da, zenbait tresna erabilita, hala nola 
ziurtagiri digitala edo sinadura elektronikoa, ahalik eta izapide gehien 
arintzeko eta egiteko.  

o Ziurtapenen bat duten edo kalitate sistemaren bat martxan jartzeko 
prozesuan aurkitzen diren enpresa guztientzat, Intranet moduko web 
sistema bat edukitzea gomendatzen da. Horrelako sistema bat erabiliz 
gero, langileentzat garrantzitsua den dokumentazio guztia puntu bakar 
batean kontsulta daiteke: lan txandak eta oporraldiak, lan arriskuen 
prebentzioari buruzko eskuliburuak, kalitateari buruzkoak, enpresa 
aipatzen duten albisteak, etab. 
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5.1.3 Produktuen eta Zerbitzuen alorra 
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25. irudia: Produktuen eta Zerbitzuen alorreko praktikak 

Produktuen eta Zerbitzuen alorrean, digitalizazio maila nahikoa aurreratuta 
dago hasierako mailetan, baina zailtasunak ageri dira 3. mailatik aurrera. 

Hauek dira alor honetarako gomendioak: 

o Negozioaren bolumena handitzeko –edo mantentzeko–, enpresek 
bezero berriengana iristea ahalbidetuko duten ekintza komertzialak 
landu behar dituzte. Mota honetako ekintzak egin ahal izateko, aurrena 
zein materia erabil daitezkeen zehaztu behar da: tarifa orokorrak, aplika 
daitezkeen deskontuen taula, enpresa eta haren zerbitzuak deskribatzen 
dituzten testuak –kanpora begira–, kanpoan zabaldu nahi den 
enpresaren irudia transmititzen duten argazki korporatiboak, etab. 
Material hori guztia zentralizatuta eduki behar da, eta enpresako sistema 
informatikoaren bidez erabiltzeko moduan.  

o Enpresaren baliabide nagusia bezeroak dira. Bezeroei buruzko 
informazio guztia antolatzea ahalbidetuko duen sistema bat edukitzea 
aurrerapen garrantzitsu bat izan daiteke bezeroen kudeaketan, 
informazio hori normalean enpresaren prozesu desberdinetan 
(salmentak, marketina, zerbitzua) banatuta egon ohi baita. Beraz, 
bezeroen kudeaketa egiteko berariazko aplikazio bak (CRM) erabiltzea 
proposatzen da, edo sektoreko kudeaketa aplikazio bat erabiltzea, 
baldin eta bezeroak kudeatzeko moduluak badauzka.  

o Enpresa gehienek beren produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko 
webgune bat dutenez gero, alor horren digitalizaziorantz beste urrats bat 
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egitea gomendatzen da: webgunean merkataritza elektronikoko 
sistemak gehitzea. Sistema hauek ez dituzte salmenta tradizionalak 
ordezkatuko, baina enpresarentzat berria den salmenta portzentaje bat 
lor dezakete. 

o Beren webgunearen garapena oso aurreraturik duten enpresetan, 
bezeroek web orriaren sail baten bitartez –extranet baten bitartez– parte 
hartzen dutela has daiteke. Besteak beste, honako oinarrizko zerbitzu 
hauek eskain daitezke: bezeroek erreserbatutako edo kontratatutako 
zerbitzuen historia, fakturak deskargatzea, bezero horrentzat neurrira 
egindako eskaintzak, etab. Orokorrean, gomendatzen da gauza bat 
gehitzea enpresaren webguneko edukietara: enpresarekin zerbitzuren 
bat kontratatu duten bezeroentzako gogobetetze inkesta.   

 

5.1.4 Segurtasun alorra 

0 20 40 60 80 100

�9�� �	��)���* + ������	
 ���������������	����	
���������

�9�� �	��)����	��
	����������� 
��

�9�� �	��)������ ��������	��

�9�� �	��)��	����	
�������� ��������	�����
�� 
��

�9�� �	��)����*	��� 
	�� �������� �� ���

�9�� �	��)�2��3 ��� � 
��

$9�� �	��)�0� 46������	����	
����� � 
��

$9�� �	��)���* + ������	
 ��������������������������� ��

$9�� �	��)������������� ��������	�����
�� 
��

$9�� �	��)������ �����*	�	���

$9�� �	��)�	�*��� �
	���
	*�� 
����

�9�� �	��)�����!	����������

�9�� �	��)�0 � 46������� � 
��������� ��

�9�� �	��)�����	��� ��� ����	�� ����������

�9�� �	��)���� ����	� ������������

����������	������

4
�	�	 �	� 5�	���� ����	�	 �	� 5���	
�	�	�	 �	�  �
 	
�	�	 �	�

 

26. irudia: Segurtasun alorreko praktikak 

 Segurtasunaren alorrean daude enpresan digitalizazio maila egokiena 
lortzeko hutsune edo gabezia gehienak; beraz, horixe da konpromiso eta 
ardura gehien eskatzen duen alorra. 

Ebaluatutako enpresek bi hauetan oinarritzen dute beren informazio 
sistemen segurtasuna funtsean: birusen aurkako sistema bat ipintzean, eta 
ohiko segurtasun fisikoan, hau da, su itzalgailuak, lapurreten aurkako 
alarmak, etab. ipintzean.  
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Hala ere, neurri horiek ez dira nahikoak: 

o Funtsezkoa da segurtasun logikoko neurrietan arreta handiagoa jartzea 
(sistemen erabiltzaileak definitzea, profil egokiak ezartzea –bakoitza 
bere baimenarekin–, kanpora joan aurretik ekipoak blokeatzea, etab.) 

o Enpresaren sistemetan dagoen informazioaren pribatutasuna 
(bezeroena zein enpresarena –fakturazioa, nominak, etab.–) babeste 
aldera, garrantzitsua da konfidentzialtasun klausulak ezartzea 
informazioa eskura dezaketen pertsonekin edo enpresekin, bai 
kanpokoekin, bai barrukoekin (langileen kasuan).  

o Kasu askotan legean jasotzen diren ekintzak egiten badira ere, oro har 
ezjakintasun handia ikusten da Informazioaren Gizartearen eta 
Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legeari (IGMEZL) dagokionez. 
Adibidez, komunikazio masiboak posta elektronikoz egiteko, aldez 
aurretik pertsona hartzaileen baimena eduki behar da, aurrerantzean 
informazio korporatiborik ez jasotzea eskatu ahal izateko bideak eskaini 
behar dira, etab. Beraz, enpresek egiten dituzten komunikazio 
masiboetan legeak duen eragina aztertzea gomendatzen da. 

o IGMEZL legea betetzeari dagokionez, web korporatiboan enpresaren 
zenbait datu ematen dira (helbide fisikoa, telefono zenbakiak, 
harremanetarako posta elektroniko bat, etab.), baina ez da oso ohikoa 
identifikazio fiskaleko zenbakia eskaintzea, beharrezkoa baita web orri 
korporatiboaren bidez eragiketa komertzialak egin nahi badira. Kasu 
honetan ere, web orri korporatiboetan legeak duen eragina aztertzea 
gomendatzen da. 

o Enpresako informazio sistemei Datuak Babesteko Lege Organikoa 
aplikatzeko proiektuak inplementatu behar dira. Osagarri gisa, 
enpresetan sentsibilizazio lanak egin behar dira Informazioaren 
Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legeak 
ezartzen dituen betebeharrak ezagutzeko eta betetzeko.  Zenbaitetan, 
legea ezartzeko proiektuak egin izan dira, baina ez dute jarraipenik izan, 
enpresetako informazio sistemak legeari egokitzeko egin beharreko 
eguneratzeak ezagutzen ez direlako.  

o Plataforma seguruen bidezko merkataritza elektronikoa sustatu behar 
da; hartara, adibidez, kontratatu nahi den zerbitzuaren erreserba 
egiterakoan, banku datuak modu seguruan bidali ahal izango dira.  

o Azkenik, oso enpresa gutxitan garatu da ezusteko informatikoen aurkako 
plan bat. Ezbehar informatiko bat gertatuz gero, eta negozioaren 
jarraipena bermatu nahi bada, enpresaren erreakzioak bizkorra izan 
behar du, eta hartu beharreko neurriak –kronologikoki antolatuta– plan 
horretan jasotzen dira.  
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6. I. ERANSKINA: WEB PRESENTZIARI BURUZKO 
GALDEKETA GEHIGARRIA 

Txosten hau egiteko erabilitako metodologiaren –heldutasun digitalaren 
metodologia– osagarri gisa, zenbait galdera gehitu dira, enpresek Internet –
bere zabaltasun osoan– nola erabiltzen duten xehetasunez aztertzeko 
helburuarekin. Jarraian, bisitetan jasotako erantzunen analisietatik ateratzen 
diren ondorio nagusiak azaltzen dira: 

o Oro har, web 2.0 lanabesak ez dira intentsiboki erabiltzen. Are gehiago, 
gutxi dira bideoa eta/edo argazkiak argitaratzeko plataformak ezagutzen 
dituzten enpresak, edo sare sozialetan eta plataformetan –non 
enpresaren lineako ospea kudeatzen den– profil bat dutenak. Kontuan 
hartu behar da 2. fasean aztertu diren jarduera-azpisektore batzuek —
hala nola turismo aktiboko enpresek, turismo bulegoek, etab.— 
potentzial handia dutela beren edukiak bitarteko horien bidez erakusteko.  

o Oro har, Internet bidezko erreserben kudeaketa ez da modu integral 
batean antolatzen: kasu gehienetan, posta elektronikoa erabiltzen da, 
komunikatzeko bide nagusitzat, Internet bidez datozen erreserbetarako; 
lineako inprimaki baten bidez, edo kontsultak posta-kontu arrunt batera 
bidalita egiten da hori. Oso kasu gutxitan eguneratzen dira zerbitzuen 
kontrataziorako erabilgarri dauden kupoak edo lekuak. Enpresak lan hori 
arinago egitea ahalbidetuko liokeen kudeaketa tresnarik ez duelako 
gertatzen da hori gehienetan.  

Gainera, kasu gehienetan linean erreserba egiterakoan ezin da seinale 
bat ordaindu, eta bezeroak ezin du bere erreserba web bidez kontsultatu. 

o Bisitatutako ia enpresa guztien kasuan, ez dute erreserba-zentralekin –
edo kanpoko kontratazio plataformekin– zuzenean lan egiten, nahiz eta 
landetxeen kasuan zentralizaturik dagoen web presentzia, eta, kasu 
batzuetan, Nekatur elkartearen web orriaren bitartez egin daitezke 
erreserbak. Beste batzuetan, jatetxeen kasuan adibidez, sektoreko 
doako gidatan azaltzen da enpresa, baina gida horietan enpresari buruz 
ematen den informazioan eta lehiakideekiko posizionamenduan 
enpresak ez du parte-hartze zuzenik izaten.  

o Internet lineako marketin plataforma gisa erabiltzea web orri 
korporatibora mugatzen da. Batzuetan, mailing kanpaina bat edo beste 
egin izan da, baina bezeroei bakarrik zuzenduta –ohikoei, erakundeei 
edo enpresei–. Gainera, banner-ak trukatzeko kanpainarik ez da egiten, 
eta web orriaren posizionamendua bilatzaileetan web orria garatzen den 
unean kudeatzen da, baina ondoren ez da web orriaren posizionamendu 
on bat ahalbidetuko lukeen mantentze lanik egiten. 

o Enpresaren web orriaren estekak beste orrialde batzuetan agertzen dira, 
baina web espezializatuetan bakarrik; kasu gutxitan agertzen dira 



Euskal Autonomia Erkidegoko turismo sektorearen digitalizazio txostena: 2. fasea. fasea 

© ESI ESI-2010-85.0252.0/V2.0 47 /49 

elkarteen, udalen edo inguruko erakundeen orrialdeetan (turismo 
bulegoen kasuan izan ezik, horiek gehiago hedatzen baitira). 

o Enpresa gehienetan, ez dago kanpoko kontrataziorik gabe web edukiak 
kudeatzeko aukera erraz bat ematen duen tresnarik, web orriaren 
diseinua, deskribapenak edo argazkiak aldatzeko. Enpresa hauek beren 
ohiko web hornitzailea baliatzen dute nagusiki lan horiek egiteko, kasu 
askotan horrek duen kostuarekin –dirua, denbora...--, aldaketa egin eta 
webgunean ikusgai jarri arte–. 

Web orri berrietan, aldiz, edukiak kudeatzeko moduluak jartzen hasi dira, 
enpresaren arduradunek erraz egunera eta kudea ditzaten beren web 
orriko edukiak: argazkiak, testuak, tarifak, etab. 

o Web orrietan aldatu behar den ezaugarrietako bat hauxe da: bisitariari 
helmugari buruz eskaintzen zaion informazioa. Kasu honetan ikusi 
denez, ematen da informazioa, baina, oro har, oso oinarrizkoa da. Kasu 
batzuetan, inguruan erabilgarri dauden beste baliabideen web orrietarako 
kanpo estekak jartzen hasi dira. 

1. Bezeroaren gogobetetze maila neurtzeko tresna gisa, bezeroaren 
gogobetetze inkesta eskaintzen da batzuetan. Beren jarduerak hori egitea 
onartzen duen enpresek eskaintzen dute inkesta hori. Adibidez, turismo 
aktiboko enpresen kasuan, askotan ezinezkoa da gestio hau talde osoarekin 
egitea, eta jarduera eskatu duen taldeko arduradunarekin egiten da bakarrik. 
Turismo gidarien kasuan, antzeko zerbait gertatzen da, eta jatetxeen kasuan 
jarduera hau modu informalean egiten da, bezeroari ea pozik gelditu den 
galdetuta. Beraz, galdeketa hau egin daitekeen kasuetan, egiten da, baina 
inoiz ez web orriaren bidez. Enpresaren irudia –profesionaltasun irudia eta 
bezeroaren gogobetetzearekiko arduraren irudia– hobetze aldera, beren web 
orrie 

o tan horrelako galdeketa bat jartzeko aukeraren berri eman zaienean, 
enpresa gehienei interesgarria iruditu zaie.  

o Aurreko kasuan bezala, era fisiko batean kudeatzen da iradokizunen 
postontzia, enpresaren instalazioetan bezeroarentzako kutxa edo 
antzeko bat ipinita, baina kasu gutxitan kudeatzen da web orriaren bidez 
iradokizunak bidaltzea. Batzuetan, egiten da, baina posta elektroniko 
bidez, erreserbak egiteko eta informazioa lortzeko erabiltzen den posta 
kontu orokor baten bidez, eta web orrian ez da zehazten bide horretatik 
jasotako iradokizunak aztertuko direnik. 
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7. III. ERANSKINA: IRUDIEN ZERRENDA  

�
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8. IV. ERANSKINA: ERABILITAKO BIBLIOGRAFIA 

Jarraian, txosten hau prestatzeko aztertutako eta kontsultatutako erakundeen 
zerrenda zehazten da.  

o Nekatur: Nekazalturismoa Elkartea. Euskadiko Nekazalturismo eta 
Landa-etxeak.  

http://www.nekatur.net 

o AKTIBA: Turismo Aktiboko Enpresen Elkartea 

http://www.aktiba.info 

o ITourbask: Turismo Bulegoen Euskal Sarea 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-
2491/es/contenidos/informacion/itourbask/es_5967/itourbask.html 

o CEFAPIT: Confederación Española de Federaciones y Asociaciones 
Profesionales de Guías de Turismo 

http://www.cefapit.com 

o SCTE Destinos (SICTED): Compromiso de Calidad Turística 

http://www.calidadendestino.es 

 

 

 


