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Lehendakariordearen gutuna
2001tik 2006 arte egindako bidea zaila izan da, baina emaitza
onak eman ditu. Hala adierazten dute aipatutako epearen jarraian eta
Euskadin Informazioaren Gizartearen garapenari lotuta izandako
adierazleek. Euskadin, etxeen %65ek informatika ekipamendua dute,
eta %50eko muga gainditu dugu Interneterako sarbideari dagokionez.
KZgunea proiektuak lagundu du barneratuta gauden iraultza
teknologikoak berekin dakarren aldaketa kulturala gure gizarteak
pixkanaka bere egin dezan eta nabarmen eragin du gure herrialdean
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien abiadan, onarpenean
eta bultzadan.
Proiektu honek amaiera eman dio lorpenei dagokienez arrakastatsua
izan den bosturtekoari. Hasiera batean ezarritako helburuak nabarmen
gainditu ditu. Eta hori elementu giltzarria izan da Eusko Jaurlaritzak
euskal herritarrek bai Administrazioarekin, bai ingurune pribatuan
Internet eta teknologia berriak erabili nahi izatea, ahal izatea,
erabiltzen jakitea eta erabiltzea bermatzeko egindako lanean.
Hemendik aurrera, eta gogoeta estrategikoa egin ostean, telezentroen
euskal sareak administrazio elektronikoa bultzatzera eta gizarteratzera
bideratuko ditu indarrak, trebakuntza arloko lanarekin jarraituz, betiere.
Informazioaren Gizartea eta administrazio elektronikoa erakargarritasun
handiko unean dira, eta horien hedapenak agerian uzten ditu dituzten
bertuteak eta ahalmen agortezinak.
Eusko Jaurlaritzaren esfortzu guztiak oraindik ere gero eta gizarte
konektatutagora, zabalagora, ezagutzara bideratutako eta erakargarriago
batera daude zuzenduta. Gizarte horretako herritarrak eraldaketaren
protagonistak izango dira egunetik egunera eta integratuta egongo
dira, infromazioaren teknologietan trebatuta eta ikasteko eta erabiltzeko
motibazioa izango dute. Enpresek garapen teknologikoaren bultzatzaileak
eta IKTak probetxuz erabiliko dituzte. Eta administrazio publikoa gero
eta errazte funtzio gehiagokoa izango da, dinamizatzaileagoa,
eragileagoa, erreferentzia handiagoa izango du eta bultzada, finkapena
eta Informazioaren Gizartearen bilakaera bermatuko du. Hori guztia
da lortu nahi duguna.
KZgunea proiektuaren lehen bost urteetan izandako hain balantze
oneko emaitzen kontuarekin, bertako profesionalek pilatutako
esperientzia oinarrizkoa izan daitekeela iruditzen zait administrazio
elektronikoaren hedapena lantzeko garaian, gizartearen alfabetizazio
teknologikoan izan den bezalaxe.

Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain
Lehendakariordea eta Ogasun
eta Herri Administrazioko sailburua
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SARRERA
KZgunea telezentroen sare publikoa finkatutako errealitatea da gaur
egun. Eusko Jaurlaritza lider gisa izan duen proiektua, Euskal Autonomia
Erkidegoko udal guztien lankidetzarekin, gizartea Interneten eta informazio
eta komunikazioaren teknologia berrien iraultzara egokitzen aritu da.
KZgunea proiektua, Ogasuna eta Herri Administrazio Sailaren baitako EJIE
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarteak kudeatutakoa, Euskadi osoan
zabaldu ahal izan da Interneteko sarbiderako eta trebakuntzarako erreferentzia
sozial bihurtuz, batez ere teknologia berrien sarbidean zailtasun gehienak
dituzten sektoreetan (arraila digitala).
2001-2006 memoria hau "lehen belaunaldi" izenekoan KZgunea sareak
egindako jarduera nagusien laburpena da. Zortzi kapitulutan egituratu dugu
eta amaierako aurrekontu laburpena eta eranskina irudiekin gehitu diogu.
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Lehen kapitulua KZgunea
programaren testuinguru
orokorrari eta estrategikoari
dagokio, eta 2002-2005 Euskadi Informazioaren Gizartean
Planaren (EIGP) baitan dago
kokatuta.

Laugarren kapituluan Administrazio elektronikoarekin lotutako proiektuekin izandako
harremana nabarmenduko
dugu, sektore publikoan jarduteko identifikazio telematikoaren txartelak martxan
jartzeko lankidetza garrantzi
tsua aipatuz.

Zazpigarren kapituluan
Gizartearen Informazioa Euskadin testuinguruaren baitan
erreferentzia gisa ezarri den
marka irudi gisa finkatzeko
eta sortzeko azken urteotan
programak landutako merkadoteknia eta komunikazio koordenatuak aztertuko ditugu.
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Bigarrenean epe horretan sareak
izan duen garapenaren ildo nagusiak aztertuko ditugu eta izan duen
hedapena, zerbitzuen katalogoa,
erregistratutako erabiltzaileen ezaugarriak eta, horien artean, Interneten trebatu ditugunak eta programarekin lagundu duten erakunde
publiko eta pribatuak aipatuko
ditugu bereziki.

Bosgarren kapituluan KZgunea
zerbitzuak deskribatuko ditugu,
elkarteentzat web orriak sortzea
edo telezentroetan software librea
izatea kasu.

Azkenik, zortzigarren kapituluan
telezentroen sareko “bigarren
belaunaldiaren” premisak zein izango diren adieraziko dugu labur.
Gainera, 2007. urterako helburu
garrantzitsuak zehazten dira.

Hirugarren kapituluan KZgunea
sareak beste erakunde programa
batzuetan izan duen eragina aztertuko dugu, batez ere Eusko Jaurlaritzarekin lotutakoetan, beste lankidetza batzuez gain.

Seigarrenean KZgunea kalitatedun
sare ezagun gisa osatzeko dituen
atalak deskribatuko ditugu.

Memoria amaitzeko, aurrekontu
laburpena eta eranskina gehitu
ditugu, interes bereziren bat izan
duten edo garrantzi publikoa duten
KZgunearekin lotutako irudien urteko laburpena osatuz.

Txostena KZgunea 2001-2006

ESPARRU ESTRATEGIKOA
Euskadi Informazioaren Gizartean Plana
izenekotik sortutako sarea
Eusko Jaurlaritzaren Euskadi Informazioaren Gizartean Plana
(EIGP) 2002-2005 aurrekontu eta estrategia mailako esparrua
izan da Euskadiko herritarrak Informazioaren Gizartean
txertatzera zuzendutako ekimen ugariak bideratzeko.
Horien artean, garrantzitsuenetariko bat KZgunea proiektua
izan da. Horren bidez, Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologia berriak (IKTak) erabiltzeko eta horien gaineko
prestakuntza jasotzeko doako telezentro publikoen sarea
sortu zen.
KZgunea sarearen helburu nagusia gizarte mailako banaketa
iturria desagerraraztea da: arraila digitala edo ingurune
digitala ezagutzen dutenak eta hori ezagutzen ez dutenak
banantzen dituen esparrua.

ESPARRU ESTRATEGIKOA
SARRERA
Euskadi Informazioaren Gizartean Plana (EIGP) 2002-2005 izenekoak ezarri
zuen “Euskadiko gizartea aro digital berrira egokitzeko" helburu orokorra “kultur
aldaketa ahalbidetuz eta teknologia berriak pertsona guztien zerbitzura jarriz,
bizitza kalitate eta oreka sozial handiagoa lortzeko, eta gure ekonomian balioa
eta aberastasuna sortzeko”.
Horrekin lotuta, esan beharrekoa da hainbat ekintza jarri dugula abian eta horien
artean aipatu beharrekoak dira Konekta Zaitez (Interneteko konexioa zuten
ordenagailuen erosketa laguntzen zuen diruz), "ordenagailuak gidatzeko baimena"
(IT Txartela) edo irabazi asmorik gabeko elkarteen arteko komunitate birtualak
sortzeko ekintzak, besteak beste.

KZgunearen
helburu nagusia
arraila digitalaren
aurka borroka
egitea da.

Herritarrak Informazioaren Gizartean txertatzearekin lotuta, asmorik handiena
izan duen ekimenetariko bat KZgunea proiektua izan da; horren bidez, IKTak
erabiltzeko eta horien gaineko prestakuntza emateko doako telezentroen sare
publikoa sortu dugu.

Eusko
Jaurlaritzaren
Informatika
Elkartea, EJIE,
proiektuaren
kudeatzailea
da.

HELBURUAK
Telezentroen Euskadiko sarearen helburuak ondorengoak dira:
Arraila digitala apurtzea IKTetarako sarbidea lortzeko ahulenak diren sektoreetan.
Internetako sarbidearen inguruko zerbitzu publikoa doakoa eta lagundua da
15 urte baino gehiagoko edozein pertsonarentzat, Euskal Autonomia Erkidegoan
bizi direnentzat eta kanpoan bizi direnentzat.
Onlineko prestakuntza eta presentziala antolatzea eta eskaintzea Internet
bidez.
Posta elektronikoaren erabilera eta Internet bidezko nabigazioa erraztea.
Web edukiak sortzea irabazi asmorik gabeko elkarteen artean.
Administrazioen arteko lankidetzarako bideak erraztea e-Administrazioko
zerbitzuen esparruan.
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Helburu orokor horiek hiru helburu nagusitan
finkatu dira:
15 urte baino gehiagoko Euskadiko
biztanleen guztizkoaren %10 baino
gehiago erregistratutako erabiltzaile gisa
sartzea.
Interneten nabigatzeko trebatzea
herritarren segmentu horretako %4 baino
gehiago.

KZgunea sarearen 2002-2006ko balantzea helburuen arabera

KZgunea duten udalerriak
Telezentroen hedapena
Prestakuntza: biztanleriaren %4 > 15 urte
Erabiltzaileak: biztanleriaren %10 > 15 urte

Helburua
251
273
74.069
185.174

Egoera 2006
250
275
88.613
230.624

Euskadiko udalerri guztietan presente
egotea.

METODOLOGIA
Proposatutako helburuen hedapena hainbat ekintza paraleloren bidez burutu dugu:
Erakunde mailako hitzarmenak: Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadiko Udalen Elkartearen (EUDEL) arteko lankidetza;
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE) izango da proiektuaren kudeatzaile zuzena.
Udaletako azpiegitura: Eusko Jaurlaritzaren lankidetza Euskadiko udalerri bakoitzarekin, lokalen erabilera lagatzeko
(udaletan, gizarte etxeetan, kultur etxeetan, liburutegietan eta abarretan), bertan informatikako aretoak jarri ahal izateko.
Zerbitzuen katalogoa: Eusko Jaurlaritzak zerbitzuen katalogo osoa sortu du: Internet erabiltzen ikasteko oinarrizko
ikastaroa, gaikako ikastaroak, mintegi aurreratuak (banaketa zerrendak, posta elektronikoa, Adobe Acrobat, zip...) eta
teleprestakuntzako ikastaroak (online).
Informatikako azpiegitura: Eusko Jaurlaritzak ekipamendu informatikoak eta abiadura handiko Interneteko konexioa
eman dizkie telezentroei.
Tutoreak edo dinamizatzaileak: Eusko Jaurlaritzak tutoreen edo dinamizatzaileen sarea jarri du abian zerbitzuen katalogoa
prestatzeko.
Lankidetza enpresen sektorearekin: Eusko Jaurlaritzaren lankidetza enpresen sektorean telezentroen operatibotasuna
lortzeko eta hainbat mintegi espezifiko sortzeko (horien oinarria, batez ere, onlineko prestakuntzako ikastaroak izango
lirateke).
Lankidetza beste programa batzuekin: KZgunea sareak erakunde mailako beste programa batzuekin jardutea
telezentroetan bideratzeko (IT Txartela, KZ Mikroenpresak Prestakuntza, Herritarren Txartel Elektronikoa...).

Txostena KZgunea 2001-2006
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Herritarrak Informazioaren Gizartean
txertatzeko sarea

Euskadi Informazioaren Gizartean Plana (EIGP) izenekoan
arraila digitalaren aurka borroka egiteko agertzen diren
ekintza guztiek Euskadiko herritarrak Informazioaren Gizartean txertatzen lagundu dute.
KZgunea, telezentroen sarea, erreferente bihurtu da EIGParen ekintzen artean Interneten erabilera handitzeko, batez
ere, IKTetatik aldenduen dauden sektoreen kasuan. 2006.
urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren %40k
esan zuten ohiko internauta zela.
Kapitulu honetan, herritarren alfabetatze digitala lortzeko
ezinbestekoak izan diren KZgunea sarearen gai ugari agertzen
da (telezentroen, erabiltzaileen eta prestakuntza jaso dutenen
hedapena, ikastaroen katalogoa, enpresen sektorearekin
lankidetza eta abar).

ALFABETATZE DIGITALA

Euskadiko
biztanleriaren
%41,6k ohiko
internatua dela
dio.

EIGParen helburuetariko bat Internet Euskadiko gizartean txertatzea eta 20012006 aldiaren amaierarako Europa iparraldeko herrialdeetako batez bestekoa
lortzea izan da. Estatistikako datuen arabera, helburu horrek asmo handiak zituen
arren, gaur egun, Euskadi Europako batez bestekoarekin bat egitetik oso gertu
dago.
Izan ere, 2006. urtearen amaieran, 15 urteko edo gehiagoko Euskadiko herritarren
%41,6 ziren Interneteko erabiltzaileak: 766.400 pertsona, Euskal Estatistika
Erakundearen (Eustat) datuen arabera. Bestalde, Estatistikako Institutu Nazionalak
(EIN) %45,7raino igo du ehuneko hori; hau da, Espainiako batez bestekoa baino
altuagoa da (%41,1), eta Europar Batasunekoa baino baxuagoa (%47), Europar
Batasuneko Estatistika Bulegoak (Eurostat) 2006ko lehen seihilekoaren inguruan
kaleratutako datuaren arabera.

Interneteko erabiltzailea den Euskadiko biztanleria (%)
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2001
29,2
49,2
16,9

2002
30,2
63,2
17,9

2003
32,2
78,5
12

2004
35,6
81,2
14

2005
37,6
81,8
22,8

2006
41,6
79,3
24,5

Biztanleria > 15 urte; Interneteko erabiltzaileak Posta elektronikoa erabiltzen duten Interneteko erabiltzaileak
Komertzio elektronikoko erabiltzaileak Interneteko erabiltzaileekin parekatuta
Memoria
KZgunea 2002-2006
8
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Memoria honetan aztertutako aldian, Euskal Autonomia Erkidegoko internauta
kopurua %44,88 hazi da, Eustatek prestatutako datuen arabera. Salbuespen
gisa, ordea, aipatu beharrekoa da Euskal Estatistika Erakundeak 2003. urtetik
aurrera zenbatzen duela azken hiru hilabeteotan Interneterako sarbidea izan
duen biztanleria kopurua.
Posta elektronikoa erabiltzen dutenek biztanleria internautarekin alderatuta izan
duten bilakaerari dagokionez, PESIn zehaztutako helburuak bete direla esan
dezakegu. Merkataritza elektronikoko erabiltzaileak %24,5 izan dira; hau da,
Estatu mailako batez bestekoa baino gehiago, baina Europar Batasuneko batez
bestekoa baino gutxiago (EB-15: %38).

Euskadiko
Internet
erabiltzaileen
kopurua %44,8
hazi da 2001 eta
2006 artean.

Bestalde, bazterkeria digitala jasateko arriskua duten hiru kolektiboek Interneten
erabilera handitu dutela esan dezakegu: adinduak, jarduera gutxiko pertsonak
eta heziketa gutxiko herritarrak (KZgunea proiekturako funtsezkoak). Hori dela
eta, bilakaera positiboa izan dela esan dezakegu.

Arraila digitala Interneten erabileran (%)
45
40
35
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29,2
3,2
2
6,6

2002
30,2
4,6
2,6
8,1

2003
32,2
5,4
3,2
8,2

2004
35,6
6
3,4
9,6

2005
37,6
7
4,1
10,7

2006
41,6
7,7
3,9
12,5

Biztanleria > 15 urte; Interneteko erabiltzaileak Internautak > 55 urte, biztanle erabiltzaileekin alderatuta
Lehen mailako ikasketak dituzten internautak Internauta inaktiboak eta langabeak
Grafikoan ikus daitekeenez, 55 urte banio gehiagokoak %3,2 ziren 2001. urtean
biztanleria erabiltzaileari dagokionez; aldiz, 2006. urtean, ehuneko hori %7,7koa
zen. Bestalde, lehen mailako ikasketak dituzten Internet erabiltzaileen kopurua
bikoiztu egin da aldi horretan eta pertsona ez aktiboen eta langabezian daudenen
taldea %6,6koa izatetik, %12,5ekoa izatera igaro da.
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1 Zentroen hedapena

275 telezentroren irekiera
250 udalerritara iritsi da
dagoeneko.

KZgunea izeneko alfabetatze digitaleko programa Eusko
Jaurlaritzaren eta Euskadiko Udalen Elkartearen (Eudel)
lankidetzaren bidez abian jartzeko lanak 2001. urtean hasi
zituzten. Esperientzia pilotu haren bidez, 10 telezentro ireki
zituzten Euskadiko beste horrenbeste udalerritan.
Urte hartako urrian, lehen telezentroa inauguratu zuten
Leioan (Bizkaia). Eta ia data beretan, Urretxukoa eta Zumarragakoa (Gipuzkoa), eta Amurriokoa (Araba) zabaldu zituzten.
Zerbitzuaren eskaera bikainak eta beste udal batzuek
egindako eskariak zirela eta, telezentroen irekierak bikoiztu
egin ziren; hori zela eta, Euskadi Informazioaren Gizartean
Planan (EIGP) idatzita agertzen den proiektua garatzeko
proposamena hezurmamitu egin genuen: sarea Euskal
Autonomia Erkidegoko udalerri guztietara zabaltzea.
Hedapen planak, 2002. urtetik, ondorengo premisak bete
behar zituen:
Ahal den neurrian, telezentroak herri erdiko lokaletan edo
udal zentroetan egotea, udaletxeak barne.
Bi alorrak zatitutako barneko banaketa: nabigazioa eta
prestakuntza.
Udalerri bakoitzeko biztanleriaren neurria zenbat eta
handiagoa izan, azpiegitura informatikoa orduan eta
dimentsionatuagoa izango da.
Horri esker, 2005. urterako zentroen hedapena ia erabat
amaituta zegoela esan dezakegu; hura izan zen, hain zuzen
ere, KZgunea programak bere “lehen belaunaldia” izenekoan
ezarrita zuen hasierako helburuetariko bat (2006. urtean
luzatu egin zen). Pasaia (Gipuzkoa) udalerria soilik geratu
da hedapen horretatik kanpo, berak hala nahi izan duelako.
2006. urtean, Ziortza-Bolibar Markina-Xemein udalerritik
bereizi izanak Bizkaiko udalerrian beste zentro bat irekitzea
ahalbidetu zuen. Horri esker, 250 udalerritan sakabanatuta,
275 telezentro daude lanean.

Telezentroen kopuruaren bilakaera lurraldeen arabera
140
120
100
80
60
40
20
0

2001
3
8
9

2002
17
53
43

Araba

2003
39
88
74

2004
52
117
91

Bizkaia

2005
56
123
95
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56
124
95

Gipuzkoa

Lurraldeen araberako telezentroen hedapena agertzen duen
grafiko ebolutiboan ikus dezakegunez, 2001-2003 aldia izan
zen irekiera kopuru handienekoa (275 telezentroetatik, 201
ireki zituzten aldi hartan).
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Osatutako azpiegitura teknologikoa
Windows XP Professional sistema eragilea duten Windows 2000 Serverren 275 zerbitzari.
Intel Pentium IV prozesagailua duten 2.500 ekipo informatiko.
Txartel irakurgailua duten 2.500 teklatu.
Laserjet izeneko kapazitate altuko sareko 275 inprimagailu.
88 eskaner.

Konektagarritasuna
Hedapen horren ardura nagusietariko bat udalerririk txikienek edota
orografia zaila duela eta, seinalea jasotzeko zailtasunak dituzten herriek jasan
ohi dituzten Interneteko konektagarritasun arazoei irtenbideak bilatzea izan
da.

Irrati bidezko
wimax konexioari
esker, banda zabala
sare osora heda
daiteke.

ADSL konexioa zentro gehienetan jarri duten arren, beste formula batzuk
ere erabili behar izan ditugu hedapen horretarako. Horien artean, bereziki
aipatu beharrekoak dira satelitea eta Zerbitzu Integratuen Sare Digitala (ZISD).
Horretarako irtenbidea 2005. urtean iritsi zen. Konekta Zaitez Banda Zabala
izeneko proiektuari esker, abiadura altuko haririk gabeko konexioa garatu
ahal izan zuen Eusko Jaurlaritzak, Itelazpi izeneko sozietate publikoaren
bidez. Irrati bidezko Wimax sistemak, birrigorleen sare tronkalaren bidez,
banda zabala ia KZgune guztietara zabaltzea ahalbidetu du.

Txostena KZgunea 2001-2006
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2 Ikastaroen katalogoa
Herritarren alfabetatze digitala da KZgunea sarearen lehen belaunaldiaren jarduera nagusia (2001-2006). Hori dela eta,
autoprestakuntzako eta prestakuntza presentzialeko programak garatu dituzte Interneteko funtsezko ikaskuntzan, eta web
zerbitzuei eta tresnei buruzko ikastaro espezifikoetan (mintegi izenekoak) oinarritutako ikastaroen ibilbide osoa eskaintze
aldera.

Oinarrizko prestakuntza

Interneteko prestakuntza oinarrizko hiru ikastaro
presentzialek osatzen dute:
KZgunea (20 orduko iraupena duen ikastaro orokorra)
Nagusiweb (55 urte baino gehiagokoentzat)
Emaweb (emakumeentzat)
Horietan, KZgunea sareko prestakuntza presentzialaren
oinarria izan da lehena 2001. urtearen amaieratik. Ordutik,
prestakuntza hori indartu egin da inprimatutako 300 orrik
osatzen duten eskuliburu osoarekin, euskaraz zein
gaztelaniaz.

Mintegi aurreratuak

Era berean, hainbat ikastaro espezifiko edo mintegi
aurreratu jarri dute abian Sarearekin lotuta. Horien gaiak
hauek dira:
Zerbitzuak
Erabilgarritasuna eta Euskarria
Segurtasuna
Aisia
Etxea eta Familia
Didaktikoak
e-Administrazioko zerbitzuak

Internet KZgunea izeneko ikastaro horrek zortzi zati ditu;
ordenagailua zer den azaltzen duen zatitik hasi, eta leihoak
erabiltzeari edo “Windows”en arakatzailea erabiltzeari
buruzkoetara arte.
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Mintegi presentzial aurreratuak KZgunea
(urteen arabera)
2001urtea
Segurtasuna Interneten
2002 urtea
Banku elektronikoa
Konsumitzailea sarean
Ezagutu ardoa
Antolatu asteburu bat Euskadin
Postal bat bidal ezazu
Sarean lagundu
Zure seme – alaba babestu
Zure etxebizitza aurkitu
Zure kirola jarraitu
Zure irratia sintonizatu
Zure asegurua kontratatu
Zure egunkaria irakurri
Aurkitu zure liburua
Etxetik eros ezazu
Euskara ziberespazioan
Enplegu bat lortu
Zure ekipoa konfiguratu
Itsasoan murgil zaitez
Juztizia ezagutu ezazu
Bidaiari gisa zure eskubideak
Posta elektronikaren bidez komunikatu
2003 urtea
Vitoria-Gasteiz Udala (web orrialdea)
Mikologia Iberdrola
Posta elektronikoa (Outlook Express)
Foroak eta faq’ak KZgunea
Bat – bateko mezularia
News edo eztabaidatzeko taldeak
Banaketa zerrendak
Segurtasuna eta babestekotasuna Interneten
Adobe Acrobar Reader (PDF dokumentuak)
Flashget edo programak deskargatzeko gestorea
WinZip edo fitxategi konpresorea
Itzultzaileak
Fagor Gida gastronomikoa
Gas Naturala Interneten
Lagun Aro Bizitza osasuntsua
Vía Michelín-ekin bidaiatu

KZguneak eskaini
zuen lehen mintegia
Interneteko
segurtasunari
buruzkoa
izan zen.

Programaren historian, 2001eko urrian
lehen zentroak irekitzearekin bat, Interneteko
oinarrizko hainbat ikastaro eskaini zen. Era
berean, Panda Software enpresak eskainitako
“Sareko segurtasuna” gaiari buruzko
mintegia ere eman zuten.
2002. urtetik hasita, mintegi presentzial
gehiago prestatzeko prozesua pixkanakakoa
izan zen urte hartara arte, 21 izan baitziren
berriak eta hurrengo urtean, aldiz, beste 16.
“Osasun Txartel Elektronikoari” (OTE) eta
“elikagaien segurtasunari” buruzko mintegiek
amaitu dute 2006. urtea eta, guztira, aldi
horretan, zerbitzuen katalogoaren baitan, 45
mintegi egin zituzten.
Telezentroek pixkanaka-pixkanaka beste
kolektibo batzuetara zuzendutako IKTen
erabilerari buruzko ezagutza espezifikoen
gaineko prestakuntza eskaintzera egin duten
bilakaerarekin, ikastaroen eskaintza
komertzioei eta mikroenpresei eskainitako
eskolekin osatu dute (sektore mailako
prestakuntza).

2004 urtea
Euskadiko nekazal mundua
GIMP (irudi digitalen tratamendua)
Gernika - Lumo Udala (web orrialdea)
Euskal Estatistika Erakundea - Eustat (web orrialdea)
2005 urtea
Izenpe (sinadura elektronikoa)
2006 urtea
Osasun txartel elektronikoa ezagutu
Elikagai segurtasuna

Txostena KZgunea 2001-2006

13

ALFABETATZE DIGITALA

2 Ikastaroen katalogoa

Eskainitako ikastaroak

KZgunean eskainitako ikastaroak (urteen arabera)
C AV
2001
2002
2003
2004
2005
2006
GUZTIRA

Oinarrizkoa
398
5.537
5.237
3.249
2.148
1.670
18.239

Aurreratuak
14
4.776
4.302
2.282
1.578
1.343
14.295

Sektore mailakoak
0
0
236
870
956
752
2.814

Guztira
412
10.313
9.775
6.401
4.682
3.765
35.348

Eskaera gehien duten mintegi presentzialak
(top 20)
Banku elektronikoa
Posta elektronikoaren bidez komunikatu
Bat-bateko mezularitza
Postal bat bidal ezazu
Asteburu bat Euskal Herrian antolatu
Enplegu bat lortu
KZguneako foruak eta faq'ak
Irudi digitalen tratamendua
Adobe Acrobat Reader (pdf dokumentuak )
Zure ekipoa konfiguratu
Zure egunkaria irakurri
Interneten bilatu
Zure kanala sintonizatu
Itzultzaileak
Flashget (deskargak egiteko)
Etxetik eros ezazu
Aurkitu zure liburua
Sekuritatea Internetan
Ardoa ezagutu
Konsumitzailea sarean

14

Eskainitako ikastaro guztiak kontuan hartuta
(oinarrizkoak, mintegiak eta sektore mailakoak),
guztizko kopurua 35.348koa izan da. Horietatik,
18.239 Interneteko hastapenari buruzko oinarrizko
ikastaroari dagozkionak dira.
KZgunearen prestakuntza katalogoko 47 mintegi
praktikoek edo ikastaro aurreratuek, guztira, 14.295
eskola presentzial eskaini dituzte. Horrekin lotuta,
esan beharrekoa da aisialdiarekin lotura dutenak izan
direla lehen fasean eskaera gehien jaso dutenak.
Azken urteotan, ordea, zerbitzuen eta Sarearen
erabilgarritasunekin lotura dutenak izan dira nagusi.

Aipatu beharrekoa da mintegi praktikoetara joan
diren erdiek Euskadiko kutxetako (BBK, Kutxa, Vital
Kutxa eta Euskadiko Kutxa) teknikariek eskaintzen
dituzten bankuetako onlineko eragiketei buruzko
ikastaroetan ere eman dutela izena.
Sailkapenean, hurrengoak beste bi jarduera funtzional
dira: posta elektronikoari buruzko (Outlook Express)
komunikazioari buruzko ikastaroa; bertan, bi ordu
bakarrik irauten duten ikastaroetan, ia 7.000
erabiltzailek ikasi du mezu bat idazten edo artxiboak
bidaltzen. Era berean, bat-bateko mezularitzari
buruzko ikastaroak 3.300 erabiltzaile izan ditu eta
eskola presentzial horiek "MSN Messenger" programa
hobeto erabiltzeko aprobetxatu dituzte.
Eskaera kopuruari buruzko sailkapenarekin aurrera
jarraituz, esan beharrekoa da zenbait ikastarok,
aisialdiko jarduerekin lotura dutenek, ikasleen
presentzia nabarmena jaso dutela: “Bidali postal
bat” (3.150 erabiltzaile) eta “Antolatu zure asteburua
Euskadin” (1990).

Eskaera gehien duten
ikastaro aurreratuak
bankuetako eragiketa
elektronikoei
buruzkoak dira.

Txostena KZgunea 2001-2006

Onlineko ikastaroak

Eskaera gehien duten mintegi presentzialak (top 20)

Banku elektronikoa
Posta elektronikoaren bidez komunikatu
Bat-bateko mezularitza
Postal bat bidal ezazu
Asteburu bat Euskal Herrian antolatu
Enplegu bat lortu
KZguneako foruak eta faq'ak
Irudi digitalen tratamendua
Adobe Acrobat Reader (pdf dokumentuak )
Zure ekipoa konfiguratu
Zure egunkaria irakurri
Interneten bilatu
Zure kanala sintonizatu
Itzultzaileak
Flashget (deskargak egiteko)
Etxetik eros ezazu
Aurkitu zure liburua
Sekuritatea Internetan
Ardoa ezagutu
Konsumitzailea sarean
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Bestalde, prestakuntza KZgunearen
lokaletatik kanpo eskaintzeko aukera dela
eta, programa hasi zenetik, onlineko
ikastaroen katalogo osoa osatu ahal izan
dugu. Ikastaro horiek presentzialen
osagarri direla esan dezakegu.
Aldi horren amaieran, Interneten modu
irekian eskaintzen dituzten ikastaro
interaktiboen kopurua 28 izan da; horietan,
besteak beste, ondorengoak ikas
ditzakegu: bidaiatzen, osasuna zaintzen
edo jaten, artxiboak konprimitzen
("WinZip") edo "pdf" formatuan (‘Adobe
Acrobat Reader’) dauden dokumentuak
irakurtzen.
Grafikoan ikus dezakegun moduan,
bankuetako eragiketa elektronikoekin,
posta elektronikoarekin eta Interneteko
segurtasunarekin lotura duten mintegiak
dira erabiltzaileek gehien eskatu dituzten
prestakuntzako ikastaroak.
Interneteko oinarrizko ikastaroek zein
ikastaro aurreratuek ("word", "pdf"
dokumentuen edo bertsio interaktiboan)
www.kzgunea.net programara sartzeko
atariaren bidez, 122.000 sarrera baino
gehiago izan dute.
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3 Erabiltzaileak
KZgunearen Kalitate Planak
ezarritakoaren arabera, helburua 15
urte baino gehiagoko Euskal
Autonomia Erkidegoko biztanleriaren
%10 erabiltzaile bihurtzea da (185.174
pertsona). Erabiltzailetzat hartuko da
telezentroa erabiltzen duena, eta ez
du axolako prestakuntza jaso nahi
duen ala ez.
Erabiltzaile berrien erregistroa handitu
egin da programa abian jarri zenetik;
horrek, beraz, agerian utzi du
eskainitako zerbitzua gizarte mailako
eskaera izan dela. 2006. urtearen
amaieran, erregistratutako pertsona
kopurua 230.624koa izan zen (15 urte
baino gehiagoko biztanleen %12,5);
hori dela eta, Kalitate Planak ezarritako
helburua nabarmen gainditu dela esan
dezakegu.

KZguneko erabiltzaile berrien urteko bilakaera
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2001
5.278

2002
56.517

2003
53.238

2004
41.876

2005
35.917

2006
37.798

Erabiltzaile berriak

Erabiltzaileen
erregistro handiak
agerian utzi du
KZgunea gizarte
mailako eskaera
zela.

Erabiltzaile berrien urteko bilakaera ikusita, alta kopuru gehieneko urteak 2002a
(56.517 pertsona) eta 2003a (53.238) izan zirela esan dezakegu. Hala ere, horrekin
lotura, nabarmendu beharrekoa da urte horien ondoren, beti gainditu ditugula
urtean 35.000 izen emate.
2006. urtean izen emate kopuruan izan zen gorakada KZgunea teknologia berrien
arloko gaitasuna egiaztatzen duen ziurtagiriaren moduluak eskuratzeko
azterketarako toki gisa prestatu izanak eragin zuen (IT Txartela). KZgunean
erabiltzaile gisa izena ematea derrigorrezkoa da probak egin ahal izateko.
KZgunea sareko erabiltzailearen profilak ez du ia aldaketarik jasan aztertutako
aldi horretan:
Gehienak emakumezkoak dira (%58,09).
Pertsona aktiboen kopurua da nagusi (%46), baina azpimarratu beharrekoa da
etxeko andreak (%10), erretirodunak (%7) eta langabetuak (%21) direla diotenek
izan duten telezentroen erabilera maila.
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Erabiltzaileak jardueraren arabera

%7
%16

Aktiboak
Etxeko andreak
Langabeak
Ikasleak
Erretiratuak

%46
%21
%10

Hiru kolektibo horiek bereziki aipatu beharrekoak dira Interneten erabilera orokorra
IKT berrietatik aldenduen dauden sektoreen artean (arraila digitala) bultzatzeari
dagokionez.

Sareko
erabiltzaileen
%16,31k 55
urte baino
gehiago
dute.

Adinaren eta sexuaren araberako erabiltzaileak
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

< 15
200
220

15 - 24
10.709
13.062

25 -34
30.440
40.720

35 - 44
24.193
34.705

Gizona

45 - 54
14.571
24.192

55 - 64
8.630
14.094

> 65
7.850
7.038

Emakumea

55 urte baino gehiagokoak (37.606 pertsona) guztizkoaren %16,31 dira; gainera,
adin segmentu horretan, emakumezkoak dira gehiengoak (hamar lagunetik ia
sei).
Lurralde historikoen sailkapenari dagokionez, Euskadiko guztizkoarekin alderatuta,
KZgunea sareko erabiltzaileen ehunekoa ordezkaritza sozio-ekonomikoaren
berdina da ia. Izan ere, Araban erregistratutako lagun kopurua 32.851koa da
(%14), Bizkaikoa 114.696 pertsonakoa (%50) eta Gipuzkoakoa, aldiz, 83.071koa
(%36).

Txostena KZgunea 2001-2006
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4 Prestakuntza jaso dutenak

Txosten honetan aztertutako aldian KZgunea sareak garatu duen jarduera
nagusia teknologia berrietako alfabetatze digitala izan da; batez ere, Interneteko
oinarrizko prestakuntzari dagokiona.
Kalitate Planak helburu gisa ezarritakoaren arabera, 15 urte baino gehiagoko
Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren %10 erabiltzaile bihurtzea da (74.069
pertsona). Kasu horretan, prestakuntza jaso duen erabiltzaile bakar izaera izango
du prestakuntzako oinarrizko ikastaroren bat (oinarrizko Internet, Nagusiweb eta
Emaweb) emaitza onekin amaitzen duenak.
Helburu hori 2005. urtean gainditu genuen (prestakuntza jaso zutenak 79.437
izan ziren) eta 2006. urtean, aldiz, helburua nabarmen gainditu zuten (89.613
lagun). Urte hartan, 15 urte baino gehiagoko biztanleen %4,81ek erdietsi zuten
alfabetatze digitala.

Prestakuntza KZgunean jaso duten ikasle berrien urteko bilakaera
35.000

Interneten
prestakuntza
jaso zuen
erabiltzaileen
kopururik
handiena
2003. eta
2004.
urteetan
zenbatu
zen.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2001
340

2002
17.635

2003
31.983

2004
17.836

2005
12.660

2006
9.159

Prestakuntza jaso duen ikasleak
Oharra: Prestakuntza orokorraren kopurua 101.937 pertsonakoa izan da,
Interneten gaineko oinarrizko ikastaroa errepikatu duten erabiltzaileak aintzat
hartzen baditugu.
Grafikoaren arabera, prestakuntza jaso dutenen urteko bilakaera ikusita, eskoletara
joan zirenen eta emaitza ona lortu zutenen kopururik handiena 2003. urtekoa
izan zela esan dezakegu (31.983) erabiltzaileen erregistroaren kasuan ez bezala.
2004. urtean, kopurua 2002koaren antzekoa izan zen (17.836 eta 17.635 trebatu,
hurrenez hurren).
2005. eta 2006. urteetan, oinarrizko prestakuntza jaso zutenen kopurua jaitsi
egin zela esan dezakegu; era berean, udalerririk txikienetako telezentroek
alfabetatze digitaleko helburuak bete zituzten pixkanaka eta beste zerbitzu batzuk
(mikroenpresetako langileei zuzendutako irakaskuntza eta IKTen ezagutzari
buruzko azterketak) hasi ziren irakaskuntzako ordutegi horiek betetzen.
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Prestakuntza jaso duen erabiltzailearen profilak ere ez
du aldaketa handirik jasan aztertutako aldi horretan:

Prestakuntza jaso duten erabiltzaileak sexuen arabera sailkatuta

Emakumezkoen presentzia gehiengoa (%62,72) dela
eta, zenbaitetan, telezentroetan, sexuen araberako
guztizko erabiltzaileen proportzioa 5 puntu baino
gehiagoan ere gainditzen duela esan dezakegu.

%37
Emakumea
Gizona

%63

Pertsona aktiboen presentzia da nagusi (%43,69)
(baina, erabiltzaileen proportzioa baino baxuagoa oro har)
eta kolektiboen artean, ondorengoen prestakuntza nabarmendu behar da: etxeko andreak (%17,63), erretirodunak (%12,96) eta langabetuak (%21). Izan ere, hiru
kasu horietan, erregistratutako herritarren guztizkoaren
indizea baino askoz ere altuagoa da.

Prestakuntza jaso duten erabiltzaileak jardueraren arabera

%13
%5

%43
%21

Internauta berrien %63
emakumezkoak dira.

Aktiboak
Etxeko andreak
Langabeak
Ikasleak
Erretiratuak

Etxeko andreek, langabetuek eta erretirodunek osatzen
dituzten kolektiboak bereziki aipatu beharrekoak dira
teknologia berrietatik aldenduen dauden herritarren artean
Interneten erabilera orokorra sustatzeari dagokionez.
55 urte baino gehiagokoak dira prestakuntza jaso
dutenen %34; adin tarte horretan, gainera, emakumezkoak dira nagusi (%57,18).

%18

Prestakuntza jaso duten erabiltzaileak lurraldeen arabera sailkatuta

%13
%36
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

%51
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Lurralde historikoen arabera, KZgunea sarean prestakuntza jaso dutenen ehunekoa lurralde bakoitzak EAE osoan
duen garrantzi sozio-ekonomikoaren proportzio berekoa
da.
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5 Beste zerbitzu batzuk

KZgunea kontuaren erabilera eta
atarira egindako bisitak

Foroak eta maiz egiten diren galderak
(FAQ izenekoak)

KZgunea sare publikoaren helburu nagusietariko bat
herritarren artean posta elektronikoaren erabilera erraztea
izan da. Telezentroetan izena ematen duten erabiltzaile
guztiek jaso ohi dute postarako kontu bat “kzgunea.net”
domeinuaren pean. Kontu hori, batez ere, Interneteko
hastapenari buruzko oinarrizko ikastaroan erabili ohi dute
haren ezagutza eta erabilera ikasterakoan.

Herritarrari zuzendutako beste zerbitzu publiko bat
foroena eta “FAQ”ena da (maiz egiten diren galderak).
Atarian bertan topa dezakegu atal hori zalantzak parteka
tzeko, erantzunak jasotzeko edo, besterik gabe, gure iritzia
jakinarazteko. Zerbitzu honek hainbat fase izan du eta azken
aldian, 16 arlo tematiko ditu. Arlo horiek elkarri 5.798 mezu
bidali dizkioten 967 erabiltzaileren jarduera bildu dute.

Horrekin lotuta, esan beharrekoa da aztertutako aldian,
programaren posta kontua maiz erabili duen pertsona
kopurua 11.000koa izan dela batez beste; 2003ko
udazkenean, gainera, 13.500 erabiltzaile inguruko goren
puntura iritsi zen.

Erabiltzaileek erregistratuta egon behar dute erabilpeneko
gutxieneko baldintzak betetzeko (abusiboak, lizunak,
mehatxuzkoa... ez diren mezuak) eta metodo sinplea erabiliz
egin dezakete, KZgunea sarean alta emanda edo eman
gabe egonik ere.

Bestalde, programaren atarira egindako bisitek pixkanakako
igoera izan dute 2002. urtean web orriaren diseinu osoa
prestatu zutenetik. 2006. urtean, hilean, batez beste, 55.373
bisita jaso du; urte bereko abenduan jaso zuen gehieneko
kopurua, 67.101 pertsona sartu baitzen.

Administratzaileek eta moderatzaileek zaintzen dituzte
foroak; gainera, gaiak dinamizatu eta, dagokienean, parte
hartzaileei erantzun nahi izaten die.

KZgunea atarira egindako bisita kopuruaren bilakaera (urteen arabera)
80.000

Euskadi Digital Bizkaiko irratsaioaren “EnRedAndo”
programaren F1 sekzioak erabiltzaileek behin eta berriz
errepikatzen dituzten gaiei irtenbideak emateko erabiltzen
ditu foro hauek.

60.000
40.000
20.000
0

Betidanik onarpen maila ona izan duten hiru foro tekniko
daude: ekipo informatikoei, periferikoei eta abarrei buruzkoak
(hardwarea); sistema eragileei, programei, Interneti eta
abarrei buruzkoak. (softwarea); eta Interneten edo informa
tikaren gaineko zalantza teknikoak agertzekoak.

2002
25.583

2003
31.252

2004
35.287

2005
40.256

2006
67.101

Gainerako foroek gai orokorrak lantzen dituzte eta horien
artean, planteamenduei, zalantzei eta eztabaidei dagokienez,
dinamismo altuko hiru alor tematiko nabarmendu behar
dira: ekologia, kirolak eta auzokideen elkarteak, orden
horretan.

Bisita kopurua

KZgunea atariak, 2006.
urtean, 67.101 sarbide
izan zituen hilean.

11.000 pertsonak
erabiltzen du
“kzgunea.net”
kontua maiz.
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6 Enpresa laguntzaileak
KZgunea programak, hasiera-hasieratik, entitate
publikoak eta pribatuak laguntzaile gisa sartzera zuzendutako
ekintza multzoa jarri du abian, batez ere erabiltzaileari
zuzendutako zerbitzuen katalogoko edukiak aberasteko.
Helburu horrekin, sektore ezberdinetan Euskadiren garapen
ekonomikorako erreferente diren entitateen lankidetza
bilatu dugu. Lankidetza hori agerian geratu da proiektuaren
edukietan eta tresnetan egindako ekarpenean zein proiektua
hedatzeko lanean. Horrez gain, erabiltzaileak erakartzeko
edo leial bihurtzeko egindako kanpainetan sarien ekarpenak
egiten ere hezurmamitu da lankidetza.
Aldi horri dagokionez, nabarmendu beharrekoa da
ondorengo enpresek egin duten babes lana: Fagor, Kutxa,
Eroski Taldea Fundazioa eta Ibermática. Izan ere, beren
laguntza ezinbestekoa izan da KZgunearen Interneteko
oinarrizko eskuliburuarekin egindako ondoz ondoko
edizioetan, inprentan 200.000 ale baino gehiago argitaratu
baitugu.

25 entitate publikok eta
pribatuk lagundu dute
KZgunea proiektuan.

Txostena KZgunea 2001-2006
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6 Enpresa laguntzaileak

Enpresa laguntzaileak

Fagor Elektrogailuak
Ibermática - IKTetan zerbitzuak
Eroski Taldea - Banaketa Komertziala
Kutxa - Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa
Caja Vital Kutxa - Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa
BBK - Bilbao eta Bizkaiako Aurrezki Kutxa
Lankide Aurrezkia
Lagun Aro Aseguruak
Nekazalturismoa - Euskadiko Nekazalturismo eta landetxeak
Euskaltel – Telefoniako euskal operadorea
Naturgas Energia
Iberdrola - Enpresa-talde energetikoa
Panda Software - Informatika segurtasuna
Softec - Informatika konponbideak
Michelín - Pneumatiko-fabrika
Adclick - Interneterako aholkularitza
BEC - Bilboko Erakustazoka Azoka
El Corte Inglés - Banaketa Komertziala
Microsoft - IKTetan produktu eta zerbitzuak
Carrefour - Banaketa Komertziala
Izenpe - Ziurtapen eta zerbitzu enpresa
HABE - Helduentzako euskalduntze eta alfabetatze institutua
EITB - Euskal Irrati Telebista
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Bilboko Portu Agintaritza
22
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Urteotan, guztira, 25 enpresa pribatuk eta publikok egin dute lan KZgunearekin proiektuaren faseren batean, eta
horietatik 17k jarraitzen zuten laguntzen 2006. urtearen amaieran. Azken horiei, gainera, Bilboko Portuko Agintaritza,
Izenpe eta Datuak Babesteko Agentzia izeneko entitate publikoak gehitu behar dizkiegu.
Enpresek prestakuntza ikastaroen edukietan egindako ekarpena agerian geratu da KZgunearen web orrian online egin
daitezkeen 12 mintegietan. Ikastaro horiek irekiak eta interaktiboak direnez, telezentroetan prestakuntza presentzialean
laguntzeaz gain, Internetez sartu nahi duen edozein internautarentzat ere zabaldik daude.

Enpresa laguntzaileak on line ikastaroarekin
Enpresa

Ikastaro on line

Kutxa
Vital Kutxa
BBK
Euskadiko Kutxa
Eroski
Bilboko Portu Agintaritza
Iberdrola
Fagor
Naturgas
Lagun Aro
Michelín
Panda

Kutxanet
Vitalnet
BBKnet
CajaLaboralNet
Etxetik eros ezazu
Itsasoan murgil zaitez
Mikologia
Gida gastronomikoa
Gas naturala
Bisitza osasuntsua
ViaMichelin-ekin bidaiatu
Sekuritatea Interneten

Txostena KZgunea 2001-2006

Web orriak
12 mintegi interaktibo
eskaintzen ditu.
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LANKIDETZA EUSKARRIA
Beste programa batzuekiko lankidetza sarea
Euskadi Informazioaren Gizartean Planan agertzen diren
hainbat ekimenek KZgunea telezentroen sarearen
azpiegitura erabili dute beren helburuak erdiesteko
euskarririk egokiena izango balitz bezala.
Kapitulu honetan lankidetza hori landuko dugu eta, batez
ere, bi programa garrantzitsu aipatuko ditugu:
IT Txartela; telezentroak ezagutza informatikoak
ziurtatzeko egin ohi den azterketako ohiko toki bihurtu dira.
KZ Microenpresak Prestakuntza; kasu horretan, enpresa
txikietako profesionalei zuzendutako Interneteko
prestakuntza ikastaroak sarean egin ohi dira.

LANKIDETZA EUSKARRIA

KZgunea sarea: IKTen ezagutza
ziurtatzeko azterketa tokia.

KZgunea proiektua teknologia berriekin edo prestakuntza espezializatuarekin
lotura duten beste programa publiko eta pribatu batzuekin lankidetzarako sare
bihurtu da:
IT Txartela: telezentroa IKTen ezagutzak ziurtatzeko azterketarako toki gisa.
Sektore mailako prestaketa : sare kapilaritatea sektore espezifikoei zuzendutako
prestakuntza programen zentro gisa (mikroenpresetako langileak, merkatariak
eta landatar munduko profesionalak).
Beste lankidetza batzuk: KZguneak hainbat programa garatzen laguntzeko
baliabide gisa; programa horien artean ondorengoak aipatu behar ditugu
bereziki: euskara ikasteko Boga metodoa, gazteentzako lan esparruak,
gizarteratzeko esperimentu proiektuak...
Ekimen horiekiko lankidetza eskaintzea ez zegoen KZgunea proiektua hasi
zenean aurrez ikusita, baina aldi honetan, eskaintza hori indartu egin da eta,
gaur egun, zenbait programa (KZ Mikroenpresak Prestakuntza edo IT Txartela,
adibidez) funtsezko zati dira elkarrekin komunikatuta eta EAEko geografia osoan
hedatuta dauden informatikako zentroen sare publikoak bete dezakeen rolari
dagokionez.
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1 IT Txartela

Euskadi aurrekaria izan da ezagutza informatikoak ziurtatzeko txartela (IT Txartela)
garatzeko lanean; txartelak Softwarearen Europako Institutuaren (ESI) babesa du
ziurtagiriak ematen dituen erakunde gisa, eta Eusko Jaurlaritzaren Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailaren Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako
Baltzuaren (SPRI) kudeaketaren laguntza ere jaso ohi du.
Espainiako beste komunitate autonomo batzuek ere (Asturiasek eta GaztelaMantxak) antzeko programa jarri dute abian geroxeago, eta Europar Batasunari
dagokionez, Bulgaria izan da gauza bera egin duen herrialde bakarra (ESIrekin
elkarlanean).
KZgunea sareak programa horrekin batera egin du lan eta haren esanetara jarri du
telezentroen azpiegitura ziurtagiriak lortzeko probak bertan egin ahal izateko.
Informatika ezagutzak egiaztatzeko 30 modulu inguru daude eta horiek ondorengo
arloetan daude banatuta: oinarrizko Internet eta Internet aurreratua, sistema
eragileak, ofimatika eta informatika askea (Linux eta Open Office).
Modulu bakoitza gainditzen duten ikasleek dagokien ziurtagiria jasoko dute etxean,
baita txartel pertsonalizatua (IT Txartela) ere; txartel horren atzealdean zehaztuko
da zein ezagutza maila gainditu dituen.
Probak egiteko prestatuta dauden ia ehun telezentroetan, guztira, 74.118 azterketa
egin dituzte 17.782 lagunek. Horien artean, lau lagunetik hiruk (13.217) lortu dute
IT Txartelaren nolabaiteko gaitasun informatikoa egiaztatzea. Edonola ere, moduluren
bat gainditzeko dagoen zailtasuna agerian geratzen da azterketak %47,10ek soilik
gainditu dituztela aipatzen badugu.

2006. urtean
egindako
Osakidetzako
oposizioek
ziurtagiriaren
eskaera kopurua
nabarmen
igoarazi zuten.
KZgunea sarean,
guztira, ezagutza
informatikoen
gaineko 74.118
azterketa egin
dituzte.

IT Txartela urtez urte
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2002
1.777
1.136
708

2003
3.076
1.513
1.108

2004
1.952
883
684

Asterketak

2005
6.202
2.191
1.637

Pertsonak

2006
61.111
12.059
9.080

GUZTIRA
74.118
17.782
13.217

Akreditatuak

Grafikoan ikus daiteke 2006.a inflexio urtea izan dela txartel honen modulu
desberdinen eskaeran. Honakoa izan da arrazoia: Osakidetzako EEPn (Enplegu
Eskaintza Publikoa) oposizioa egin duten milaka pertsonek word, excel, access,
power point eta outlook-eko ezagutzak bermatu behar izan dituzte, nahi duten
plaza lortzeko betebehar edo meritu gisa.
2006ko ekainetik hasitako proba horien eta egoki irudi zaien erabilerarako beste
herritar batzuek eskatutakoen artean, urte amaierarako 61.111 azterketa egin dira
guztira, eta 2005. urtean 6.202 baino ez ziren egin.
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2 Sektore mailako prestaketa

Enpresa
txikietako
10.000 lagunek
baino gehiagok
jaso dute
Interneten
inguruko
prestakuntza.

KZgunea programa 2002. urtean hasi zen teknologia berriekin lotura zuten Eusko
Jaurlaritzaren beste proiektu batzuekin batera lankidetza protokoloak garatzen.
“Elkarlanean Proiektua” izeneko oinarri dokumentua prestatu ondoren, aldi honetan,
guztira, lankidetzako hiru ekimen burutu dituzte sektore mailako prestakuntzari
dagokionez Eusko Jaurlaritzaren hainbat sailek bultzatuta:
KZ Mikroenpresak / Prestakuntza
HOBE Merkataritza
ItsasMendikoi
Horien guztien oinarria ikasle espezifikoentzako bereziki diseinatutako eta KZgunea
sareko zentroetan ematen den prestakuntza eskaintza da.

KZ Mikroenpresak Prestakuntza
Atal horri dagokionez, lankidetzarik
garrantzitsuena KZ Mikroenpresak
Prestakuntza programarekin egindakoa izan
da. KZgunea sareak mikroenpresetako
langileentzako eta autonomoentzako IKTen
gaineko prestakuntza garatzeko ezinbesteko
azpiegitura eskaini du (prestakuntza SPRI
izeneko sozietate publikoak eskaini du).
KZgunea zentroetan 2003ko uztailean
eskaini zituzten lehen eskolak eta ordutik,
bi orduko iraupena duten 49 ikastaro
praktikok osatzen duten katalogoa osatu
dugu. Guztira, 10.000 profesional baino
gehiago izan da horietan.

Katalogoko ikastaroak
Eskainitako eskolak
Joan direnak
KZgunea zentroak
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49
2.675
10.198
77
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Bertara joan direnen gehienak emakumezkoak izan dira (%54).
Eskaera gehien jaso duen arloa web orriekin lotura duena izan da.

KZ Mikroenpresak Prestakuntza ikastaroak (top 20)
Ikastaroa
Ulertu eta prestatu web orri erraza zure enpresarentzat
Argitaratu zure negozioaren web orria Interneten
Sustatu eta handitu zure enpresaren web orria
Komunikatu hornitzaileekin eta bezeroekin posta elektronikoaren bidez
Egin fax funtzioak ordenagailu bidez
Banku elektronikoa: kontuko mugimenduak, intsuldaketak...
Banku elektronikoa: ordainagiriak, ordainketak eta kobrantzak helbideratzea
Babestu zure ordenagailua birus informatikoetatik
Bilatu produktuak, prezioak eta lehiakideak Interneten
Antolatu zure negozio agenda tresnen bidez
Hobetu zure enpresarako sortu duzun webgunea Funtzioak
Hobetu zure enpresarako sortu duzun webgunea Informazio gehiago
Egin eta gorde segurtasun kopiak
Babestu zure negozioaren informatikako informazioa
Denda birtuala: softwarea, segurtasuna, kobrantzak eta ordainketak
Nola saldu Interneten
Ikasi dokumentuak digitalizatzen
Egin izapidetze lanak online Administrazioarekin
Nola sortu denda birtuala: gai praktikoak
Nola babestu zure negozioaren ekipo informatikoak
Behe tentsioko buletinen izapidetzea Internet bidez
Kudeatu posta elektronikoko zure kontaktuen libreta
Aurreztu dirua eta denbora Vital Kutxarekin lanean (oinarrizko ikastaroa)
BBKenpresak.net (ikastaro aurreratua)
Euskadiko Kutxarekin bankuko eragiketak
Aurreztu dirua eta denbora Vital Kutxarekin (fitxategien transmisioa)
BBKenpresak.net (oinarrizko ikastaroa)
Egin BEZaren aitorpena online
Bihurtu leial zure ikastaroak sarearen bidez buletinak edo aldizkariak erabiliz
Enpresaren oinarrizko Internet

HOBE Merkataritza
KZgunea zentroek 2003. urteko
urrian hasi zuten banaketa
komertzialaren sektoreko langileei
zuzendutako mintegiak egiteko proba
pilotua. Eusko Jaurlaritzaren Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailak 2
ordu eta 20 ordu arteko iraupena
zuten informatikako hamar ikastaro
antolatu zituen enpresa komertzialei,
merkatariei eta komertzioei
zuzenduta. Ikastaro haien helburua
sektore horren baitan teknologia
berrien erabilera handitzea zen.
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Bertaratutakoak
1.190
1.112
1.000
512
447
461
409
341
314
243
249
274
193
192
191
216
134
159
175
145
183
127
148
127
142
168
103
81
82
141

KZgunea
landatar mundura
zabaldu da
ItsasMendikoirekin
elkarlanean.

ItxasMendikoi
Bestalde, KZgunea programaren eta Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura Sailaren ItsasMendikoi izeneko sozietate publikoaren arteko
lankidetzari esker, nekazaritza turismoko establezimenduen jabeak eta
emakumezko nekazariak KZgunea zentroetara joaten hasi ziren 2006ko udazkenean
Internetek eskaintzen dituen erabilgarritasunei buruzko prestakuntza jaso ahal
izateko.
ItsasMendikoi formaziorako, promoziorako eta nekazaritza garapenerako zentro
integrala da; KZguneari esker, ikastaroak Euskadiko lehen sektorera gerturatu
ditu.
Eltziegoko (Araba), Artzentalesko (Bizkaia), eta Legazpi eta Mendaroko (Gipuzkoa)
KZguneek zazpi ikastaro egin dituzte eta guztira 48 lagunek hartu dute parte;
horietako gehienak nekazaritza turismoen eta landa etxeen kudeaketa programak
erabiltzen trebatu dira; eta emakume laborarien kasuan, ofimatikaren ezagutzan
eta teknologia berrien aplikazioetan zentratu dira.
29
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3 Beste lankidetza batzuk
Beste programa batzuekin lankidetza izateko euskarri
gisa sarea erabiltzeko aukera horren baitan, ondorengo
ekintzak nabarmendu behar ditugu:
Auzolandegiak
Elkargo profesionalak
Udalak

Farmazialariek eta
abokatuek IKTen gaineko
prestakuntza jaso dute
KZgunea sarean.

Boga metodoa (euskara)
Ticalia eta Inmigrantia (gizarteratze proiektuak)

Auzolandegiak
KZguneak Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailarekin batera
egin du lan 2005. urtetik gazteek lan esparruetan izena
eman dezaten. Programaren helburua elkarbizitzarako beharrezkoak diren balioak garatzea da: tolerantzia, elkartasuna
eta parte hartzea, besteak beste.
Lankidetza horren arabera, telezentroetan egin daiteke
elkartasuneko lana oinarri duten oporrak igarotzeko izen
ematea. Lan horietarako, gazteek tutoreen laguntza izan ohi
dute eta haiek ematen diete Auzolandegiak programaren
berri; gainera, datu pertsonalen formularioa online betetzen
eta izen ematearen ordainketa telematikoa egiten laguntzen
diete.

Elkargo profesionalak
Lankidetza hori elkargo profesionaletara ere iritsi da. Horrekin lotuta, esan beharrekoa da Arabako (Gasteiz) eta Bizkaiko
(Getxo, Basauri, Portugalete, Bilbo-Deustu eta Barakaldo) telezentroetan 131 farmazialari izan dela guztira hamabi eskolatan,
teknologia berrien erabilerak beren lanbiderako eskaintzen dizkien abantailak ezagutzeko.
Prestakuntza hori botiken informazioan espezializatutako profesionalek edo, dagokionean, elkargo ofizialetako web orrien
arduradunek eskaini dute.
Bestalde, Bizkaiko Abokatuen Elkargoak ere hasi du esperientzia pilotua 2006an. Horien artean, IKTen eta zerbitzu telematikoen
erabilerari buruzko ikastaro presentzialak jaso zituzten letratuek. Proba hori Abandoko telezentroan egin dute (Bilbon)
“Abokatutza digitala I” izeneko ikastaroarekin; ordutegi moduluen arabera zazpi eskolatan sailkatutako ikastaro horretan
33 abokatu izan ziren.

Udalak
Udalek, era berean, KZgunea sarearen azpiegitura eskatu diete zehazki funtzionarioei eta, oro har, bezeroei, IKTeekin
lotura duten gaien inguruko prestakuntzako berezko ikastaroak emateko.
2006. urtean, guztira, 55 udalek eskatu dute lokalen erabilera, haien erritmoa eten gabe (Interneteko prestakuntza eta
nabigazioa) beren ekipamendu informatikoa aprobetxatu ahal izateko.
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Telezentroak erregulartasun handienarekin eskatu
dituzten udalak hauek izan dira: Bilbokoa eta
Arrigorriagakoa Bizkaian; Azpeitikoa, Zarauzkoa,
Errenteriakoa, Zumaiakoa eta Eibarrekoa Gipuzkoan;
eta Amurriokoa Araban.
Eskainitako gaien artean, batez ere nabarmendu
beharrekoak dira bulegoko lanerako programa
informatikoei buruzko ikastaroak (open office) eta
argazkigintza digitaleko eskolak (punta-puntako
teknologiadun kamerak, irudiak ordenagailura
deskargatzea, “Photoshop” programaren bidezko
diseinua eta abar).

55 udalek eskatu dute
2006. urtean telezentroak
erabiltzeko aukera.

Boga metodoa (euskara)

KZgunea sareak HABEk
(Helduen Alfabetatze eta
Berreuskalduntzerako
Erakundea) abian jarritako
helduentzako euskararen
autoikasketarako “Boga”
izeneko programa informatikoarekin bat egin du. Horrekin lotuta, esan beharrezkoa da HABE Eusko
Jaurlaritzaren Kultura Saila
ren menpe dagoela.
Boga programa ia 100 telezentrotako ordenagailuetatik hainbat CDren laguntzarekin jarri dezakegun
multimedia sistema da. Interesa duten pertsonek,
lehenengo eta behin, programari atxikitako euskaltegiren batean egin behar dute matrikula KZgunean
izena eman aurretik (lehen izena eman ez badute)
eskolak hasi ahal izateko.
Era berean, “Boga” martxan jartzearekin batera,
Deustuko KZgunean (Bilbo) eskolak hasi zituzten
homologatutako euskaltegietako irakasleei
zuzenduta; ikastaro haren helburua metodo horren
tresnekin irakasleak trebatzea zen. Irakasle horiek
izango dira ikasleei matrikula egiten laguntzeko eta
jarraipena egiteko arduradunak (onlineko laguntza
pedagogikoa).
2005. urtean, guztira, 17 irakasle izan ziren EAEko
hiriburuetan egindako ikastaroetan; 2006. urtean,
ordea, kopuru hori 59ra igo zen eta Deustuko
KZgunean burututako bost ikastaroetan izan ziren.
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Ticalia eta Inmigrantia
(gizarteratze proiektuak)
Era berean, KZgunea sarea
euskarri gisa erabili dute gizarteratzea IKTen bidezko erakunde
mailako programa batzuek. Hori
da, esate baterako, Inmigrantia
eta Ticalia programen kasua; programa horiek Eusko Jaurlaritzaren
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailaren Immigrazio Zuzendaritzak
bultzatu zituen 2005. urtean.

Bi programa horiek etorkinei eta gizarte bazterkeria jasateko
arriskuan dauden pertsonei zuzenduta daude eta beren helburu
orokorra kolektibo horiek Euskadiko gizartean era hobean eta
bizkorragoan txertatzea da.
KZgunea sareak Ticaliaren eta Inmigrantiaren arduradunen zerbitzura
jarri ditu Gasteizko (Iparralde eta Lakua), Bilboko (Basurtu,
Otxarkoaga, Uribarri eta Begoña), Donostiako (Okendo eta Kasares),
Barakaldoko, Erandioko, Getxoko, Portugaleteko, Santurtziko,
Sestaoko, Lekeitioko, Eibarko eta Irungo telezentroak.
Ekimenaren emaitza positiboa izan da; izan ere, Inmigrantia
programaren baitan, 94 pertsonek jaso dute prestakuntza eta
Ticalia programan, aldiz, 457 herritarrek eman zuten izena.
Programa horiek zerbitzuen sare normalizatuaren baitan aurrera
eramateak parte hartzaileen normalizazio sozialeko eta
gizarteratzeko sentimendua erraztu du, betiere, haien profilak
ekarri ohi dituen zailtasunak kontuan izanez (guraso bakarreko
familiako burua, oinarrizko errenta jasotzen duena, erregularizatu
gabeko etorkinak, iraupen luzeko langabetuak eta abar).

31

GARAPEN TELEMATIKOA
e-Administrazioa bultzatzeko sarea
Euskadi Informazioaren Gizartean Plana 2002-2005
izenekoak, jarduera ildo nagusien artean, Administrazio
elektronikoari bultzada ematea aurrez ikusi du; hau da,
"Euskadiko herri administrazioen prozesuak berriz asmatzea
eta digitalizatzea herritarrarengana eta enpresengana
gerturatzeko eta haien aurrean zabaltzeko, eta baliabideen
barne mailako kudeaketan eragingarriago izateko”.
Kapitulu honetan, e-Administrazioan edo administrazio
elektronikoan aurrera egiteko telezentroen sare publikoaren
laguntza handia jaso duten Euskadiko erakundeek garatutako
proiektuak aztertuko ditugu.

GARAPEN TELEMATIKOA
KZgunea telezentroen sareak lotura handia izan du e-Administrazioari buruzko
hainbat proiekturekin haiei euskarria emateko asmoz eta, horri esker, beharrezko
bultzada emateko.
Horrekin lotuta, esan beharrekoa da PESIren egitura osatzen duten hiru proiektuk
garrantzi berezia izan dutela Euskadiko telezentroen sarearekin lotuta:
Osasun Txartel Elektronikoa (OTE) . Ziurtagirien eta sinadura elektronikoaren
sistema hori Izenpe izeneko sozietate publikoak bultzatu du. Elkarte horren
partaideak Eusko Jaurlaritza eta hiru foru aldundiak dira.

KZgunea sareak
Administrazioa
herritarrarengana
gerturatzen
lagundu du.

Erosketa publikoak (e-Kontratazioa). Eusko Jaurlaritzaren Kontratazio Eredua
kontratazio elektronikoko prozedurak ezartzen hasi da pixkanaka-pixkanaka.
Prozesu horrek enpresak eta funtzionarioak bilduko ditu.
Behe tentsioko buletinen izapidetze telematikoa. Eusko Jaurlaritzaren
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak prozesua diseinatu du instalatzaile
elektrikoek dokumentu horien izapidetze lanak online egin ditzaten.
Aztertutako aldian, guztiek izan dute aurrerapen positiboa eta e-Administrazioarekin
lotura duten programa horien artean eta beste batzuekin lankidetza handiagoa
garatzen jarraitzeko oinarri gisa balio izan dute.
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GARAPEN TELEMATIKOA

1 Herritarraren Txartel Elektronikoa (HTE)

35 telezentrok
jaso dituzte
txartel
elektronikoko
eskaerak.

Ziurtagirien eta sinadura digitalen Euskadiko entitatea, Izenpe,
Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek
sortu zuten herritarrei zuzendutako zerbitzua hobetzeko baliabide
gisa, izapidetze telematikoari bultzada emateko asmoz. Horren
ondorio gisa, Herritarraren Txartel Elektronikoa (HTE) edo sinadura
digitala duen Euskadiko txartela sortu zen. Txartela aipatutako
sozietate publikoak eman ohi du.
2005eko irailetik, KZgunea sareak telezentroen azpiegiturarekin
batera egin du lan txartelen eskaerak izapidetzeko eta herritarrei
doan entregatzeko. Era berean, horien erabilerari eta
erabilgarritasunei buruzko ordubeteko prestakuntza ikastaroak
ere eskaini ditu.
Telezentroetan, administrazio ugariekin izapidetze lan
elektronikoak egiteko tutoreek zenbait erabiltzaileri laguntza
eskaini behar diela eta, haien hardware eta software ekipamendua
egokitu beharra izan da HTEren bidezko identifikazioa eskaintzeko
(saioa hasteko txartelen irakurgailua).
Herritarraren txartelarekin egin daitezkeen tramite telematikoak
administrazio guztienak dira: udalak (errolda kontsultatzea,
liburuak erreserbatzea), foru aldundiak (errenta aitorpena, diru
laguntzak eskatzea...), Jaurlaritza (Langain eta Etxebiden izena
ematea, jaiotza ziurtagiriak... ) eta Estatu mailako erakundeak
(norberaren laneko historiala, gidabaimeneko puntuen
kontsulta...).
KZguneak Herritarraren Txartel Elektronikoa proiektuarekin
batera egin duen lanaren datu nagusiak honakoak dira:

Tramitaziorako KZgunea telezentroak
Eskatutako txartelak
C AV
Funtzionarioei eskainitako ikastaroak
Joan direnak
Herritarrei eskainitako ikastaroak
Joan direnak
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1.840
7
42
31
181
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2 Erosketa publikoak (e-Kontratazioa)
Europar Batasunak 2010erako enpresen erdiek Administrazio
publikoarekin elektronikoki kontratatzea ezarri du helburu gisa. Era
berean, Europako erakundeak gomendatzen duenez, 2007. amaierarako
kontratazio elektronikoak “modu eraginkorrean ezarrita” egon behar
luke.
Eusko Jaurlaritzaren sailekin lizitazioak egiten dituzten enpresen erdiak
telematikoki egiten du lan 2006. urtetik, besteak beste, espedienteak
argitaratzeko, pleguak lortzeko, eskaintzak eta esleipenak igortzeko eta
abarrerako erabilitako papera alde batera utziz.
2005. urtean, Eusko Jaurlaritzaren e-Kontratazio sistema ezartzeko
trebakuntza jarduerak jarri zituzten martxan, bai hornitzaile diren 3.000
enpresatan, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro
Ofizialean oraindik izena eman gabe dauden sozietateetan.

96 enpresaburuk
ezagutu dute
kontratazio
elektronikoa
Deustuko eta
Ernest Lluch
izeneko
telezentroetan.

KZgunea sareak telezentroekin (Deustu, Bilbon, eta Ernest Lluch,
Donostian) egin du bat enpresa lizitzatzaileetako langileen e-Kontratazio
arloko prestakuntzarako. Horren emaitza, guztira, 96 pertsonari eskainitako
10 ikastaro izan dira.
Kontratazio elektronikoaren gainean egindako trebakuntza ikastaroek
hiru orduko iraupena dute eta horietan Eusko Jaurlaritzako Kontratazio
Publiko Elektronikoaren Ereduaz gain, kontratuen iragarpenen alerta
goiztiarraren zerbitzua ezagutzen dute.
Ikastaroen programazio datak eta lekuak enpresen eskaeraren arabera
osatuko dira, trebakuntza jarduera horiek elektronikoki lizita daitezkeen
lehiaketen agerpenarekin bateratuz.
Gai horretan Eusko Jaurlaritzaren Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzarekin
egindako elkarlanak onlineko prestakuntza KZgunea atariaren bidez
sartzea eta komunikazioa trukatzea ere ekarri du (beren web orrietan
iragarkiak jarriz), lankidetza horren berri emate aldera.
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3 Behe tentsioko buletinak

Txartel irakurgailuek
eta eskanerrek
KZgunea sarea
osatu dute
instalatzaile
elektrikoen
izapidetzeetarako.

Administrazio elektronikoari emandako bultzada 2003. urtean ere ikusi
ahal izan zen KZgunearen prestakuntza eskaintzak bi orduko iraupeneko
ikastaro pilotua abian jarri zuenean behe tentsioko instalatzaileentzako
buletin elektrikoen tramitazio telematikoaren inguruan.
Kolektibo hark instalazioen buletinak Eusko Jaurlaritzaren Industria
ordezkaritzetan izenpetu behar zituen, baina urte hartatik, Interneteko
konexioa duen edozein ordenagailutatik egin dezake lan hori, Administrazioko
dagokion bulegora joan beharrik izan gabe.
Proba fasea gainditu ostean, KZgunea sareak, KZMikroenpresak
Prestakuntza izeneko programaren bidez (SPRI sozietateak bideratu ohi
du), ikastaroa telezentro guztietara zabaldu zuen profesional haiek
elektrizitateko buletinak online tramitatzen ikas zezaten.
Izenpe txartela onartzeko telezentroak egokitzeko egindako lanari esker
(telezentroetako teklatuetan txartel digitalen irakurgailuak eta eskanerrak
jarri zituzten instalazio elektrikoaren planoak eta mapak formatu elektronikora
igaro ahal izateko), instalatzaileek zentro haietan egin zitzaketen beren
izapidetze telematikoak.
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Gizarterako zerbitzu sarea
KZgunea programaren helburuak, hasiera-hasieratik, telezentroen sare publikoa gizarterako zerbitzu bihurtzea, eta
IKTen gaineko prestakuntza ikastaroak eta Interneteko
nabigazioa eskaintzea dira.
Horrekin lotuta, esan beharrekoa da interes berezia izan
dugula sareen Sareak eskaintzen dituen zenbait erabilgarritasun gerturatzeko (komunitate birtualak sortzea edo, gutxienez, software librea duen ekipo informatiko bat jartzea
telezentro gehienetan).
KZgunea sarearen erabileraren dinamika horri esker, telezentroek, egunero, ia 4.000 pertsonako batez besteko
erabilera lortu dute eta esan beharrekoa da erabiltzaile
gehienak emakumezkoak izan direla.

LAGUNTZA TEKNOLOGIKOA
KZgunea programaren helburua telezentroetako nabigazio zerbitzuaren bidez, erabiltzaileek Internet beren arteko
harremanetarako zein jabetzakoa ez den softwareak (Linux) eskaintzen dituen aukerak ezagutzeko erabiltzea izan da.
Lehen kasu horretan, zerbitzuaren izena “Erabiltzaile aktiboak” edo “Komunitate birtualak" da eta haren xedea sarean tokian
tokiko izaera duten edukiak eta zerbitzuak sortzen herritarren lankidetza sustatzea da.
Bestea software librean oinarritutako telezentroetako nabigazio zerbitzua da.
Bi horien laguntzari esker, prestakuntza ikastaroetako praktikak egin edo, besterik gabe, Sarean sartu ahal izateko ekipoak
eskuragarri izatearen aukeraz gain, egunero ia 4.000 herritarrek KZgunea telezentroen sarea erabiltzea lortu dugu.
Erabiltzaileak ez du ordubete baino gehiago igarotzen Interneten konektatuta (%77,12) eta denbora hori igarota, beste
erabiltzaile batzuk zain daudelako, ordenagailua utzi behar dutela dioten arauak errespetatzen dituzte. Erabilerako ohiko
orduak, batez ere, 16:00ak eta 20:00ak artekoak izan ohi dira (%52,12).
Nabigatzaile gehienak emakumezkoak dira (%57,75); beren lanari dagokionez, aktibo daude (%45,93), etxeko andreak dira
(%21,21) edota erretiratuta daude (%15,95). Guztira, gehiengo murritz batek 35 urte baino gehiago du (%53,45).

Telezentroek
4.000
erabiltzaile
dituzte
egunero,
gehienak
emakumezkoak.
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1 Komunitate birtualak

“Erabiltzaile aktiboak” edo “komunitate birtualak” izeneko programak
oihartzun handia izan du KZguneko erabiltzaileen artean. Euskadi Plana
Informazioaren Gizartean izenekoaren babesean sortu zen eta haren
helburua herritarren lankidetza bultzatzea da tokian tokiko izaera duten
edukiak eta zerbitzuak sortzeko. Hori dela eta, elkarte edo erakunde
ugarientzat eskuragarri daude web orriak mantentzeko eta diseinatzeko
beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak.
Programa abian jarri zenetik, guztira, KZgunearen web orrian ostatu
izango duten atariak sortzeko Euskadiko elkarteek egindako 363 eskaera
jaso ditu eta horietatik 267 gauzatu dituzte sareak dituen ehun tutore
ingururen laguntzarekin. Programa 2002ko azaroan martxan jarri
genuenetik, elkarte horien bisita kopurua nabarmen hazi da eta 2006.
urtean, hileko batez besteko sarrera kopurua 37.029koa izan da.

KZgunea web orrian
ostatu hartuta dauden
267 elkarteek
37.029 sarbide
jaso dituzte.

Tipologiari eta helburuei dagokienez, elkarteek ondorengo sailkapena
dute kopuruari dagokionez:

Elkarteak
Kultur arlokoak
Kiroletakoak
Emakumearen sustapena
Musika, dantza eta folklorea
Kolektiboei laguntza
Helduak
Auzoetakoak
Ekologistak
Euskararen sustapena
Gastronomia arlokoak
Sektore mailako sustapena
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60
49
43
32
23
19
16
11
8
2
2
2
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1 Komunitate birtualak

Jasotzen duten bisita kopuruaren arabera, nagusienen sailkapena
ondorengoa da:

Komunitate birtualak (top 20)
Elkartea
Amigos de Nuestra Señora de la Encina (Artziniega)
Las Murallas-Harresiak (Laguardia)
Aittitta Txiki (Lekeitio)
Acadae (Berango)
Cantharellus (Bilbao)
Artealde (Etxebarri)
Tétrada Literaria (Laudio / Llodio)
Mikel Deuna Abesbatza (Bilbao)
Asociación Micológica y Botánica (Getxo)
Erdella Mendizale Taldea (Elorrio)
Balmaseda Club de Futbol
Aletu Emakumeen Elkartea (Bilbao)
Laudio Filatelia Elkartea (Laudio / Llodio)
Asociación de Mujeres Izaera (Bilbao)
Irungo Komiki Elkartea - IKE
Asociación Cultural de Mujeres Sallurtegui (Salvatierra / Agurain)
Amarozko Auzo Elkartea (Tolosa)
Ingurugiroko Ikerketarako Ekolan Elkartea (Bilbao)
Euskaldarrak Elkartea (Errenteria)
Hiesaren aurkako Harri Beltza Elkartea (Oiartzun)
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2 Software librea

Eusko Jaurlaritzak software librearen aldeko apustua egin du
eta jabetzakoa den softwarearekin batera eskuragarri izango den
proiektua jarri du abian hasiera batean. KZgunea sareak software
alternatiboaren bultzada publikoarekin egin du bat aldi honetan.
Horrekin lotuta, esan beharrekoa da 2003ko abenduan proba pilotuak
jarri zituela abian pixkanaka-pixkanaka, “Windows” programa
banaketa libreko Linux sistemarekin ordezkatzen joateko.
Apustu horren helburuak ondorengoak izan dira:

KZgune
gehienek dute
software libreko
ekipamenduren
bat.

zentro gehienek, gutxienez, Linuxekin hornitutako postu bat izatea,
eta instalatutako ekipamendu guztiek software libreko ofimatikako
eta nabigazioko aplikazioak izatea.
Aldi horretan, KZgunea sareko zentro gehienetan (egungo 275
telezentroetatik 200etan) dago informatikako ekipamendu hori
eskuragarri eta, guztira, sarea osatzen duten 2.500 postutatik gutxi
gorabehera 300etan topa dezakegu Linux sistema.
Ekipamenduak nabigazio profilean soilik daude (ez da prestakuntzako
ikastaroetarako eta mintegietarako erabiltzen) eta Mandrake 10
sistema erabiltzen dute euskaraz eta gaztelaniaz. Softwareak Open
Office izenekoa, GIMP irudien editorea eta nabigatzailea biltzen
ditu.
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ARRAKASTAREN
ALDEKO APUSTUA
Aitortutako kalitate sarea
Kalitatea bihurtu da KZgunea programa osoaren ardatz
nagusi. Erakundeko egitura osatzen duten parte hartzaile
guztiek kontzeptu hori beren egitea izan da arrakastarako
bermea.
Programaren hasiera-hasieratik, helburu operatiboak ezarri
dituzte eta, horiei esker, arduradunek modu eragingarrian
bideratu ahal izan dituzte.
Kapitulu honetan, KZgunea aitortutako kalitatea duen sare
gisa deskribatzen duten atal ugariak aztertuko ditugu.

ARRAKASTAREN ALDEKO APUSTUA

KZgunearen
kalitatea
aitortu du
Europako
Batzordeak.

KZguneak kalitatearen alde egin duen apustua agerian geratu zen 2002. urtean AENORren ISO 9001/2000
ziurtagiria lortzean; hau da, programa abian jarri eta urtebetera.
Gainera, telezentroen sare publikoak Europako Batzordearen aitorpena jaso zuen; izan ere, 2002 eta 2003 urteetan,
Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) finantzatutako Ekintza Berritzaileen Eskualdeko Programak
(PRAI, gaztelaniaz) izenekoen laguntzak jaso zituen. Gainera, Administrazio elektronikoarekin lotura duten
proiektuetan, Europako erakundeek ohitura onen adibide gisa aukeratu dute.
Aipatu beharreko beste sarietariko bat Sareko atariari emandako Web erabilerraztasunaren 2006ko Internet
Eguna Saria izan da. Web orriak bertsio irisgarriaren mailarik altuena du (AAA). Gainera, nazioarteko baliotasuna
duen web erabilerraztasunaren ziurtagiria jaso duen eta administrazio publikoarekin lotura duen lehen web orria
izan da.
Zerbitzuaren kalitatea, era berean, bezeroaren (udalak eta erabiltzaileak) gogobetetze maila neurtzeko
aldian-aldian egin ditugun inkesten bidez kalibratu dugu. Horien emaitzek nabarmen gainditu dituzte
programaren Kalitate Planean ezarritako helburuak.
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1 AENOR eta Europako funtsak

KZguneak hasiera-hasieratik
berretsi du kalitateari
emandako AENOR
ziurtagiria.

El programa KZgunea ha tenido como referente desde
KZgunea programak, hasiera-hasieratik, Kalitate Plana izan
du erreferente gisa eta hark zehaztu ditu erdietsi beharreko
helburu nagusiak, garatu beharreko lanak, jarraipenerako
adierazleak eta horiek neurtzeko sistemak. Gainera,
telezentroen sarearen jardueraren zati diren prozesuak ere
zehatz-mehatz agertzen dira.
Kalitate Plan horren emaitza gisa, AENORek, Espainiako
Normalizazio eta Ziurtagirien Erakundeak, ISO 9001-2000
kalitate ziurtagiria eman zion 2002. urtean, eta hurrengo
urteetan berretsi. Horren arabera, planaren prozedurek
kalitate arauak betetzen dituzte kudeaketan eta etengabeko
hobekuntzan; gainera, eskuragarri dauden giza baliabide
eta bitarteko material guztien kudeaketa ona ere aitortzen
du.

Ziurtapenerako enpresak KZgunearen indargune gisa
nabarmendu izan ditu beti erabiltzaileen artean egindako
gogobetetze mailaren inguruko inkesten emaitzak, eta web
orri honetan kexei eta erreklamazioei emandako trataera
argitaratzea.
ISO 9001-2000 ziurtagiria berretsi izanak, gainera,
KZgunearentzat IQNet Ziurtatzeko Organismoen Nazioarteko
Sareak emandako diploma izatea dakar berekin.
Gainera, KZgunea programak Europako Batzordearen
aitorpena ere jaso izan du. 2002. eta 2003. urteetarako,
PRAIk emandako (EGEF funtsak) 1,7 milioi euroko diru
laguntzak jaso zituen. PRAI-Euskadiren zuzendaritza
batzordeak egindako txostenaren arabera, laguntzetarako
eskubidea izateko egindako gastuaren justifikazio egokia
egin zuen eta proposatutako helburuak behar bezala bete
zituen.
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2 Gogobetetze inkestak
KZgunea zentroetan jasotako zerbitzuaren
erabiltzaileen gogobetetze maila neurtzeko
asmoz, gogobetetze inkestak egin dituzte
aldian-aldian erabiltzaileen iritziak ezagutzeko.
Lortutako erantzunetatik abiatuta, kudeaketa
arloko etengabeko hobekuntzak sartu dituzte
pixkanaka.
Era berean, zerbitzuaren kalitatea areagotzeko
asmoz, udalen iritzia ezagutzera ere igaro dira;
izan ere, herritarren alfabetatze digitala lortzeko
helburu nagusi hori erdiesteko ezinbesteko
zatiak dira tokiko erakundeak.
Erabiltzaileei dagokienez, egindako
gogobetetze inkesta ugariek beti eman diete
bikain kalifikazioa KZguneetako jarduerei; 20012006 aldian, 4,58eko batez besteko nota jaso
dute (gehienez, 5 puntu). Indize horrek
antolaketa, ikasgelaren baldintzak, ikastaroaren
edukia, tutorea eta prestakuntza materialak
neurtzen ditu.
2005. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrietan (bertako laguntzaile dira) beste
inkesta bat egin zuten KZgunea sarearen
inguruko beren iritzia ezagutzeko asmoz.
Erantzuna handia izan zen (une hartan,
gutxienez, telezentro bat zuten 249 udaletatik
%90ek erantzun zuten) eta gogobetetze
orokorraren indizea 4,28koa izan zen (gehienez,
5 puntu). Gehien nabarmendu zituzten
faktoreak lokalen sustapena eta
seinaleztapena, eta tutoreen lana izan ziren.

Erabiltzaileek
eta udalek
bikain nota
eman diote
telezentroen
zerbitzuari.
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3 Akreditazioak

Informazioaren Gizarteko Zerbitzuen Legeak xedatutakoaren
arabera, 2006. urtetik aurrera, administrazio publikoko Interneteko
atari guztiek hartu beharko dituzte beharrezko neurriak edozein
internautak sarrera eskubidea izango duela bermatzeko; batez ere,
ezintasun fisiko edo sentsorialen bat jasaten dutenei edota adinduak
direnei zuzenduta dagoen neurria da.
KZgunea ataria izan da web erabilerraztasuneko ziurtagiria jaso duen
administrazio publikoarekin lotura duen lehen ataria. Ziurtagiriak
nazioarteko baliotasuna du eta European Software Institutek (ESI)
eta CTIC Fundazioak, irabazi asmorik gabeko erakunde neutralek,
eman ohi dute.
Gainera, web orriak erabilerraztasuneko bertsiorik altuena (AAA)
eskuratu du Interneteko Munduko Partzuergoak ezarritako arauen
eta urratsen arabera, WAI izenekoaren bidez (Web orriko
Erabilerraztasunerako Ekimena).

KZgunea atariak
saria jaso du
ezinduentzako
erabilerraztasun
mailarik altuena
izateagatik.

Ezinduen barneratze digitalaren alde egindako apustu horri esker, KZguneak
administrazio publiko bateko erabilerraztasunik onena duen web orriari
emandako 2005ko Internet Eguna Saria eskuratu du. Urtero egin ohi den
hitzordu horren sarien helburua pertsonek eta erakundeek herritarrak
Informazioaren Gizartean txertatzeko, Sareko erabilerraztasuna bultzatzeko
eta Internet Eguneko ekitaldien parte hartze irekia estimulatzeko egindako
ahalegina publikoki aitortzea da.
Bestalde, KZgunea proiektuak Europa mailako aitorpen ofiziala ere eskuratu
du. Europako Batzordeak bi aldiz aukeratu du beste administrazio ba
tzuentzako erreferente eta praktika onen adibide gisa herritarrei zuzendutako
zerbitzu elektronikoekin lotura duten administrazio elektronikoko
proiektuetan.
Horrekin lotuta, esan beharrekoa da Administrazio elektronikoaren gainean
Ingalaterrako Manchester hirian 2005. urtean egin zuten ministroen
bileran, KZgunea izan zela Europa osoan gainerako eskualdeen aurrean
praktikarik onenak aurkezteko aukeratu zituzten 52etariko bat.
Era berean, Rigan (Letonia) 2006an gizartea Administrazio elektronikoaren
baitan sartzearen inguruan egin duten ministro hitzaldian, KZgunea
programa gonbidatu zuten mahainguruan parte hartzera ohitura onen
erakusgarri gisa.

Gogoan izango dugunez, Europako Batzordeak 2010 ekimenaekoa jarri du
abian; horren helburua emaitza onak dituzten eta Informazioaren
Gizartearekin lotura duten politikak eta estrategiak nabarmentzea da,
elkartutako herrialde guztien arteko praktikarik onenak bateratzea ahalbidetuz.
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Erreferentziazko sarea
Informazioaren Gizartean
KZgunea programak zerbitzuen lehen belaunaldi horretan
izan duen komunikazio politika ezagutzeko erraza den, eta
erabiltzaile kopururik handiena erakartzera eta leial bihurtzera,
eta mezu positiboa hedatzera zuzendutako marka irudia
sortzera zuzendu da.
Kapitulu honetan, programaren merkadotekniari eta
komunikazioari dagozkion koordinatu horiek aztertuko
ditugu; izan ere, horiek dira KZgunea sarea Informazioaren
Gizartea Euskadin esparruko erreferenteetariko bat bihurtzen
lagundu dutenak.

MARKA IRUDIA

Zerbitzuen lehen belaunaldi honetan KZgunea programaren
komunikazio eta marketing politika osatu duten helburu nagusiak
ondorengoak izan dira:
herritarren, enpresen eta erakundeen arteko marka irudia
sortzea eta indartzea, kalitatekoa eta aitortua den zerbitzu
publikoa hedatuko duena (publizitate kanpainak txapelketetara,
lehiaketetara, jardunaldietara eta abarretara aurkeztea),
erabiltzaileak erakartzera eta leial bihurtzera zuzendutako mezu
multzoa sortzea eta aktibatzea sareko zerbitzuetan eta ekimen
berrietan parte hartzeko (publizitateko kanpainak, sustapenak,
lehiaketak, dibulgazioko gidak eta abar).
eta lanen bidez (prentsa oharrak, web orria, onlineko buletinak,
multimedia euskarriak...), herrialdearen irudi dinamikoa herritar
guztien artean hedatzea.
Helburu horiek urteko hainbat faseren bidez mailakatu dira:
2001–2003. Lehen urteen helburu nagusia ahalik eta erabiltzaile
kopuru handienera iristea izan da irudi berriarekin, KZgunea
markarekin. Horrekin lotuta, esan beharrekoa da web orria
sortzea, publizitateko kanpaina masiboa martxan jartzea
(prentsan, irratian eta telebistan) edo IKTekin lotura duten
ekitaldietan presentzia izatea oso lagungarriak izan direla
zerbitzu publiko horren ezagutza zabaltzeko garaian.
2004. Urte horretan, sareko erabiltzaileen oinarria indartzera
zuzendutako ekintzak artikulatu genituen publizitate
tradizionalean ahalegin berezia eginez (zuzeneko publizitatea,
lehiaketak...).
2005. Urte hori bereziki aipatu beharrekoa da KZgunea sarearen
lehen fasea edo belaunaldia urte horretan amaitzea aurrez
ikusi baitzuten (Eusko Jaurlaritzako legealdiaren amaiera).
Arrazoi hori dela eta, KZgunea gizarte zerbitzua eskaintzeko
programa publiko gisa indartzeko bi erronka hartu zituen bere
gain:
oraindik hazkuntza handia izateko aukera duten okupazio
kopuruak dituzten udalerri handietako telezentroak ahalik eta
gehien dinamizatzea (erabiltzaile berriak erakartzeko
kanpainak), eta
egunero tutoreen presentzia duten zentro guztien jarduera
mantentzea ikastaro espezifikoei edota Interneteko
nabigazioari dagokionez (irudi kanpainak).
2006. Programa urte honetara luzatu izanak komunikazioko
ekintzak bi helburutara berriz zuzentzea ekarri du: posible
bada, are gehiago zabaltzea herritarrek programaren ikastaroen
eta mintegien katalogo zabalaren gainean duten ezagutza eta
KZgunea markaren irudia indartzea.
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KZgunea: Informazioaren
Gizartea Euskadiren baitan
ezaguna den marka.
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1 Markaren irudia
KZgunea programak, hasiera-hasieratik, marka korporatiboaren irudia indartu du; marka hori, egun, behar bezala finkatuta
dago gizartean eta Euskadiko erakunde publikoen artean.
Nortasun Korporatiboko Eskuliburua sortu izana eta, horren ondorioz, Euskadi Informazioaren Gizartean Plana izenarekin
batera hedatu den logotipoa jaio izana ezinbestekoa izan da programa hedatzeko kanpainetan eta errotulazioko, sustapeneko
eta publizitateko euskarri ugarietan.

Web orria
Web orria abian jartzea (2001) izan zen programaren marka irudia hedatzen hasteko abiapuntua. 2004. urtean, atariak
fisonomia hobetu zuen eta, batez ere, erabilerraztasun mailarik altuena (AAA) lortzeko lanak hasi zituztenean.
Kanpora zuzentzeko lan horretan, “kzgunea.net” orriak, 2006ko urria eta abendua bitartean, hilean 70.000 bisita izatea lortu
du eta, horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoan gehien aipatutako 50 web orrien sailkapenean sartu da, Eustaten inkestaren
arabera. Estatistikako erakunde horren arabera, erabiltzaile batek saio berean sortu dituen sarrera guztiak dira hartzen dira
bisita gisa (denboran bereizi gabe).

Presentzia publikoa
Merkataritzako gune handietan izan duen presentziak ere nabarmen indartu du KZgunearen irudia. Azalera handiekin
(Eroski, Carrefour eta El Corte Inglés) adostutako lankidetza hitzarmenen bidez, zentro horietara joaten diren pertsonentzako
Interneteko sarbiderako doako zerbitzua eskaintzea ere lortu dugu.
Era berean, KZguneak Internetekin eta teknologia berriekin lotura duten ekitaldi publikoetan parte hartu du. Horien artean,
aipatu beharrekoak dira Bilboko Erakustazokaren Nazioarteko Azokan egindako Euskal Encounter, Bizkaiko udalerri ugaritan
egindako Sareskolaren edizio ugariak, eta Miñaoko eta Miramoneko parke teknologikoetako ate irekien jardunaldiak.

KZguneak Ubago,
Orbaiz eta Bajo
Ulloa gonbidatu
zituen Internet
Egunera.

KZguneak Internet Eguna 2006an izan zuen presentzia nabarmendu beharrekoa da. Bilboko Lan Ekintza esparruan egin
zuten ekitaldia (Bizkaia). Programaren standa izan zen bisita gehien jaso zuenetariko bat. Gainera, egun hartako ekitaldi
nagusietariko bat KZguneak antolatu zuen solasaldia izan zen; hari esker, nahi zutenek ospetsu batekin hitz egin ahal izan
zuten Internetekin zuten harremanaren inguruan. Pertsona ospetsu horiek Pablo Orbaiz futbol jokalari nafarra, Juanma Bajo
Ulloa zinemagile arabarra eta Alex Ubago abeslari gipuzkoarra izan ziren.
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Telezentroen batzarra
KZgunea kanpora hedatzeko prozesu horretan, nabarmendu
beharreko ekitaldia izan da Eusko Jaurlaritzak antolatutako
Telezentroen eta Telezentroen Sareen V. Batzarra. Ekitaldia
Donostiako Kursaal jauregian egin zuten 2006an, eta Euskadiko
telezentroen sarearen ekintzak jakinarazteaz gain, Euskadiren
irudia Informazioaren Gizarteko programen eragile gisa indartzea
lortu zuen.
Batzarrak arrakasta handia izan zuen parte hartzaileen (250 inguru)
eta hizlarien (27) kopuruari, eta parte hartzaileen artean gertatu
zen esperientzien eta praktika onen trukeari dagokienez.

Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuak eta lehendakariordeak,
Idoia Zenarrutzabeitiak, inauguratu zituen jardunaldi horiek eta
hizlari entzutetsuak izan ziren entzungai. Besteak beste,
ondorengoen hitzak entzun ahal izan genituen: Jon Imanol Azua
Eusko Jaurlaritzako lehendakariordea eta E-Novating-Laben
presidentea; Maruja Gutiérrez Europako Batzordearen Hezkuntza
eta Kultura arloko Zuzendaritza Nagusiko Multimedia Unitateko
zuzendaria; Manuel Campo Vidal “Generación XXI” telebista
programako zuzendaria; Miguel Pérez Subías Interneteko
Erabiltzaileen Elkarteko presidentea; eta Miquel Bonet Elearningeko Erabiltzailearen babeslea.
Batzarrean telezentroen Estatu mailako sareen zein komunitate
autonomo guztietako alfabetatze digitalarekin lotura duten
programen presentzia aktiboa izan zen (Balear Uharteak eta
Valentzia salbu). Gainera, ondorengo enpresen babes nagusia
jaso zuen: Ibermática, Euskaltel eta Hewlett Packard (HP). Era
berean, beste sozietate batzuen babesa ere izan zuen: Panda,
SIC, GFI, Deusto Sistemas, Versia eta Entel Ibai.
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2 Erabiltzaileak erakartzea eta leial bihurtzea
KZgunea programak ahalegin berezia egin du aldi horretan telezentroetara erabiltzaile berriak erakartzeko eta erabiltzaileak
leial bihurtzeko. Horretarako, ohiko publizitate kanpainak, lehiaketak (Nekazalturismoa, argazkien lehiaketak, jolasak,
Olentzero...), sustapenak eta dibulgazioko gidak erabili ditugu.

Publizitate kanpainak
KZgunea programaren inguruko publizitate zuzena ezinbestekoa izan da marka ezagutarazteaz edo indartzeaz gain,
erabiltzaileak erakartzeko eta horiek leial bihurtzeko helburua erdiesteko.
Publizitate kanpainarik garrantzitsuenak programaren hasieran garatu genituen (2002. urtearen hasieran) prentsako, irratiko
eta telebistako hainbat komunikabidetan. Jarduera horiei esker, zerbitzua eskatzen zuten udalen kopurua nabarmen ugaritu
zen eta data haietan lanean ari ziren zentroetako erabiltzaile kopurua ere areagotu egin zen.
2002. urtearen amaieran, kanpaina hori tokiko edo doako prentsan egindako beste batekin osatu genuen. Era berean,
telebista bidezko iragarkietan ahalegin berezia egin genuen (ETB).
2003. urtean, irrati bidezko kanpaina jarri genuen abian eta Gasteizko, Bilboko eta Bizkaiko ezkerraldeko udalerrietako
hainbat irratitan iragarkiak entzun ahal izan ziren (biztanleriaren dentsitate handiko eremuak dira). Kanpainak Eusko
Jaurlaritzaren erabiltzailearen arretarako Zuzenean zerbitzuaren laguntza jaso zuen entzuleari lehen informazioa helarazteko
(012 telefonoa).
Horren ondoren, Internet bidezko iragarkien kanpaina (banner izenekoak) jarri genuen abian KZgunearen ikastaroen eta
mintegien aukera zabala ezagutarazteko asmoz. Euskadiko bost komunikabide digitalek milaka inpaktu erreproduzitu
zituzten hilabeteko epean KZgunea atarira bisita egin ostean, herritarrak batez ere telezentroetan eskaintzen diren Interneten
inguruko ikastaro aurreratuak eta mintegiak ezagutzera gertura zitezen.

Lehiaketak
Lehiaketak merkadoteknikako euskarri ona izan dira KZgunea herritarrengana gerturatzeko.
Tour Porra: 2003. urtean, Frantziako Tourrarekin lotura zuen onlineko porra antolatu genuen eta bertako sarien maila
altuari esker, parte hartze eta erabiltzaile berri ugari izan zen.
Nekazalturismoa: Web orri horretan, 2004. urtean, lehiaketa bat gaitu zen Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza
Sailaren Nekazalturismoa sarearekin (Euskadiko Nekazaritza Turismoko Establezimenduak eta Landatar Etxeak) lankidetzan.
Lehiaketa horretan 8.000 erabiltzailek baino gehiagok hartu zuten parte. Horretarako, telezentroetako prestakuntza
eskaintza zabalaren ezagutza mailaren inguruko inkestari erantzun behar zitzaion. Laguntza horren truke eskainitako saria
Euskadiko nekazaritza turismoko establezimenduetan asteburuko 48 egonaldiren zozketan parte hartzea zen.
Internet Eguna: Erabiltzaileak leial bihurtzeko asmoz,
2005eko Internet Egunarekin lotura zuen lehiaketa jarri
genuen abian KZgunearen mintegiak ezagutzera emateko
helburuarekin. Guztira, 1.817 erabiltzailek parte hartu
zuen; horretarako, programaren atariaren bidez, galdera
batzuei erantzun behar izan zieten erabiltzaileek.
Lehiaketan parte hartu zutenen %21,3k (387) asmatu
zituzten test moduan egindako hamar galderen erantzun
zuzenak. Partaidetzari dagokionez, esan beharrekoa da
emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago izan zirela.
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Argazkigintza digitala: Urte hartan bertan, 2005ean, parte
hartze kopuru handia izan zuen argazkigintza digitalaren
lehiaketa jarri genuen abian: Programaren irudi
korporatiboarekin lotura zuten 261 argazki bidali zituzten
parte hartu zuten 124 internautek.
Atarian argitaratzeko, 64 argazki aukeratu zituzten. Parte
hartzaileei dagokienez, gizonezkoak gehixeago izan ziren
(69) emakumezkoak baino (55), eta gazteak izan ziren (35
urte baino gutxiagoko 74 erabiltzaile) gehien parte hartu
zutenak. Hala ere, aipatu beharrekoa da 55 urte baino
gehiagoko batzuek ere (11) lehiaketan parte hartzea erabaki
zutela.
Argazki zaharrak: KZgunearen irudia herritarren artean
indartzeko asmoz, Digitalizatutako Argazki Zaharren
Lehiaketa antolatu genuen 2006an. Bertan, kultura
eta teknologia uztartu ziren Interneten bidez Euskadiko
irudi zaharrak berreskuratzeko asmoz.
Bi bazkideren laguntzari esker (bata teknologikoa,
Hewlett Packard, eta bestea korporatiboa, Euskadiko
Kutxa), KZguneko erabiltzaileek eskanerrarekin
hornitutako 88 telezentro izan zituzten irudiak
digitalizatzeko eta bidaltzeko.
Abenduan, lehiaketa amaitu baino hilabete lehenago,
KZgunea atarian 116 erabiltzailek bidalitako 244 argazki
ikus zitezkeen dagoeneko.
Lehiaketa horren dibulgazioko ekintza, arlo materialari
dagokionez, Euskadiko Kutxan 55 urte baino gehiagoko
ezarleen artean, 40.000 liburuxka hedatzean oinarritu
da. Gainera, beste 12.000 liburuxka eta 600 kartel
banatu zituzten telezentro nagusien artean eta udalerri
guztietan.

Argazkigintza digitaleko eta
argazki zaharren lehiaketek
bostehun irudi jaso
zituzten.

Olentzero: 2005eko eta 2006ko Eguberrietako
kanpainetan, Olentzerorekin lotutako bi lehiaketa
antolatu genituen. 2.000 erabiltzailek hartu dute parte
Gabonetako pertsonaiari opariak eskatzeko onlineko
gutuna bidaltzen. Eroski Fundazioak lagundu zuen
lehiaketan parte hartu zutenei sariak banatzen.
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2 Erabiltzaileak erakartzea eta leial bihurtzea

Sustapenak

Dibulgazioko gidak

KZgunearen lehen belaunaldi horretan, batez ere lehen
urteetan, ondorengo opariak (unitateak) banatzen
oinarritutako sustapen hauek ere egin ditugu:

Txanoak
Elastikoak
Irratiak
Zirak
Eguzki babesak

(1.000)
(4.000)
(6.000)
(3.000)
(5.000)

Euskarri horiek guztiek zuten KZgunearen anagrama.

Bestalde, KZguneko erabiltzaileari zuzendutako
prestakuntza eskaintzari dagokionez, komunikazio politika
aberastu egin da pixkanaka zentroetan eskuragarri dauden
zerbitzuen katalogoa biltzen duten azalpen liburuxka
berrituekin eta ondoz ondokoekin, telezentroekin lotura
duten beste gai osagarri batzuekin batera.
Argitalpenak etengabe berritu ditugu dibulgazioko gida gisa
diseinu argiarekin eta erakargarriarekin. Berrikuntza horretan,
ezinbesteko elementuak izan dira edukiak eta irudia, eta
2002. urtetik, guztira, ia hogei edizio kaleratu ditugu.
Banatutako ale kopurua bi milioi ingurukoa izan da guztizko
bolumenari dagokionez. Euskal Autonomia Erkidegoko
etxe guztiek jaso dute honelako gidaren bat postontzietan
banatutako kanpaina orokorren bidez (2004ko udazkenean
850.000 liburuxka banatu zituzten) edo telezentro bakoitza
ireki den bakoitzean bertan egin den hedapenaren bidez.
Edizio horiek Informazioaren Gizartearekin lotura duten
batzarretan edo erakundeen ekitaldietan banatzeko prestatu
diren beste gida espezifiko batzuen oinarria izan dira (Internet
Eguna, Tecnimap, telezentroen batzarrak...).
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3 Herrialdearen irudia
KZgunea proiektuaren moduko batek, neurria eta irismena direla eta, herrialdearen irudi dinamikoa helarazteko balio
beharko lukeela uste dugunez, komunikazioko euskarri ugari garatu dugu programaren pixkanakako ekintzak oinarri dituen
mezu positiboa hedatzeko asmoz (web orria, onlineko buletinak, prentsa oharrak eta abar).

Albisteak
Programaren web orriak hainbat berrikuspen jasan
du 2002. urtetik; lan horietariko asko programaren
garapena kanpora behar bezala hedatzeko tratamendu
egokia lortzen oinarritu dira lehenengo eta behin albisteen
buletinaren bidez eta, geroago, buletina ordezkatuko
duen gaurkotasunari buruzko atalarekin.
Hori dela eta, komunikazio planak, 2004. urtean,
Informazioaren Gizarteari buruzko albisteen onlineko
buletinak prestatzeko, diseinatzeko eta banatzeko lanak
bildu zituen teknikariei, kargudun publikoei eta pribatuei
zein komunikabideei gero bidaltzeko.
2006ko urtarrilean, azken buletin elektronikoa bidali
genuen eta horrekin zikloa amaitu zen; guztira, 29 edizio
eta KZgunea sarearekin soilik lotura zuten 150 albiste
hedatu genituen. Buletin horiek guztiak kontsulta
daitezke programaren atarian.
Egun horretatik hasita, programaren onlineko
jakinarazpena “Gaurkotasuna” izeneko sekziora igaro
da. Bertan agertzen dira herritarrentzako interesgarriak
diren KZgunea zerbitzuei, albisteei edo edozein gertaerari
buruzko berriak eta aurreko albisteen buletina, bi hilean
behingo aldizkakotasuna zuena, ordezkatu du.

KZgunearekin lotura duten
200 albiste baino gehiago
argitaratu dituzte
web orrian.

Horri esker, 2006. urtean, 61 albiste argitaratu zituzten guztira.
Horien artean, garrantzi berezia dute KZguneren batetik igaro
diren eta beren esperientzia azaldu duten ondorengo
kolektiboekin lotura dutenek:
Matia Institutu Gerontologikoa, Zarautzen (Gipuzkoa).
Enpleguaren Tailerra, Zallan (Bizkaia).
Eguneko Zentroa, Otxarkoagan (Bilbo – Bizkaia).
Izan Fundazioa - Gizakia Helburu, Hernanin (Gipuzkoa).
Atzegi (Gipuzkoako Adimen Urritasunen duten
Pertsonen aldeko Erakundea), Donostian (Gipuzkoa).
Santiago Egoitza, Villabonan (Gipuzkoa).
Ortuellako Osasun Mentaleko Zentroko Eguneko Ospitalea
(Bizkaia).
Manuel Iradier Elkarte Afrikarra, Gasteizen (Araba).
San Prudencio Fundazioa (Enplegagarritasuneko Zerbitzua),
Gasteizen (Araba).
Programaren komunikazioa indartu egin da hasiera-hasieratik
programarekin lotura duten ekintza garrantzitsuen gaineko
ehunka prentsa oharri esker (orokorrak zein espezifikoak).
Gainera, idatzizko, irratiko, telebista bidezko edo jatorri digitaleko
hainbat komunikabidetan etengabeko informazio iturria izan
da.
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3 Herrialdearen irudia

Multimedia
KZgunea programak, 2002. urtetik, multimedia proiekzioa indartu du. Urte hartan,
bost hizkuntzatan argitaratutako DVDa (1.000 kopia) prestatu genuen eta 2003. urtean,
proiektua kanpoan aurkezteko erabili genuen. Horrekin, barne mailakoa soilik den
proiekzio bihurtzen diren proiektu berritzaileak garatzeko ohiko joera apurtzen eta erabat
esportagarria den ekimena eta herrialdearen irudia “saltzen” saiatu ginen.
2006. urtean, bi DVD multimedia sortu genituen KZgunea programa eta Euskadi
Informazioaren Gizartean Plana izenekoa sustatzera zuzenduta alde batetik, eta Donostiako
Kursaal jauregian egin zen Telezentroen eta Telezentroen Sarearen V. Batzarrean
gertatutakoa jasotzera bideratuta bestetik.

Euskarri horietan lehenak bi bideo produkzio biltzen zituen euskaraz eta gaztelaniaz, eta
KZgunea programak bideratutako ekintza nagusiak eta Euskadi Informazioaren Gizartean
Plana izenekoan agertzen diren proiektu nagusien laburpenak ikus zitezkeen. Guztira
500 unitate hedatu genituen Euskadiko erakundeen artean (batez ere udaletxeetan)
eta Donostian egin zen telezentroen batzarrera joan zirenen artean.
Bigarren DVDak, aldiz, Donostiako batzar horretan parte hartu zuten hizlarien eta
agintarien ekarpen nagusiak biltzen ditu (bideoan eta Power Point formatuan). Gainera,
batzar hartako unerik garrantzitsuenen irudiak ere ikus daitezke.
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BIGARREN BELAUNALDIA
e-Administrazioan buru-belarri sartuta
dagoen sare berria
Eusko Jaurlaritzak abian jarritako Euskadi Informazioaren
Gizartean 2007-2010 Plana (EIGP II), aurrekoan lortutako
emaitza eta ekintzetatik abiatuta egingo dena, KZgunea
programaren bigarren belaunaldiaren jaiotza izango da.
e-Administrazioaren garapenaren euskarri gisa sarea
bihurtzean oinarritutako telezentroen belaunaldi berria,
batez ere, funtzionario eta administrazioko langileen
trebakuntza leku gisa.

BIGARREN BELAUNALDIA
Eusko Jaurlaritzak abian jarritako Euskadi Informazioaren Gizartean
2007-2010 Plana (EIGP II), aurrekoan lortutako emaitza eta ekintzetatik
abiatuta egingo dena, KZgunea programaren bigarren belaunaldiaren
jaiotza izango da.
e-Administrazioaren garapenaren euskarri gisa sarea bihurtzean
oinarritutako telezentroen belaunaldi berria, batez ere, funtzionario
eta administrazioko langileen trebakuntza leku gisa.

e-Administrazioan
buru-belarri sartuta
dagoen sare berria.

Administrazioek (tokian tokikoek batez ere) Interneteko errendimendu
hobea lortu ahal izatera bideratutako ikastaroen katalogo berriarekin,
2007. urterako, hasierako hainbat helburu ezarri dugu:
5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietako 86 telezentroetako
ordutegiaren erdia prestakuntza lanetara bideratzea (58.000 ordu);
horietatik %35 (20.300 ordu) Administrazio elektronikoari buruzkoak
izango dira.
5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako 186 telezentroetan,
prestakuntzako 1.000 ordu betetzea.
900 ekipo informatiko berritzea.
Erabiltzaileei dagokienez, 3,5 puntuko edo gehiagoko asebetetze
indizea lortzea (gehiengoa 5 puntu dira) erabilerari (nabigazioa) zein
KZguneko prestakuntzari dagokienez.
KZgunea sareak, gainera, herritarrek Interneten gaineko oinarrizko
prestakuntza jasotzeko egindako eskaerari erantzuna ematen jarraituko
du etapa berri honetan ere. Eta horrez gain, arreta berezia jarriko du
e-Administrazioarekin lotura duten zerbitzuetan: identifikazio txartela,
izapidetze telematikoa eta e-Kontratazioa, esate baterako.

62

KZgunea Txostena 2001-2006

AURREKONTU LABURPENA

KZGUNEA PROGRAMAREN GASTU-AURREKONTUAK
(urteen arabera)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PROIEKTUAK ETA KOMUNIKAZIOA

391.711

808.078

171.132

277.769

385.457

122.243

GUNEAK ABIAN JARTZEA

165.123

548.220

227.996

139.829

7.627

10.671

TUTORITZAK ETA PRESTAKUNTZA

284.050

5.950.236

7.506.660

5.393.732

3.604.711

3.743.894

1.730.891 11.816.062 12.250.062

10.067.347

8.677.612

6.541.220

KUDEAKETA ZENTROA

GASTUAK GUZTIRA (BEZ barne)
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2006
2005

2004

2003
2002
2001

ARGAZKIAK
2001

2006

urtea

2001

01 02
01
Idoia Zenarrutzabeitia lehendakariordea eta Eudeleko
presidentea, Karmelo Sáinz de la Maza, Leioan (Bizkaia)
lehen KZgunearen inaugurazio ekitaldian.

02

03

Carmelo Arcelus Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea eta Azpeitiko alkatea, José María Bastida (bizkarrez),
KZgunearen irekiera ekitaldian.

03
Etxebarriko (Bizkaia) Bekosolo parkean, CIME Udal Informatika Zentroan, telezentroen sarearen totem bidezko
lehen kanpoko seinaleztapena.

04
Carmelo Arcelus sailburuordea eta Rafael Ibargüen alkatea
hizketan Basauriko (Bizkaia) telezentroaren inaugurazioan.

05
Joseba Mirena Zorrilla alkatea eta Carmelo Arcelus sailburuordea Balmasedako (Bizkaia) KZgunearen irekiera
ekitaldian erabiltzaile bati begira.

04

05

01
Idoia Zenarrutzabeitia lehendakariordea, Eusko
Jaurlaritzaren aldetik, eta Azkoitiko (Gipuzkoa) alkatea, Nerea Zubizarreta, Eudelen ordezkaritzan, KZgunea proiektuarentzako kalitatearen Aenor ziurtagiria jasotzen.

02
Alderdi Ederreko (Donostia) KZgunearen inaugurazioa, prentsaurrekoan Odón Elorza alkatea eta Carmelo Arcelus sailburuordea izan ziren.

01

02

04

03

03
Santurtziko alkatea, Javier Cruz, ezkerretan EJIEko
zuzendari nagusia, Luis María Guinea, eta KZgunearen zuzendaria, José Mendizabal dituela, Bizkaiko
telezentroaren irekiera ekitaldian.

04
Hirugarren adineko erabiltzaile bati telebistako entrebista egin zioten Donostiako Alderdi Ederreko
KZgunean.

05
Mungiako (Bizkaia) alkatea, Jose Antonio Torrontegui,
Carmelo Arcelus sailburuordearekin hizketan KZgunearen inaugurazioaren ostean.

05

06
Internet eskola Nagusi helduen azokan (Bilboko
Nazioarteko Erakustazoka) KZgunea standean.

07
Getxoko (Bizkaia) alkatea, Iñaki Zarraoa (eskuinean)
eta KZgunearen zuzendaria, Juan José Mendizabal,
Carmelo Arcelus sailburuordearen alboan Algortako
telezentroaren irekiera ekitaldian.

06
08

08

07

Bilboko (Basurto) lehen KZgunearen irekieran Iñaki
Azkuna alkatea eta Carmelo Arcelus sailburuordea
izan ziren.

09
Juan Karlos Goienetxea, Bermeoko alkatea (Bizkaia),
Carmelo Arcelus sailburuordearekin (eskuinean) eta
Juan José Mendizabal KZgunearen zuzendariarekin
hizketan telezentroa inauguratu ostean.

10
KZgunearen zuzendaria, Juan José Mendizabal, eta
Jon Jauregi, Beasaingo alkatea, Carmelo Arcelus
sailburuordearen inguruan, Gipuzkoako telezentroaren irekieran.

09

10
11

11
Agintariak Tolosako (Gipuzkoa) KZgunearen inaugurazioan Carmelo Arcelus sailburuordearekin (eskuina)
eta Antton Izagirre alkatearekin (alboan).

2002
urtea

01
02

02

01
Hernaniko (Gipuzkoa) KZgunearen inaugurazioan Agustin Elizegi EJIEren
zuzendari nagusia (ezkerrean), Joxean Rekondo alkatea (erdian) eta Xabier
Aizpurua KZgunearen zuzendaria, izan ziren.

02
KZgunea programak Bilboko Areatzan standa jarri zuen I. Bizkaiko Emakumeen Elkarteen Azokan.

urtea

2003

03
Gernika-Lumoko alkateak, Miguel Angel Aranazek (eskuinean), telezentroaren irekieran Carmelo Arcelus sailburuordearekin batera parte hartu
zuen.

04
KZguneak berriz jarri zuen standa Nagusi helduen azokan (Bilboko Nazioarteko Erakustazoka).

05
KZgunea Miñaoko (Araba) Parke Teknologikoaren ateak zabalik jardunaldietan
izan zen, jendearentzako eskuragarri zeuden ordenagailuen eremu batekin.

06
ETB euskal telebista publikoaren Teknópolis programak Tolosako (Gipuzkoa)
telezentroetan egindako KZgunea erabiltzaileei buruzko erreportajea grabatu
eta emititu zuen.

03
04
05

06

01
02

03
01
Barakaldoko (Bizkaia) bigarren KZgunearen aurkezpena Tontxu Campos Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru
diputatuaren eta Carmelo Arcelus Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen eskutik.

urtea

2004

02
KZgunearen zuzendari Xabier Aizpurua
eta Tontxu Campos, Berrikuntzako foru
diputatua, Carmelo Arcelus sailburuordearen inguruan Barakaldoko (Bizkaia)
Cedemi telezentroaren irekiera ostean.
03
KZguneko kolaboratzaile gazte talde
batek oinarrizko Internet ikastaroetako
bertaratze ziurtagiriak erakusten ditu.
Ziurtagiriak sareko ikasleek eskatuta
ematen hasi ziren.

04
Carmelo Arcelus, Begoña Gutiérrez,
Agustín Elizegi, Jaime DomínguezMacaya eta Joseba Bilbao erakundeetako arduradunak Tecnimap azokako
Eusko Jaurlaritzaren standean. IKTetako
bi sari lortu zituzten bertan.

04

urtea

2005

01
02

01
Informatika eta Telekomunikazioen
zuzendaria, Begoña Gutiérrez
(goian, eskuinean), Internet Eguneko gainerako saridunen alboan (KZgunea, irisgarritasun onena duen
web orria izategatik saritua).

05
06

02
Ortuellako (Bizkaia) KZgunearen
irekiera ekitaldian Oskar Martínez
alkatearekin eta programaren zuzendari Txomin Alkortarekin egindako prentsaurrekoa.

03
Agustín Elizegi EJIEren zuzendari
nagusia, Begoña Gutiérrez Informatika zuzendaria, eta Jordi Sevilla
ministroa (bizkarrez) Manchesterren (Erresuma Batua) Eusko Jaurlaritzak jarritako standean. Bertan,
KZguneak e-Administrazioaren inguruko azken sarirako aukera izan
zuen.

04
Mikel Garmendia, 1915ean jaiotakoa, Beizamako KZgunean erregistratutako lehen ikaslea, Urola
Kostako (Gipuzkoa) udalerriko telezentroan.

03
04

07

05
KZgunearen zuzendaria, Txomin
Alkorta, erdian, eta Urnietako alkatea, Florentino Ugalde, alboan, Gipuzkoako herriko telezentroaren
inaugurazioan.

06
Pello Zabala fraide frantziskotarra
Gasteizko Aldabeko telezentroan
meteorologia ikastaroa eskaintzen.

07
KZgunea sarearen erabiltzaile bikote bat bidaia turistiko batean ateratako argazkian, trebakuntza ikastaroak sustatzeko erabili den anoraka
jantzita.

08
KZgunearen zuzendaria, Txomin
Alkorta, eta Alfredo Iturricha zinegotzia, Arriagako (Gasteiz) telezentroaren inaugurazio ekitaldian.

08

01 02

urtea

03 04

2006

01
Agustín Elizegi, Carmelo Arcelus eta Begoña Gutiérrez, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Donostiako telezentroen kongresuen hitzorduari amaiera
ematen.

02
Idoia Zenarrutzabeitia lehendakariordea Donostiako Kursaal Kongresuen Jauregian Eusko Jaurlaritzak antolatutako V. Telezentroen eta Telezentro
Sareen Kongresua inauguratzera doa.

03
Kursaal Jauregiko azoka esparruan egindako telezentroen kongresua. Atzealdean, Eusko Jaurlaritzaren standa.

04
Usansoloko eta Galdakaoko (Bizkaia) merkatarien taldea KZgunera doa Interneten eta horren aplikazioetan ibiltzen ikasteko.

05
Villabonako (Gipuzkoa) KZguneko eskola une bat, Santiago Egoitzako udal erresidentziako emakume helduen talde batekin.

06
Zallako enplegu tailerreko ikasleak Bizkaiko herri horretako KZgunean, beren trebakuntza profesionala osatzen.

05

06

