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1.- AURKEZPENA 

Zugaztelek zerbitzu espezializatuak eskaintzen ditu, batetik, datu mordoxka informazio-
sistemetara sartzeko, eta bestetik, herritarrari arreta ez-presentziala ematen dieten 
hainbat kanalen bidez komunikazioa errazteko, Bizkaiko Foru Aldundiak, Foru 
Erakunde Publikoek, Foru Enpresa Publikoek, Bizkaiko udalek eta BFAren menpeko 
bestelako erakunde publikoek berau ezarri dezaten beren eguneroko jardueretan.  

 

2.- ERREFERENTZIAKO DOKUMENTAZIOA 

2.1.- Legedia aplikagarrria 

− 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalen Babesari 
buruzkoa. 

− 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 
13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko araudia onesten duena.  

− 2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa. DBLOren 
aldaketa. Azken xedapenetatik berrogeita hamaseigarrena. 

− 25/2009 Legea, abenduaren 22koa, hainbat lege aldatzen dituena zerbitzu-
jardueretara libreki sartzeari eta horietan aritzeari buruzko Legera egokitzeko. 

− 34/2002 Legea, informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren 
zerbitzuei buruzkoa. 

− 1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Jabetza 
Intelektualaren Legeari buruzkoa. 

− 17/2001 Legea, Jabetza Industrialari buruzkoa. 

− 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunaren, informazioa publikoa 
izateari  buruzko eta gobernamendu onaren Legea. 

 

2.2.- Araudia 

− UNE-EN ISO 9001:2015. Kalitatea kudeatzeko sistemak. Betekizunak. 

− UNE-ISO/IEC 27001:2014. Informazioaren teknologia. Segurtasun-teknikak. 
Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemak (SGSI). Betekizunak. 

− UNE-ISO/IEC 27002:2009. Informazioaren teknologia. Segurtasun-teknikak. 
Informazioaren segurtasuna kudeatzeko jardunbide onen kodea.  
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3.- XEDEA ETA HEDAPENA 

3.1.- Xedea 

Eskuliburu honen xede nagusia Zugaztelen aplikatzen den kudeaketa-sistema 
integratua zehaztea da, erakunde honek emandako zerbitzuen informazioaren kalitatea 
eta segurtasuna bermatu ahal izateko. Sistema honi barne-ikuskaritzak eta kanpo-
ikuskaritzak egiten zaizkio, aurretiaz planifikatutako maiztasunaren arabera. 

Eskuliburuak kudeaketa-sistema integratuaren berri ematen die erakundeko langile 
guztiei edo interesa duten kanpo alderdiei eta, Zuzendaritza Kudeatzailetzaren ustez, 
berau ezagutu behar duten pertsonei. 

Agiri hau Zugaztelen jabetza intelektualaren parte da eta banaketa kontrolatuta dago. 
Horrenbestez, ezin da osorik edo zati batean erreproduzitu, zuzendari kudeatzailearen 
edo Kalitate eta Prestakuntza Arloaren berariazko baimenik gabe, eta erakundeak ale 
hau itzultzeko eskubidea izango du, hala xedatzen baldin badu. 

 

3.2.- Hedapena 

Kudeaketa-sistema integratuaren hedapena honakoa da: 

Kalitatea 

− Herritarrei arreta eskaintzeko telefono-azpiegiturak diseinatu eta garatu. 

− Herritarrei arreta ez-presentziala emateko zerbitzua, bide telefoniko eta 
telematikoen bidez. 

− Agirien alta, grabaketa eta digitalizaziorako zerbitzua. 

Informazioaren segurtasuna 

Aipatutako zerbitzu edo prozesu kritikoei euskarri ematen dieten aktiboak dira. 
Halaber, indarreko aplikagarritasun-aitorpenean jasotako kontrolak ere aplika 
daitezke. 

 

Erakundearen instalazioetan: 

 Zugaztel, S.A, Kanariar Uharteak kalea, 21, 3. solairua. 48015 Bilbo. 

 

3.2.1. Informazioaren sailkapena 

Aktiboek, jabeek eta balioak Pilar Basic-en jarraitzen dute. 

Informazioa prozesatzeko baliabideei lotutako aktiboen eta informazioaren erabilera 
onargarria egiteko arauak identifikatu, dokumentatu eta ezarri dira. 

Informazioa bere balioaren, legezko baldintzen, sentikortasunaren eta 
erakundearentzat duen kritikagarritasunaren arabera sailkatu da, honela: 
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1. Babestua: 

� Pertsona fisiko edota juridikoak identifikatzeko informazioa. 

� Informazio-sistemak eta komunikazio-sareak konfiguratzeari buruzko 
informazioa. 

Informazio hori honako azpi-sailkapenetan banatzen da: 

1.1. Sailkatua. Finantzakoa edo pertsonala. Kudeatzailetza, 
Zerbitzu Orokor (Administrazio) eta Kalitate eta 
Prestakuntzan dauden langileek soilik eskuratu dezakete. 

1.2. Isilpekoa. Informazioaren Kalitate eta Segurtasun 
Batzordeari buruzkoa; batzordekideek soilik eskuratu ahalko 
dute. 

1.3. Gainerakoak. Erakundearen pertsonek eskuratu ahalko 
dituzte, betetzen dituzten eginkizunen arabera. 

Informazio hau tratatzeko orduan eskuragarritasuna, osotasuna eta 
isilpekotasuna bermatzen duten segurtasun-neurri oro beteko da. 

Pertsona fisikoen datu pertsonalei dagokienez, datu pertsonalak 
babesteari buruzko indarreko legediaren arabera azpisailkatzen dira 
(ikus “Segurtasunaren agiria” ): 

• Oinarrizkoa. 

• Ertaina. 

• Altua. 

2. Sailkatu gabea. Gainerako informazioa. 

Agiri, fitxategi eta euskarri guztiak euren goiburuen arabera identifikatzen dira, 
eta, beraz, ez dute zertan etiketarik izan. 

− Ezarri gabeko kontrolek (“Arriskuak tratatzeko Planean” jasotakoak – 
Aplikagarritasunaren aitorpena) ez diote erakundearen gaitasunari edota 
erantzukizunari eragiten, informazioaren segurtasuna emateko eta arrisku eta 
legezko betekizun aplikagarrien azterketan zehaztutako segurtasun-baldintzak 
asetzeko orduan. 

− Kudeaketa-sistema integratua aplikatuko zaie erakundearen informazioa edo 
sistemak eskuratu ditzaketen hornitzaileei. 

3.2.2.- Teknologia 

“Herritarrei arreta eskaintzea” eta “Azpiegiturak” prozesuek 4 sistema nagusi dituzte:  

− Barne telefonia-sarea (PBX). 

− Arreta ez-Presentzialeko Agenteen Plataforma . 

− Telefonia Informatikoaren Integraziorako Plataforma (CTI). 

− Ahots Erantzun Interaktiboaren Sistema (IVR). 
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Gainera, prozesu horiek lotura zuzena dute honakoekin:  

− ERP sistemak eta beste batzuk: horien bidez, herritarrei eskaini behar zaien 
informazioa pertsonen esku jartzen da.  

− Ahots Operadore Publikoa: Bizkaiko Foru Aldundian behar bezala identifikatuta 
dauden eta erabiltzaileari arreta-zerbitzu nagusietarako sarrera nagusia 
identifikatzen dieten telefono-zenbakiak kudeatzeko arduraduna. 

 

Datuak grabatu eta digitalizatzeko prozesuak honako sistemetan oinarritzen dira: 

- Agiriak digitalizatzeko, BFAko datu-sarearekin integratutako eskaneatze 
azpisistema bat dago, aplikazio zehatzak erabiltzen dituena. 

- Digitalizatzeko sistema fisikoak (eskanerrak) tratamendu masiboko 
ekipoetakoak dira (Kodak eta Fujitsu). 

- Grabatzeko prozesuak datuetan aplikatu daitezkeen aplikazio zehatzen (web 
ingurua, CICS ingurua eta DG) eta agirien irakurketa optikoko sistema 
automatikoen bidez gauzatzen dira. 

 

Jarraian, erakundearen sareko mapa aurkeztuko dugu: 
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3.2.3.- Negozioaren jarraitutasuna 

Negozioaren jarraitutasunari dagokionez, Zugaztelek “Negozioaren jarraitutasunaren 
plangintza”  dauka. Hona hemen haren berezitasunak: 

− RPO (Recovery Point Objective) datuak berreskuratzeko puntua da. Hau da, 
galdu aurreko zein unetan berreskuratuko diren datuak. Lantikekin zehaztutako 
aldizkakotasunaren arabera. Zugaztelen kasuan 24 ordu lirateke. 

− Kontingentzia partzialak (gorabeherak) hardwareari, jakinarazpenei eta datu-
prozesu zentroei buruzkoak dira, eta hornitzaileekin egindako hitzarmenen 
bidez kudeatzen dira. 

− “Azpiegiturak” eta “Herritarrei arreta ematea” prozesuak, praktikan, aldi berean 
gertatzen diren ondoz ondoko prozesuak. 

− Gerta daitezkeen jazoerei buruzko berreskurapen-kontrolen eraginkortasuna 
neurtzeko probak gorabeheren Hileroko Txostenean jasoko dira komunikazio-
plataformetan. 

  

 

BFA AHOTS SAREA  
CONNECTLAN  EUSKALTEL 

SARE KORPORATIBOA  
LANTIK 

Herritarra  

PRIs 

PRIs 

Agenteak  Zugaztel 

LANTIK   Zerbitzari  fisikoak  // Cluster  
Azpiegitura  LAN  

Biltegiratzea  

ZUGAZTEL   OAS (2) 
SOLIDUS 

NICE (4)  

Zerbitzari  
birtualizatuak 
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4.- ERAKUNDEAREN TESTUINGURUA 

Informazioaren kalitatean eta segurtasunean azpimarragarriak diren alderdiak, 
barnekoak nahiz kanpokoak, zehaztu ditu Zugaztelek. 

Barne mailan maiz egiten dira bilerak Erakundeko langileekin kudeaketa sistema 
integratuaren betekizunak helarazteko eta arlo horretan zer nolako itxaropenak 
dituzten jakiteko. 

Bilera horietan honako hauek zehazten dira: 

- kudeaketa-sistema integratuan aurreikusitako emaitzak eskuratzeko gaitasunari 
eragiten dieten kanpo nahiz barne gaiak, 

- alderdi interesatuak eta kudeaketa-sistema integraturako betekizunak. 

 

Zugaztelek kudeaketa-sistema integratu bat ezarri, dokumentatu eta eguneratzen du, 
bezeroek eta legezko nahiz arauzko eskakizunek zehaztutako baldintzak betetzen 
direla bermatzeko, betiere erakundeak berak ezarritako betekizunak kontuan hartuta. 

Horretarako, politikak, helburuak, eskuliburua, aipatutako prozedura dokumentatuak 
eta kudeaketa-sistema integratuak ondo funtzionatzen dutela bermatzeko beharrezko 
gainerako agiriak prestatzen ditu, eta egunean jartzen ditu. 

Kalitate sistema identifikatu eta garatzeko beharrezkoak diren prozesuak zehazten ditu 
Zugaztelek. Prozesu horiek PROZESU MAPAn daude adierazita. 

Prozesu bakoitzari lotutako ardurak esleitzea prozesu bakoitzarentzat prestatutako 
agirietan edo eskuliburu honetan dago zehaztuta. 

Arriskuak nahiz aukerak eta lotutako ekintzak “Kalitate kudeaketa-sistemarako 
plangintza” atalean jasota daude.  
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PROZESU ESTRATEGIKOAK 
 
 
 
 

 
PROZESU KRITIKOAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EUSKARRI PROZESUAK 

 

 

 

   INFORMAZIOAREN ERABILERA 

HERRITARREI ARRETA 
Alderdi interesatuen 
betekizunak 
 
Hitzarmenak 

EROSKETAK 
ZERBITZUAK AZPIKONTRATATZEA 

SERVICIOS 

 
Bezeroen asebetetzea eta 
erreklamazioak kudeatzea 

Kudeatutako informazioaren 
segurtasuna 

EKITALDIAK, GORABEHERAK, 
ADOSTASUNIK EZAK ETA 

EKINTZA ZUZENTZAILEAK 
KONTRATAZIOA ETA  

PRESTAKUNTZA 
 

BARNE 
AUDITORIAK  

INTERNAS 

SISTEMA INTEGRATUAREN PLANGINTZA, MANTENIMENDUA ETA 
HOBEKUNTZA 

BARNE KOMUNIKAZIOA BERRIKUSTEA 

DOKUMENTUDUN 
INFORMAZIOAREN KONTROLA 

DOCUMENTADA 

AZPIEGITURAK 

ERAKUNDEAREN TESTUINGURUA AZTERTZEA 
ARRISKUAK ETA AUKERAK 
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5.- LIDERTZA 

Erakundean zuzendari kudeatzaileak bereganatu duen goi zuzendaritzak erakusten du 
haren lidertza kudeaketa-sistema integratuarekiko. Bere gain hartzen ditu 
erreferentzia-arauetan ezarritako konpromisoak eta Kalitate eta Informazioaren 
Politikak ezartzen ditu. 
 
Ardurak eta aginteak 
 
Goi zuzendaritzak Kalitate Sistemaren arduradunari ardurak esleitzen dizkio, eta 
horrela bermatuko da kalitate sistema araudiarekin bat datorrela. 
 
Prozesuei lotutako ardura eta aginte guztiak sistemaren dokumentazioan daude 
definituta (eskuliburua, prozedurak, prestakuntzari lotutako erregistroak, etab.). 
 
Erakundearen organigrama hauxe da: 
 

 
 

 

Zugazteleko zuzendari kudeatzailea da erakundearen kudeaketa-sistema integratua 
garatu, planifikatu, ezarri eta uneoro hobetzearen azken arduraduna, eta 
informazioaren kalitate eta segurtasunaren politikak eta zehaztutako helburuak 
betetzeko konpromisoa du. 

Halaber, sistemak egokiro funtzionatzeko beharrezko baliabideak ematen ditu eta 
kudeaketa-sistema integratuaren eraginkortasuna eta egokitzapena berrikusten ditu, 
informazioaren segurtasun eta kalitatearen politikak barne. Berrikuspen horiek behar 
bezala dokumentatzen dira. 
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Zugaztelek Informazioaren Kalitate eta Segurtasun Batzordea dauka eta aldiro 
aztertzen ditu gertaerak, gorabehera, adostasun ezak, ekintza zuzentzaileak eta 
prebentiboak nahiz prozesuaren helburu eta adierazleak. Era berean, gerta daitezkeen 
jazoeren gaineko berreskurapen-kontrolen eraginkortasuna egiaztatzeko probak 
diseinatuko ditu, eta informazio hori guztia behar bezala jasoko da jarraipen-
txostenetan. 

Zuzendaritzak egindako sistemaren berrikuspena honakoek egingo dute: 

− Zuzendari kudeatzaileak. 

− Kalitate eta Prestakuntza Arloak. 

− Administrazioa eta Zerbitzuen buruak. 

 

Kudeaketa-sistema integratuaren arduradun gisa ezarri da Kalitate eta Prestakuntza 
Arloa, sistema betetzeari, prozesuen eraginkortasunari eta edozein hobekuntza-
beharren ebaluazioari buruzko agintaritza eta erantzukizun osoz. 

Prestakuntzaren eremuan sartutako Arlo honek, era berean, ziurtatu egingo du 
bezeroen eta gainerako interesdunen baldintzei eta aplikatzekoak diren legezko eta 
arauzko betekizunei buruzko kontzientziazioa erakundeko langile guztiek integratu eta 
aplikatzen dutela. 

Intraneten “POSTAK” izeneko atala jarri da, eta haren bidez abisu eta iradokizunak sar 
ditzakete erakundeko pertsona guztiek. 

Atal honetan berau erabili eta tratatzeko jarraibide zehatzak daude. 

Kalitate eta Prestakuntza Arloak: 

− Harremana dauka agintariekin (http://iso27002.wiki.zoho.com/6-1-6-Contacto-
con-las-Autoridades.html): 

− Harremana dauka informazioaren segurtasunaren gaineko taldeekin (Bizkaiko 
Foru Aldundia eta Lantik). 

https://twitter.com/account/confirm_email/ZUGAZTEL/9D3AA-58EHD-138571. 

 

6.- KALITATEAREN KUDEAKETA SISTEMARAKO PLANGINTZA 

Arriskua eta aukerak tratatzeko ekintzak 

Zugaztelek bere kudeaketa sistema integratuaren barruan jarduerei lotutako arriskuak 
zehazten ditu. 

UNE-ISO/IEC 27001:2014 arauari lotutako arriskuetarako Zugaztelek Magerit 
erabiltzen du aztertzeko metodologia gisa, bai eta eusten dioen Pilar Basic tresna ere. 

Erakundearen azterketaren emaitza gisa, arriskuen mapa bat dago, zuzendari 
kudeatzaileak onetsia. 

Onargarriak ez diren arriskuak "Arriskuak tratatzeko planaren” arabera tratatzen dira, 
era indibidualean edo konbinatuan aplikatzen diren ekintza posible hauen arabera: 
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− Kontrol egokiak aplikatzea (UNE-ISO/IEC 27002 delakoaren arabera), maila 
onargarria lortu arte txikitzeko. Kontrol aplikagarrien zerrenda “Arriskuak 
tratatzeko Planean” azaltzen da. 

− Ukitutako aktiboak eta arriskua ezabatzea. 

− Hirugarrenei eskualdatzea (adibidez, hornitzaileei). 

− Arriskua hartzea. Zuzendari kudeatzaileak arriskua onartzen du, nola bere 
mailagatik, hala ezin zaiolako era arrazoituan aurre egin (adibidez, kostuagatik, 
zailtasunagatik, ...). 

Informazioaren Kalitate eta Segurtasun Batzordeak jarduerari lotutako gainerako 
arriskuak eta aukerak zehazten ditu, aurreikusitako emaitzak lortzen direla bermatzeko 
beharrezkoak direnak: nahi direnak gehitzeko, nahi ez diren ondorioak 
prebenitu/murrizteko eta etengabeko hobekuntza lortzeko. Tratatzeko ekintzak ere 
zehazten ditu. 

 

Kalitatearen helburuak 

 

Helburuak: Zugaztelek informazioaren kalitate eta segurtasunaren arloan lortu nahi 
dituen helburuak dira. Zuzendari kudeatzaileak ezartzen ditu beharrezkotzat jotzen 
duenarekin eta erakundearen politikekin bat datoz. Horiek zehaztu eta jarraitzeko balio 
dute. 

 

Aldaketen plangintza 

Kalitate sisteman aldaketak egiteko beharra antzermaten denean, aldaketa horiek era 
planifikatuan egiten dira, honakoak kontuan hartuta: aldatzeko asmoa eta ondorio 
potentzialak, kalitatearen kudeaketa sistemaren osotasuna, baliabideen 
erabilgarritasuna, sisteman dituen ondorioak, lotutako baliabideak eta arduren eta 
aginteen esleipena eta berresleipena.   
 
Horretarako, kasuren bat antzematen denean, kudeaketa-sistema integratuaren 
jarraipena egiteko hiruhileko bileretan aipatzen da. Bilera horietan zuzendari 
kudeatzaileak eta Informazioaren Kalitate eta Segurtasun Batzordeko kideek hartzen 
dute parte.  
 
Era berea, Zugaztelek baditu kontingentzia Plana eta negozioaren jarraitutasun 
Plangintza, honako ezaugarri hauek dituztela: 

− RPO (Recovery Point Objective) datuak berreskuratzeko puntua da. Hau da, 
galdu aurreko zein unetan berreskuratuko diren datuak. Lantikekin zehaztutako 
aldizkakotasunaren arabera. Zugaztelen kasuan 24 ordu lirateke. 

− Kontingentzia partzialak (gorabeherak) hardwareari, jakinarazpenei eta datu-
prozesu zentroei buruzkoak dira, eta hornitzaileekin egindako hitzarmenen 
bidez kudeatzen dira. 
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− “Azpiegiturak” eta “Herritarrei arreta ematea” prozesuak, praktikan, aldi berean 
gertatzen diren ondoz ondoko prozesuak. 

− Gerta daitezkeen jazoerei buruzko berreskurapen-kontrolen eraginkortasuna 
neurtzeko probak gorabeheren Hileroko Txostenean jasoko dira komunikazio-
plataformetan. 

 

 

7. LAGUNTZA 

Baliabideak 

Erakundeak pertsonak  ematen ditu, kalitatearen kudeaketa sistema ezarri, mantendu 
eta etangabeko hobekuntza egiteko eta prozesuak kontrolatzeko beharrezkoak 
direnak. 

Halaber, beharrezko prozesuak gauzatzeko azpiegitura (eraikinak, software-ekipoak 
eta software, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak) eta eskainitako 
produktu eta zerbitzuen adostasuna lortzeko giro aproposa (faktore sozialak, 
psikologikoak eta fisikoak) eman eta mantentzen ditu. 

Erakundeak jarraipen eta neurketa emaitzen balioa eta fidagarritasuna bermatzen ditu, 
eskainitako zerbitzuaren adostasunaren ebidentziarako egina. 

Eskainitako zerbitzuarekin adostasuna lortzeko erakundeak dituen ezagutzak 
zehaztuta daude “Kontratazioa eta Prestakuntza ” prozeduraren arabera. 

Zugaztelek zerbitzuaren eraginkortasuna lortzeko beharrezko azpiegitura zehaztu, 
eman eta mantentzen du.  

− Ibilgetuaren elementuak: aplikazio informatiko honetatik zerrenda bat lortzen 
da. Besteak beste honako hauei dagokienez: 

o Ekipo informatikoak (software eta hardware) 

o Terminal monitoreak 

o Lizentziak 

o Zerbitzurako makinak 

o Komunikazio-ekipoak. 

 

− Azpiegitura eta instalazioak: Zugaztelen indarreko larrialdi-plana, instalazioaz 
gain mantenimenduaz arduratzen den hornitzailea identifikatzen duena. 
Honakoak ageri dira, beste  batzuen artean: 

o Zaintza-kamerak 

o Igogailua 

o Berogailua 

o Aire girotua 
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o Tentsio baxuko instalazioak 

o Suteen aurkako babes-ekipoak 

Mantenimendu-kontratu guztiak eta aplikazio, instalazio, altzari, ekipo 
informatiko eta abarren inbentarioa SAGEn jasotzen dira. 

 

 

Eskumena 

Zugaztelek “Kontratazioa eta prestakuntza" prozedura dokumentatua ezarri du eta 
eguneratua izaten du, langile berriak kontratatzeko nahiz plantillako langileei 
prestakuntza emateko beharrizanak zehazte aldera. 

Langile guztiek ezagutzen dituzte beren erantzukizunak eta horiek era egokian 
betetzeko duten ardura, eta, gainera, badakite informazioaren segurtasun eta 
kalitatearen helburuak lortzeko egiten duten lana eta ekarpena garrantzitsuak direla. 

Giza Baliabideak Hobetzeko Programa prozesua da, eta horren bidez Zugaztelen 
helburuak lortzen pertsonen zenbateko laguntza eman duten neurtzen da. Informazioa 
banaka erabiltzeari esker, pertsonek zerbitzuaren kalitatera bideratzen dute 
hobekuntza, eta lana egiteko behar diren gaitasunak, prestakuntza eta esperientzia 
hobetu egiten dituzte. 

Prestakuntza-jarduerak erakundeko langileen prestakuntza-beharrizan etengabeen 
arabera planifikatzen dira, eta jarduera horien eraginkortasuna ebaluatzen da. 
Langileen prestakuntzari buruzko erregistro egokiak zaintzen dira. 

 

Jabeturik egotea 

Zugaztelek ematen dituen zerbitzuetan zer ikusia duten guztiek badute honako hauen 
ezagutza: politikak, xedeak, kudeaketa sistema integratua eta sistemaren betekizunak 
ez betetzearen ondorioak. 

 

Komunikazioa  

Zuzendari kudeatzaileak zehazten du noiz egin behar diren barne eta kanpo 
jakinarazpenak, eta horretarako erabili beharreko kanalak. 

Kasu bietan ezarrita dago zer, noiz, nori eta nola egin jakinarazpena. 

 

Dokumentudun informazioa 

“Dokumentudun informazioaren kontrola " prozeduran definitzen da dokumentudun 
informazioa sortu, eguneratu eta kontrolatzeko metodologia. 

Euskarri informatiko edota fisiko honetan finkatzen da kudeaketa-sistema integratua 
eta jarraian adieraziko diren agiriak eta erregistroak jasotzen ditu, besteak beste: 
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− Politikak: Zuzendari kudeatzaileak zehaztu eta onartu dituen agiriak dira; 
horietan, erakundeak informazioaren kalitate eta segurtasuna kudeatzeko 
ikuspegia eta horren gaineko asmo orokorrak zehazten ditu, legezko eta 
arauzko baldintzak betetzeko eta kudeaketa-sistema integratua etengabe 
hobetzeko asmoa duela adieraziz. Zuzendari kudeatzaileak bermatu egiten du 
informazioaren segurtasun eta kalitatearen gaineko politikak Zugazteleko kide 
guztiek ezagutu eta ulertzen dituztela, eta, halaber, aldian-aldian berrikusi 
egiten ditu, erakundearen asmoaren araberakoak direla bermatzeko. 

− Helburuak: Zugaztelek informazioaren kalitate eta segurtasunaren arloan lortu 
nahi dituen helburuak dira. Zuzendari kudeatzaileak ezartzen ditu 
beharrezkotzat jotzen duenarekin eta erakundearen politikekin bat datoz. 
Horiek zehaztu eta jarraitzeko balio dute. 

− Kudeaketa-sistema integratuaren eskuliburua: Zugaztelek garatu eta ezarri 
duen kudeaketa-sistema integratua zehazten duen agiria da. Eskuliburuan 
kudeaketa-sistema integratuaren irismena eta egindako bazterketak eta horien 
arrazoiak azaltzen dira. Era berean, sistemaren prozesuetako elkarrekintzak 
deskribatzen dira eta dokumentatutako prozedurak aipatzen dira. 

− Prozedurak: Kudeaketa-sistema integratuaren funtzionamenduko metodo 
orokorrak eta langileek horien betearazpenean dituzten erantzukizunen 
laburpena zehazten dira. Prozedura guztiak era egokian ezarri eta gordetzen 
dira. 

− Kalitate Planak: Zugaztelek ematen dituen zerbitzuen funtzionamendua zehatz-
mehatz deskribatzen duten agiriak dira. 

− Eskuliburuak/Jarraibideak: zerbitzuetan inplikatutako pertsonak babesteko 
egindako agiriak dira eta jarduera garatzeko adinako zehaztasun-maila dute.  

− Erregistroak: kudeaketa-sistemako agirien aplikazio praktikotik sortzen dira. 
Garrantzia handia dute; izan ere, batzuetan, zeregin bat era egokian egin dela 
egiaztatzeko iturri bakarra dira. 

 

8. EKINTZA 

 

Plangintza eta ekintza-kontrola 

Zugaztelek zehaztuta ditu hedapenean ezarritako zerbitzua emateko beharrezko 
prozesuak. Horietan, sarrera-elementuak, garatu beharreko jardueren arduradunak, 
erabili beharreko bitartekoak, erreferentziako dokumentazioa eta jarduera horien 
emaitza islatzen duten erregistroak planifikatzen dira. 

Prozesu horien arteko harremana eskuliburu honetako 4. kapituluan (“Prozesuen 
mapa”) eskematizatu da. 

Ondorengo puntuetan oro har azalduko diren prozesuok honako prozeduretan 
garatzen dira: 
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− “Herritarrari arreta ematea”  prozeduran 

− "Informazioaren tratamendua” prozeduran 

Prozedura horietako bakoitza dagokion Kalitate Planean azaltzen da. 

“Urteko aurrekontua egitea, eta horren jarraipena e gitea, asebetetzea neurtzea, 
eta bezeroaren erreklamazioak/iradokizunak kudeatze a” prozeduran deskribatzen 
da urteko aurrekontua eta horren jarraipena egiteko metodologia. 

 

Produktu eta zerbitzuetarako betekizunak  

Zugaztelek ahalik eta zerbitzu onena emateko beharrezko baldintza guztiak aztertu, 
identifikatu eta ezartzen ditu, esate baterako, bezeroek iradokitakoak. Horrez gain, 
komunikazio-kateak ezarri ditu, bezeroek ematen den zerbitzuari buruzko informazioa 
eskatu eta jaso dezaten eta beren gorabehera, kexa, erreklamazio eta iradokizunak 
bidal ditzaten. 

Bezeroarekiko komunikazioa zerbitzu, kontsulta, kexa eta abarri dagokienez, eta 
eskaini beharreko zerbitzuen betekizunei dagokienez, jarduerari lotutako prozesuetan 
tratatzen da. 

 

Diseinua 

Zugaztelek “Azpiegiturak" izeneko prozedura zehaztu du. Bertan, Zugaztelek 
eskaintzen dituen herritarrei arreta ez-presentziala emateko zerbitzuei lotutako 
azpiegitura-diseinuen garapena eta planifikazioa finkatzen dira. 

 

Kanpotik ekarritako produktu eta zerbitzuen kontrola 

Zugaztelek “Erosketak/Kontratazioak eta Hornitzaileen Ebaluazi oa” izeneko 
prozedura zehaztu du, eta, horren bidez, zerbitzuak erosi eta kontratatzeko eta 
hornitzaileak ebaluatzeko ezarritako metodologia deskribatzen da. 

 

Zerbitzua ekoitzi eta hornitzea 

Zugaztelen garatutako zerbitzua emateko prozesua eskuliburu honetako “Plangintza 
eta ekintza-kontrola” atalean adierazi den moduan planifikatuta dago. 

Zugaztelek bere kontrolpean dauden bezeroen jabetza-ondasunak zaintzen ditu 
(jabetza intelektuala eta materiala: kutxak). Horretarako, horiek gordetzeko leku 
aproposak ditu, eta une oro daude identifikatuta, era egokian egiaztatu, babestu eta 
gorde ahal izateko. Ondasun horiei lotutako gorabeheraren bat gertatuz gero, bezeroa 
jakinaren gainean jarriko da eta “Gertaerak, gorabehera, adostasun ezak, ekintza 
zuzentzaileak eta prebentiboak" izeneko prozeduraren arabera kudeatuko da. 
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Produktuak eta zerbitzuak askatzea 

Eskainitako zerbitzua kontrolatuta geratzen da atal honetan ezarritako metodologiaren 
araberako betekizunak betetzen direla egiaztatzeko. 

 

Adostasun ezak irteeren kontrola  

Betekizunekin bat ez datozen zerbitzuak “Gertaerak, gorabehera, adostasun ezak, 
ekintza zuzentzaileak eta prebentiboak" izeneko prozeduraren arabera kudeatuko 
dira. 

 

9. BETETZEAREN EBALUAZIOA 

Jarraipena, neurketa, azterketa eta ebaluazioa 

Planifikatutako emaitzak lortzeko ezarritako prozesuen gaitasuna frogatze aldera, 
hainbat adierazle ezarri dira prozesuko zenbait zatitan, horien jarraipena eta neurketa 
egin ahal izateko.  

“Urteko aurrekontuaren prestaketa, eta horren jarra ipena, asetasunaren neurketa 
eta bezeroaren erreklamazio/iradokizunen kudeaketa”  prozeduran bezeroaren 
asetasuna zein den jakiteko metodologia deskribatzen da. 

 

Barne auditoria 

Informazioaren segurtasun eta kalitateari buruzko jarduerak Sistemaren arabera egiten 
direla egiaztatzeko eta beren eraginkortasuna ebaluatzeko, "Barne-ikuskaritzak" 
prozeduran zehazten da helburu horietarako jarraibidea. 

 

Zuzendaritzak berrikustea 

Zuzendaritzak egindako sistemaren berrikuspena honakoek egingo dute: 

− Zuzendari kudeatzaileak. 

− Kalitate eta Prestakuntza Arloak. 

− Zerbiztu Operatibo eta Orokorren buruak. 

 
Urtero egiten da, eta honako putun hauek aintzat hartzen ditu: 
 

- Politiken betearazpena eta helburu eta xedeen lorpena. 
- Zuzendaritzak egindako aurretiazko berrikuspenen egoera 
- Kanpo eta barne gaietan izandako aldaketak, betiere kalitatearen kudeaketa-

sistemari badagozkio. 
- Sistemaren eraginkortasuna eta funtzionamendua hobetzeko erabili litezkeen 

teknikak, produktuak edo prozedurak. 
- Arriskuen azterketan egokiro aurreikusi ez diren mehatxu eta ahuleziak. 
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- Arriskuak tratatzeko plan eta prozesua eta hobetzeko aukeren ebaluazioaren 
jarraipena. 

- Gorabeherak, adostasun ezak, eta ekintza zuzentzaile eta prebentiboen egoera. 
- Kalitatearen sistemaren betearazpenari eta eraginkortasunari buruzko informazioa, 

joera erlatiboak barne: 
o Bezeoraren gogobetetzea eta alderdi interesdunen feedbacka 
o Kalitatearen helburuak zein mailatan lortu diren 
o Prozesuen betearazpena eta zerbitzuen adostasuna 
o Adostasun ezak eta ekintza zuzentzaileak 
o Jarraipenaren eta neurketaren emaitzak 
o Auditorien emaitzak 
o Kanpo hornitzaileen betearazpena 

- Prestakuntza Plana eta baliabideak egokitzea 
- Arriskuei aurre egiteko eta aukerei ekiteko hartutako neurrien eraginkortasuna 
- Hobetzeko aukerak 

 
Zuzendaritzak egindako berrikuspenak jasota izan behar ditu honako hauei lotutako 
erabakiak eta ekintzak: 
 

- Sistemaren eta haren prozesuen eraginkortasuna hobetzea 
- Arriskuen azterketa eta horiek tratatzeko plana eguneratze. 
- Informazioaren segurtasunari eragiten dioten prozedurak eta kontrolak aldatzea 
- Kudeaketa sisteman dauden aldatzeko beharrak 
- Baliabideen beharrizana 

 

10. HOBEKUNTZA 

Adostasun eza eta ekintza zuzentzailea 

Zugaztelek “Gertaerak, gorabehera, adostasun ezak, ekintza zuz entzaileak eta 
prebentiboak”  izeneko prozedura garatu du. Horren bidez, segurtasunaren arloko 
gertaerak, gorabeherak eta adostasun ezak jorratzeko eta horiek zuzendu, prebenitu 
edo berriz ez gertatzea xede duten ekintzak zehazteko (ekintza zuzentzaileak) 
metodoa garatzen da. 

Adostasun ez baten aurrean erreakzionatu egiten du erakundeak, eta kausak 
ezabatzeko ekintzak aplikatu beharra aztertzen du, berriz ere gerta ez daitezen. 
Horretarako, beharrezkoak diren ekintzak ezartzen ditu, hartutako ekintzen 
eraginkortasuna berrikusten du, beharrezkoa bada, arriskuak nahiz aukerak 
eguneratzen ditu edo aldaketak egiten ditu sisteman. 

 

Etengabeko hobekuntza 

Zuzendari kudeatzaileak aintzat hartzen ditu prozesuen azterketen emaitzak eta 
zuzendaritzak egindako berrikuspena, zertarako eta zehazteko beharrik edo aukerarik 
dagoen etengabe hobetzen jarraitzeko. 

 


