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A. ZER DIRA TXEKEO TEKNOLOGIKOAK? 
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1. TXEKEO TEKNOLOGIKOEN XEDEA ETA DEFINIZIOA 

Mundu osoak txekeo teknologikoaren kontzeptu berbera uler dezan, komenigarritzat jo 

dugu BFAren Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailetik TXEKEO TEKNOLOGIKOA zer 

den eta zer ez den ulertzen dugunari buruzko jarraibide batzuk ematea.  

 

Bai da txekeo teknologikoa 

BFAk sustatutako zerbitzu bat da txekeo teknologikoa, Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen 

garapen teknologikoa eta berrikuntza sustatzea helburutzat duena, lehiakorragoak 

izateko, ingurunean modu integratuan eta iraunkorrean. 

Txekeo teknologikoak konponbide teknologiko bat eskaintzen dio enpresari, lehiakorra 

eta enpresaren aukera eta beharrizanei eta enpresak identifikatutako arazoari 

egokitutakoa, bi arlo hauen arteko batean: 

 Prozesua: eraginkortasuna, kalitatea hobetzea eta operatiboen kostuak gutxitzea 

bilatuz (bereziki ekoizpenaren esparruan), hobekuntza teknologikoaren bitartez. 

 Produktua/zerbitzua: merkatu kuota handiagoak edo merkatu berrietara 

sarbidea lortzeko, produktu/zerbitzu berriak garatuz edo lehenagokoetan 

hobekuntza nabarmenak sartuz. 

Proposatutako aukera teknologikoari buruzko nahikoa informazio eman behar dio 

txekeoak enpresari, hain zuzen ere enpresak aukera hori ezartzearen gainean 

erabakitzeko adina. Informazio horrek beste alderdi batzuk ere jaso ditzake, esaterako 

honako hauek: 

 Aukera horren abantailak eta desabantailak beste aukera batzuen gainetik 

 Ezarpen faseak 

 Egin beharreko ekintzen definizio zehatza 

 Kostua 

 Hornitzaileen identifikazioa, hala badagokio 

 Lortu nahi diren abantailak 

 Etab. 

 

Aukera teknologikoaren ezarpena erraza eta azkarra denean, txekeo teknologikoaren 

beraren jardute markoan jaso ahalko da. 
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Eragile teknologikoek aholkularitza eskainiko diete enpresei azterketetan, ikuspegi 

teknologiko batetik, enpresak identifikatutako arazoa aztertuz, ezaugarri nagusiak lortuz 

eta fokalizatuz, konpontzeko aukerak proposatuz eta hautatutako aukera modu azkarrean 

eta kostu mugatuarekin ezarriz, posible bada, edo epe ertain/luzeko ezarpen plan zehatza 

proposatuz, eragin sakonagoko aukera teknologikoen kasuan. 

Eragile teknologikoak kanpo erakunde espezializatuak dira, eta lehiakortasun baldintzetan 

eta konfidentzialtasun bermearekin aholkularitza eskaintzen diote enpresa bati 

adierazitako bi esparruen arteko edozeinetan identifikatutako arazo jakin bati 

dagokionez.  

 

Enpresa eskaintzaileak txekeo teknologikoen programan hautagaitza aurkezten duen 

unean eragile teknologikoaren lanak ardatz izango duen arazoa identifikatuta izan 

beharko du enpresa eskaintzaileak. 

 

 

Honako hau EZ da txekeo teknologiko bat 

Dekretu honen ondorioetarako, honako elementu hauek, besteak beste, EZ dira txekeo 

teknologiko gisa hartuko:  

 Ekoizpen PROZESU batean edo PRODUKTU batean berrikuntzara zuzenean 

bideratuta EZ dagoen azterlan bat. 

 Soilik arte egoera aztertzen duen txosten bat. 

 Soilik laborategiko entsegu lanak lantzen dituen txosten bat. 

 Merkatuan existitzen diren aukera estandarren inguruko analisi bat (adibidez: 

softweare paketeak). 
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2. ERAGILE PARTE HARTZAILEAK 

BFAko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila txekeo teknologikoen eragile eta 

finantzatzaile nagusia da, eta, horrez gain, programa ongi garatzeko koordinazio 

administratibo eta teknikorako arduraduna ere bada; halaber, beste bi eragile parte 

hartzaile erabakigarri identifikatu behar dira "TXEKEO TEKNOLOGIKOAK programan”: 

 Entitate onuradunak 

 Entitate hornitzaileak 

 

 Entitate onuradunak 

Txekeo teknologikoen onuradunak izango diren 

enpresen kolektiboa Bizkaian izaera juridiko propioa 

izan eta jarduna honako sektore hauetako batean 

daukaten enpresak izango dira: industria, garraioak, 

eraikuntza, industriari lotutako zerbitzuak eta 

handizkako merkataritza (deialdia arautzen duen 

dekretuaren I. eranskina - EJSN Ekonomia Jardueren 

Sailkapen Nazionaleko 2009ko epigrafeen arabera), 

baldin eta honako betekizun hauek betetzen 

badituzte:  

 

 Egoitza sozial eta fiskala eta gutxienez ekoizpen zentro bat Bizkaian izatea 

 5 eta 100 pertsona arteko lantaldea izatea, lanaldi osoko urtekoen baliokideetan 

 Honako bi muga hauetatik gutxienez bat ez gainditzea: 

o Urteko negozio bolumena 20.000.000 eurokoa izatea 

o Balantze orokorra 20.000.000 eurokoa izatea 

 Zerga betebeharrak Gizarte Segurantzaren aurrean eta diru-laguntzen itzulketei 

dagozkienak egunean izatea, eta Diru-laguntzen Foru Arauko 12. artikuluko 

gainerako inguruabarren eraginpean ez egotea. 

 Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko entitateen erregistroan izena 

eman izana 

 

 

ENTITATE 

ONURADUNAK: 

5 eta 100 

pertsona arteko 

ETEak 
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 Entitate hornitzaileak 

Txekeo teknologikoak eragile teknologikoak deritzen 

zerbitzuen entitate hornitzaileen bitartez artikulatuko da; 

eragile horien profilak honako ezaugarri hauek izan behar 

ditu:  

 Dagokion jarduna garatzean kasuan kasuko 

pertsonak inguruan izango dituen sektorearen eta 

enpresen errealitatea sakon ezagutzea eta 

ikuspegi teknologikotik enpresa 

lehiakortasunerako giltzarri diren oinarriak 

ezagutzea. 

 Enpresa bakoitzaren jardun zehatzari lotutako esperientziak eta ezagutza 

transmititzeko eta kontzientziatzeko gaitasuna, enpresaburuengan nahikoa 

gertutasun eta konfiantza eragiteko gai, beharrezko hausnarketa prozesua eta 

ondoren aukerak aplikatzea erraztea ahalbidetuz. 

 Esperientzia eduki teknologikodun proiektuetan parte hartzean, ahal dela 

inguruneko entitate edo beste eragile batzuekin lankidetzan. 

 

Deialdi honen ondorioetarako, enpresen arloko entitate hauek eragile teknologiko gisa 

hartuko dira: 

 

o Ingeniaritzak (EJSN 7112, 7120, 7490). 

o Industria diseinatzaileak (EJSN 7410) 

o Lanbide Heziketako zentroak 

o Zentro teknologikoak 
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B. NOLA GARATZEN DA TXEKEO TEKNOLOGIKOA? 
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1. TXEKEO TEKNOLOGIKOA GARATZEKO METODOLOGIA 

TXEKEO TEKNOLOGIKOKO garapen metodologiak, oro har, bi azpiprozesu aurreikusten ditu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bi azpiprozesuak eragile teknologikoek garatu beharko dituzte 

(ingeniaritzak, industria diseinatzaileak, lanbide heziketako 

zentroak eta zentro teknologikoak), eta ETE onuradunek ezarri 

beharko dituzte aukera teknologikoak, salbu eta, erraza izateagatik, 

aukera teknologikoa ezartzea txekeo teknologikoan bertan egin 

ahal bada. 

 

 

 

 

Hurrengo ataletan azpiprozesu bakoitza sakon landu da eta helburuak, eragile teknologikoek 

garatu beharreko jarduerak eta lortu nahi diren emaitzak zehaztu dira.  

 

1.1. ARAZOAREN ANALISIA 

Txekeo teknologikoaren hasierako fasean programan parte hartzeko eskabidean enpresak 

identifikatutako arazoa fokalizatu, aztertu eta ezaugarri nagusiak definitu nahi dira, landuko 

diren bi hobekuntza esparruen artean edozeinetan: prozesua eta/edo produktua/zerbitzua, 

eta horretarako honako jarduera hauek aurreikusi dira: 
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 Txekeo teknologikoaren plangintza 

Eragile teknologiko gisa akonpainamendua egingo dien pertsonak lehenengo bisita 

adostu behar du enpresa onuradunarekin, ahal dela enpresako gerentziarekin eta, 

ezinezkoa baldin bada, zuzendaritza nagusi edo zuzendaritza teknikoarekin.  

Lehen bisita hori adostu ondoren, enpresa onuradunari buruzko informazioa lortzeari 

ekin behar zaio: horretarako bide aproposenak parte hartzeko datuen inprimakia, 

erreferentziak Interneten aurkitzea edota aldez aurreko lan esperientziak dira, baldin 

badaude. 

Horrez gain, txekeo teknologikoa garatzeko denbora plangintzaren aurreikuspena egitea 

komeni da, lehen bisitan enpresako lantaldearekin egokitze aldera. 

 

 Diagnostikoa: arazoaren analisia 

Eragile teknologikoak enpresaren instalazioetara egingo duen lehen bisita presentzial 

horren elementu nagusia enpresak identifikatutako arazoaren diagnostikoa egitea 

izango da; bisitak lau orduko iraupena izatea aurreikusten da, eta gerentziarekin 

elkarrizketa irekia izango du eragileak, arazoa bera eta enpresaren lehiakortasunean 

duen eragina aztertzeko. Arazoa bi eremu hauetako batean egon behar da: 

 Produktua/zerbitzua: Adib.: produktu konplexuagoak edo balio erantsi 

handiagoko produktuak ekoiztea. 

 Prozesua: Adib.: prozesua planifikatzea, esku prozesuak desagerraraztea, 

produktibitatea hobetzea, denborak murriztea, egokitzapenak gutxitzea, etab. 

 

Hasieran txekeo teknologikoa bera aurkeztea gomendatzen da; azterketaren faseak, 

irismena, lortu nahi diren emaitzak eta aurreikusitako lan saioak, eta lan plangintza 

zehaztea data errealekin, lantaldeko pertsonen presentzia bermatuz. 

Balizko zalantzak edo sor daitezkeen galderak argitu ondoren, garrantzitsua da, 

bigarrenik, lehen bisita horren helburuak zehaztea; honela laburbildu daitezke: 

 Enpresak identifikatutako arazoa eta gerentziak proposatutako balizko 

konponbide teknologikoak fokalizatzea, aztertzea eta ezaugarri nagusiak 

definitzea. 

 Enpresaren instalazioak in situ ezagutzea eta indarguneak eta ahultasunak 

produktu/zerbitzuaren eta/edo prozesuaren ikuspuntutik aztertzea, 

identifikatutako arazoari dagokionez. 

 

 



 

Gida praktikoa 11/26 
Enpresa txikiarentzat txekeo teknologikoak  

Kasuan kasuko enpresaren egoera ezagutzeko, aldez aurretik lortutako informazioaz 

gain, gerentziak honako gai hauek sakontasunez azaldu beharko dizkigu: 

 Zer egiten duen 

 Norentzat 

 Zein baliabide dituen: pertsonak, makineria, softwarea… 

 Etab. 

 

Fase horretan gerentziak elkarrizketan zehar azalduko dituen arazoak eta beharrizanak 

antzeman behar dira, inplizituki zein esplizituki azaldutakoak. Garrantzitsua da emaitzen 

txosteneko "Arazoaren analisia" atala gogoan izatea; horri esker, elkarrizketa 

azterketaren alderdi garrantzitsuen ingurukoa izatea bermatuko da. 

Instalazioetan oinez paseatzea une aproposa izan daiteke aldez aurretik aipatutako 

zenbait alderdi in situ ikusteko, edo elkarrizketan antzemandako zenbait arazo ikusteko. 

Ibilbide horretan honako alderdi hauek arretaz begiratu eta idatziz jaso beharko dira: 

 Jardun maila 

 Makineria 

 Garrantzitsutzat jotako beste alderdi batzuk 

 

Agur esateko unean, eta bisita bukatzeko (aurrerago gerentziarekin harremanetan 

egoten jarraituko badugu ere), jasotako informazioa aztertu egingo dela jakinarazi behar 

zaio, hain zuzen ere eragile teknologikoaren kabinete lanaren bitartez aztertuko dela, 

arazoa arintzeko edo konpontzeko balizko aukera teknologikoak eskaintzeko, eta 

enpresarekin kontsultatuko dira, ikuspegi egokia bermatzeko. 

Zenbaitetan, bigarren bisita bat egitea beharrezkoa izango da identifikatutako arazoan 

sakondu ahal izateko, edo informazio gehiago jasotzeko balizko konponbide 

teknologikoen analisi egokia egiteko, aipatutako arazoa arindu edo konpontze aldera. 

 

Eragile teknologikoaren jardun multzo honen output gisa emaitzen txosteneko “Arazoaren 

analisia” atala bete behar da. 
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1.2. KONPONBIDE TEKNOLOGIKOA 

Proposatuko den konponbide teknologikoak produktu/zerbitzuaren edota prozesuaren 

arloetan enpresa onuradunak identifikatu eta eragile teknologikoak egindako analisian aldez 

aurretik zehaztutako arazoa konpontzea edo gutxienez arintzea izan behar du helburu. 

Modu idealean, zenbait konponbide teknologiko identifikatuko dira; konponbide horiek 

elkarren artean konparatuko dira oinarritzat hartuz bideragarritasun tekniko eta 

ekonomikoko irizpideak, bereizketa maila, ezarpen arriskuak eta asimilazio gaitasuna, beste 

faktore batzuen artean; horrela, enpresak ezartzeko konponbide aproposena zein den 

zehaztuko da, honako bide hauetako baten bitartez: 

 Konponbide teknologiko azkarrak, berehala aplikatzeko 

 Eragin handiagoko proiektuak, epe ertain/luzera konponbide teknologiko baten 

ezarpen zehatza proposatuz. 

 

 Konponbide teknologikoak identifikatzea 

Enpresa bisitatu ondoren, eta bertako arazoa diagnostikatu eta ezaugarri nagusiak 

identifikatu ondoren, kabinete lana egin behar da arazoa konpon dezaketen aukera 

teknologiko potentzialak identifikatzeko. 

Aukera horiek identifikatzeko eragile teknologikoaren beraren expertise-a erabiliko da 

oinarri gisa, euskarri gisa erabiliz beste enpresa lehiakor batzuen jarrerak aztertzea, 

erreferentziazko sektore eremuan joerak bilatuz, etab. 

Emaitzen txosteneko “Konponbide teknologikoak” atalean identifikatutako konponbide 

teknologikoen arteko konparazio kuantitatiboa egingo da zenbait irizpidetan oinarrituz; 

eragile teknologikoari lagungarri izan behar zaizkio enpresarentzat aukera erakargarriena 

zehazte aldera. Konparazioa egiteko erabili beharreko irizpideak enpresak berak 

aukeratu beharko ditu, eta ezaugarri zehatzen arabera aldatuko dira. 

 

 Balizko konponbide teknologikoak enpresarekin alderatzea 

Balizko konponbide teknologikoak identifikatu ondoren kontsulta bilera bat egin behar 

da eragile teknologikoaren eta enpresaren artean, proposatutako aukera bakoitzaren 

bideragarritasuna argiagoa izateko eta jardun xede izango den ETE enpresaren ezaugarri 

zehatzetara hobekien egokituko dena zein izango den intuitzeko. 

Horretarako, eragile teknologikoari bisita berri bat egitea gomendatzen da, 2 edo 3 

orduko iraupen aurreikusiarekin, gerentziarekin edo, horrekin ezin bada, zuzendaritza 

orokorrarekin edo zuzendaritza teknikorekin. 
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Bisitaren sarrera txekeo teknologikoen programaren une hori testuinguratuz eta 

helburua zehaztuz egin behar da: balizko konponbide teknologikoak enpresarekin 

kontsultatu hautatutako aukeraren ezarpen plana zehaztu aurretik. 

Ondoren, enpresak identifikatu eta diagnostikoan zehaztutako arazoaren gaineko 

jasotako eta aztertutako informazioa antolatu behar da, ikuspuntuak ulertu ditugula 

berretsi eta bermatzeko. Elkarrizketaren une nagusian, garrantzitsuena da gerentziari  

hitz egiten uztea, gidoirik gabe, baldintzarik gabe. Horretarako, arreta balizko aukera 

bakoitzera bideratu daiteke, garrantziaren ordenari jarraiki, aukera horiek ezartzeak 

enpresari eragingo lizkiokeen loturak ulertaraziz, eta gai guztiak sakontasunez lantzeko 

aukera emanez. Ez zaio aukera baterantz bideratu behar edo konbentzitu behar; aukera 

bakoitza aplikatzeko enpresaren baldintzatzaileen gainean erantzuna bilatu beharko du 

eragile teknologikoak.  

Agur esan aurretik, azken minutuak arazoa birpasatzeari eskaintzea komeni da, 

proposatutako balizko aukera guztiak birpasatzera, gerentziak hobekien hartutakoa 

identifikatuz. Aukera hori edo beste batzuk berretsi edo baztertzeko, eragile 

teknologikoak enpresara beste bisita bat egin ahalko du. 

Nolanahi ere, proiektuaren aurrerapenen gainean informazioa emango zaiola adierazi 

behar zaio; izan ere, etengabeko elkarrekintzan aritzea garrantzitsua da aukera 

teknologiko aproposa hautatzeko eta ezarpen plana diseinatzeko. 

 

 Ezarri beharreko konponbide teknologikoa aukeratzea 

Aurreko bi puntuak aintzat hartuz, konponbide teknologikoen artean eragile 

teknologikoak bat hautatuko du, honetarako: 

 Berehala aplikatu, ezarpen azkarreko konponbide teknologikoen kasuan 

 Epe ertain/luzeko ezarpen plan zehatza proposatu, eragin sakonagoko proiektuen 

kasuan 

Emaitzen txosteneko “Konponbide teknologikoak” atalean, eragile teknologikoak 

hautatutako konponbide teknologikoa proposatutako gainerako aukera teknikoen 

gainetik gailentzeko justifikazio laburra jasoko du. 

 

 Hautatutako konponbide teknologikoen ezarpen plana 

Emaitzen txosteneko “Konponbide teknologikoa” atalean eragile teknologikoak 

hautatutako konponbide teknologikoaren ezarpen plana zehaztuko du; plana egituratu 

egin behar da eta, ahal den neurrian, honako informazio hau jaso behar du: 

 Konponbide teknologikoaren deskribapena 

 Inplikatutako eragileak eta funtzioak 
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 Lan plangintza eta kronograma 

 Arrisku potentzialak eta kontingentzia plana 

 Aurrekontua 

 Bestelako informazio interesgarria 

 

Jarduera multzo honetako output gisa emaitzen txosteneko “Konponbide teknologikoak" 

atala erabat bete beharko da. 

 Emaitzak enpresari aurkeztea 

Eragile teknologikoak azken bisita presentziala adostu behar du gerentziarekin edo, 

ezinezkoa bada, zuzendaritza nagusiarekin edo zuzendaritza teknikoarekin; bileraren 

iraupena ordu bi ingurukoa izatea aurreikusten da, eta emaitzen azken txostena 

aurkeztea izango du helburu. 

Topaketa aurreko lan gisa, eragile teknologikoak emaitzen txosteneko “Laburpen 

exekutiboa” prestatu behar du; atal horretan enpresarekin bideratutako prozesuko 

alderdi garrantzitsuenak bildu behar dira, modu errazean jasota. 

Bisitaren sarrera gisa, txekeo teknologikoaren prozesua labur-labur birpasa daiteke. 
  

Eragile teknologikoak enpresari idatziz entregatu behar dion emaitzen txostena gidari 

hartuta, txostenaren egitura eta edukiak azalduko dira, bereziki hartutako konponbide 

teknologikoaren justifikazioa nabarmenduz gainerako aukeren gainetik, eta hautatutako 

konponbidea martxan jartzeko diseinatutako ezarpen planaren azalpena. Puntu honetan, 

konponbidearen ezarpen planari buruz gerentziari sortzen zaizkion zalantza guztiak 

erantzun beharko ditu eragile teknologikoak.  

Konponbide teknologiko sakonagoen kasuan, eragile teknologikoaren esku-hartzea 

azterketa teknologiaren esparruan hemen bukatzen da. Hala ere, agur esateko unean 

gerentziaren aurrean harremanetan jarraitzeko interesa agerraraztea gomendatzen da, 

aztertutako arazoa teknologikoki konpontzeko etorkizunean enpresak egingo dituen 

aurrerapenen jakitun egoteko. 

Berehala aplikatu beharreko konponbide arinetan, eragile teknologikoak enpresarekin 

jarraituko du eta euskarria emango dio aipatutako konponbidea aplikatu eta martxan 

jartzeko prozesu osoan. Horretarako, saio honetan gerentziarekin adostuko da hurrengo 

urratsak eta topaketak nola eman. 

 

Jarduera multzo honetako output gisa emaitzen txosteneko “Laburpen exekutiboa" atala 

erabat bete beharko da. 
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2. ZERBITZUAREN KRONOGRAMA 

Txekeo teknologikoen programak honako erritmo hauek dituen jardueren kronograma 

gomendatzen du, programa egokitua hedatzeko: 

 

  1 hilea 2 hilea 3 hilea 4 hilea 

 Arazoa aztertzea    

 Konponbide teknologikoak      

 Konponbide teknologikoa ezartzea      
      

 Koordinazioa eta jarraipena   
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3. PROZESUAREN LABURPENA 

Jarraian txekeo teknologikoa hedatzeko eragile teknologikoak garatu beharreko jarduera 

nagusien fluxugrama jaso da: 
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C. ERANSKINAK 
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1. I. ERANSKINA – DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUEREN 

ADIBIDEAK 

 

Jarraian, konponbideen zenbait adibide zehatz jaso dira, orientagarri gisa: 

 

 Aldaketa ekoizpen prozesuan, modu nabarmenean hobetzea eta 
ekipamendu teknologiko berria erostea eragingo badu  

 Kontrola edota oro har enpresaren prozesuren baten eraginkortasuna 
hobetzea ekarriko duten KTI elementu berriak txertatzea 

 Elementu fisiko zehatzak diseinatzea eta ezartzea, enpresaren fabrikazio 
prozesuan zehar ekipamenduak elikatzeko funtzioekin  

 Produktu berrien diseinuan sar daitezkeen materialak edo nabarmen 
hobetutako produktuak aztertzeko saioak 

 Prototipo bat garatzea. 

 Datuak plantan jasotzeko sistema bat diseinatzea eta ezartzea. 

 Produktuaren diseinu zehatza (3D), osagai bakoitzerako ekoizpen 
prozesuen eta materialen zehaztasunekin. 

 Prozesuen edo produktuen jokabidearen azterlan sakon eta esperimentala, 
monitorizaziorako eskakizun teknologiko altuekin, sentsore elementuak, 
abiadura altuko kamerak edo kamera termikoak, etab. 

 Komunikazio sistema garatzea, prozesuak automatizatu eta fabrikazio 
prozesuari laguntza emateko 

 Software modulu bat garatzea enpresaren fabrikazio prozesuan 
funtzionalitate berriak edo balio erantsia eskaintzen duten neurrian 

 Negozio inteligentzia edo zaintza teknologikorako sistema bat ezartzea 
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 Fabrikazio prozesu arruntaren parte diren osagaiak edo suntsikorrak 
erostea, enpresarentzat inolako hobekuntzarik eragiten ez badute 

 Produktu berrien ziurtagiriak lortzeko laborategi entseguak 

 Enpresan lan prozesu edo metodo berriak ezartzea inolako inplikazio 
teknologikorik gabe, adibidez: SMED, LEAN, MRP, 5S, SEIS SIGMA, lay-out 
aldaketak, etab. 

 Mota askotako kudeaketa sistemak ezartzea 

 Benchmarking-a edo lehiakortasuna aztertzea prozesuari edota 
produktuari dagokionez  

 Software modulu bat garatzea ekoizpenarekin zuzeneko lotura ez daukan 
enpresa kudeaketa prozesuak hobetzeko 

 Software estandarra erostea, enpresaren zein esparrutan aplikatuko den 
kontuan hartu gabe 

 Webgune bat edo marketinerako materiala garatzea  
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2. II. ERANSKINA – EMAITZEN TXOSTENA 

Emaitzen txostena txekeo teknologikoa garatzeko metodologiaren fase desberdinetan 

eratzen da, eta informazioa hiru atal nagusitan egituratuta jasotzen du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datozen ataletan emaitzen txostenaren adibide bat jaso da, nola bete behar den jakiteko 

adibide praktikoekin edota jarraibideekin. Aparteko dokumentu batean, gida honekin batera, 

emaitzen txostenaren eredu bat jaso da, formatu editagarrian, eragile teknologikoek txekeo 

teknologikoak egiterakoan erabil dezaten. 

 

LABURPEN EXEKUTIBOA 

Txostenaren atal honetan proiektuaren funtsa jaso da, 

erabakigarritzat jotako zenbait alderdiren bitartez, modu 

laburtuan deskribatuta. Txostenaren ideia 

garrantzitsuenak jasotzen dira bertan:  

• Aztertutako arazoaren deskribapena 
• Identifikatutako konponbide teknologikoak 
• Aukeratutako konponbide teknologikoen 

deskribapena 
• Espero diren onurak 
• Eragile teknologikoen ondorioak 

ARAZOA AZTERTZEA 

Atal honetan enpresaren abiapuntuko informazioa jaso 

da, diagnostiko bisitetan jasotakoa, eta azterketa 

teknologikoan aztertutako produktu/zerbitzu edo 

prozesu arloan identifikatutako arazoa aztertu, 

arazoaren ezaugarriak identifikatu eta zehaztu egin dira.  

• Bisiten gaineko datuak 
• Enpresaren jardueraren datuak 
• Arazoaren azterketa eta ezaugarri nagusiak 

 

 

KONPONBIDE TEKNOLOGIKOA 

Dokumentuaren atal honetan konponbiderako zenbait 

alternatiba deskribatu dira, baita eragile teknologikoaren eta 

enpresaren iritziz aproposena den konponbide teknologikoa 

ezartzeko plan zehatza ere. 

• Identifikatutako konponbide teknologikoak 
• Aztertutako konponbide teknologikoen konparazioa 
• Aukeratutako konponbide teknologikoen xehetasunak 
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 Arazoaren analisia 

 

Bisiten gaineko datuak 

Atal honetan eragile teknologikoaren eta enpresaren izenak, bisiten datak, bisitetan parte hartu duten 
pertsonak eta pertsona horien lana jaso dira. 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Enpresaren izena: ENPRESA SL 

Eragile teknologikoen izena: TXEKEA ingeniaritza – Julen Herrero 

 

Zki
a. 

Bisitaren data Bisitaren arrazoia 

v1 2017/10/15 Hasierako diagnostikoa eta arazoaren ezaugarri nagusiak 

v2 2017/10/29 Identifikatutako arazoaren datuak xehetasunez hartzea 

v3 2017/11/20 Aukerak enpresa aurrean aurkeztea 

v4 2017/11/27 Hautatutako konponbidea enpresarekin kontsultatzea 

v5 2017/12/13 Txekeoren ebaluazioaren eta emaitzen azken txostena aurkeztea 

 

Parte hartzen duen pertsona Kargua v1 v2 v3 v4 v5 

Aitor Esnaola Gerentea (ENPRESA SL)      

Rafaela Santisteban Fabrikazio arduraduna (ENPRESA SL)      

Gabriel Rodríguez Mantentze-lanen arduraduna (ENPRESA SL)      

Jone Aispuru Teknikaria (TXEKEA ingeniaritza)      

Josu Bartolomé Teknikaria (TXEKEA ingeniaritza)      

 

 

Enpresaren jardueraren datuak 

Atal honetan enpresak garatzen duen jarduera nagusia eta sektorea deskribatuko dira, produktu edota zerbitzu 
nagusiak identifikatuko dira, fakturazioan duen eragina, langileen egitura, enpresak lehenago BFAren 
programetan izan duen esperientzia, Porter diamantea osatzen duten lehiakortasun faktoreak eta produktu eta 
prozesu arloetako egoera adieraziz. 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Jardunaren sektorea: 

Enpresak lantzen d(it)uen jardun ekonomikoko sektorea(k) labur deskribatzea. (Adib.: 
siderometalurgia) 
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Jarduera nagusia: 

Enpresaren jardun nagusia labur deskribatzea, dagokion sektoreko balio katean kokatuz. (Adib.: 
Elementuak ekoiztea makineria eta igotze ekipamenduetarako) 

 

 Itxitako azken-aurreko 
ekitaldia 

Itxitako azken ekitaldia 

Fakturazio bolumena: 1.825.000 € 1.935.000 € 

Esportazio bolumena: 700.500 € 895.000 € 

Esportazioa/fakturazioa (%):  %38  %46 

 
 

Langile kop. Titulatu kop. 
Pertsona kop. 
ekoizpenean 

Pertsona kop. 
atal 

komertzialean 

Pertsona kop. 
administrazioan 

20 6 13 4 3 

Gizonak Emakume
ak Gizonak Emakume

ak Gizonak Emakume
ak Gizonak Emakume

ak Gizonak Emakume
ak 

15 5 3 3 12 1 2 2 1 2 

 

(Enpresak azken bost urteetan BFAren beste programa batzuetan izan duen parte hartzea) 

Programaren izena Emate data Finantzatutako proiektua 

Kudeabide XX/XX/2015 Proiektua_izena_1 

Nazioartekotzea XX/XX/2016 Proiektua_izena_2 

… XX/XX/XXXX … 

 

(Enpresaren zerbitzu/produktu nagusien zorroa) 

Produktu/zerbitzuaren izena 
fakturazioaren 

% 

1. produktua %47  

2. produktua %44  

Mantentze-lanen zerbitzua %9  

 
Ekoizpen prozesuaren eta baliabide eskuragarrien deskribapena: 

Ekoizpen prozesua labur deskribatu behar da, eraldaketa fase bakoitzeko lehengaiak eta 
ekipamendu nagusia identifikatuz. (Adib.: Moztea, kurba, soldatzea, tratamendu termikoa, 
muntatzea…) 

 
Bezero nagusien deskribapena: 

Enpresaren produktu/zerbitzuak jasoko dituzten bezero garrantzitsuenak edota sektore nagusiak 
aipatzea, baita haien ustez erosketa faktore nagusiak zein diren ere. 

 



 

Gida praktikoa 23/26 
Enpresa txikiarentzat txekeo teknologikoak  

Lehiakide nagusien deskribapena: 

Identifikatutako enpresaren lehiakide nagusiak aipatzea, baita bezeroen pertzepzioaren ikuspuntutik 
ahultasun eta indargune nagusiak ere. 

 
Hornitzaile nagusien deskribapena: 

Enpresaren ohiko kolaboratzaile diren hornitzaile nagusiak aipatzea, baita horien ahultasun eta 
indargune nagusiak ere. 

 
Produktuaren/zerbitzuaren oraingo egoeraren deskribapena: 

Produktua/zerbitzua merkatuan posizionatzen laguntzen duten faktoreak labur deskribatzea, 
identifikatutako arazoari dagokionez. (Adib.: produktuaren bizitza zikloa, merkatuaren bizitza zikloa, 
ezaugarri teknikoak, teknologikoki bereizteko faktoreak, sektorearen joerak eta erregulazioak, 
lehiaren ondorioak…). 

 
Prozesuaren oraingo egoeraren deskribapena: 

Prozesuaren eraginkortasunean eragina daukaten faktoreak labur deskribatzea, identifikatutako 
arazoari dagokionez. (Adib.: egokia ez izatea teknologikoki, eragozpen teknikoak, multzoen tamaina 
aldatzea, sektorearen joerak eta erregulazioak, automatizazio eta kontrol falta, prozesuen 
digitalizazio falta, lay-out...) 

 

 

Arazoaren azterketa eta ezaugarri nagusiak 

Atal honetan txekeo teknologikoan aztertutako arazoa zehatz deskribatuko da, eskuragarri dagoen 
testuinguruko informazio guztia eskainiz eta konponduko duten balizko aukera teknologiko guztiak ikusaraziz. 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Txekeo teknologikoan aztertutako arazoaren deskribapena: 

Txekeo teknologikoan aztertu eta definituko den prozesu edo produktu/zerbitzuaren arloko arazo 
zehatza labur-labur deskribatzea. 

 
Eragin duten kausak: 

Ahal den neurrian, identifikatutako arazoa eragin duten kausak deskribatuko dira. 

 
Arazoa konpontzeko lehenago egindako lanaren deskribapena: 

Identifikatutako arazoak arintzeko edo konpontzen saiatzeko txekeo teknologikoaren aurretik 
enpresak abiarazitako ekintzak labur azaltzea. 

 
Arazoa konpontzearen ondorioz lortu nahi diren onurak: 

Identifikatutako arazoa konpontzeari esker enpresak lortu nahi dituen onurak labur deskribatzea, 
ahal den neurrian kalkulatzen saiatuz. 
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 Konponbide teknologikoa 

  

Identifikatutako konponbide teknologikoak 

Atal honetan txekeo teknologikoan aztertutako arazoa konpontzeko edo arintzeko aukera teknologikoak 
identifikatu eta labur deskribatuko dira. 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

Zki
a. 

Konponbidea
ren izena 

Deskribapen laburra 

S1 
Materialak 

aldatzea 

Adib.: Egonkortasun berdinarekin baina 1 produktua arinagoa izateko 
ekoizpen materialen ezaugarriak definitzea, prezioan inolako igoerarik izan 
gabe.  

S2 
Diseinua 
aldatzea 

Adib.: 1 produktua berriz diseinatzea, bertsio arinagoa izateko. 3D diseinua, 
prototipoa eta proba mekanikoak 

S3 
Prozesua 
aldatzea 

Adib.: 1 produktu egonkorragoa ekoizteko beste teknika bat erabiltzea. 
Prototipoa eta proba mekanikoak egitea. 

 

Aztertutako konponbide teknologikoen konparazioa 

Atal honetan balizko konponbide teknologikoak erkatu behar dira irizpide jakin batzuk oinarritzat hartuta; 
konparazioa konponbide erakargarriena zein den jakiteko lagungarria izan behar zaigu. Enpresa bakoitzak 
aukeratuko ditu negoziorako garrantzitsuak zaizkion irizpideak. 
Irizpide bakoitzari 1etik 3ra arteko garrantzia maila esleituko zaio, enpresaren interesaren arabera, eta 1etik (ez 
da batere erakargarria) 5era arteko maila (oso erakargarria) irizpide horri dagokionez identifikatutako 
konponbide bakoitzeko. 
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 
Aldagaiaren 
garrantzia S1 S2 S3 … 

Konponbidearen sinpletasuna 

(1=oso konplexua; 5=oso erraza) ** 4 3 1  

Beharrezko inbertsioa 

(1=inbertsio handia; 5=oso inbertsio txikia) *** 3 3 1  

Aurreikusitako ezarpen epea 

(1=oso luzea; 5=oso laburra) *** 4 2 2  

Ezarpenaren konplexutasun teknikoa 

(1=oso konplexua; 5=oso erraza) ** 3 2 1  

Ezarpenaren arrisku potentzialak 

(1=arrisku handia; 5=oso arrisku txikia) * 4 1 1  

Enpresaren asimilazio gaitasuna 

(1=gaitasun txikia; 5=gaitasun  handia) ** 5 4 2  

Ukitutako langileen bolumena 

(1=langile asko; 5=langile gutxi) * 3 3 2  

Bereizketa teknologikoaren maila 

(1=bereizketa txikia; 5=bereizketa handia) ** 5 1 3  

 GUZTIRA: 31 19 13  
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Aukeratutako konponbide teknologikoen xehetasunak 

Aurreko bi puntuetako edukietan oinarrituz, identifikatutako beste aukeren gainetik konponbide teknologiko 
jakin bat hautatu izana atal honetan justifikatuko da, eta ezarpen planean aurreikusi beharreko alderdi gakoak 
zehaztu behar dira.  
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 

Proposatutako beste aukera teknikoen artean aukeratutakoaren justifikazioa: 

Aurreko bi ataletako edukietan oinarrituz, identifikatutako beste aukera teknikoen gainetik 
konponbide teknologiko jakin bat hautatu izana labur-labur justifikatu behar du. 

 
Aukeratutako konponbide teknologikoen deskribapen xehatua: 

Hautatutako konponbidea teknikoki deskribatzea, konponduko duen arazoan oinarrituz. 

Konponbide teknologikoaren deskribapenean jaso beharreko zenbait alderdi, adibide gisa, honako 
hauek izan daitezke: identifikatutako arazoa nola lantzen den, zein den teknologia gakoa, 
enpresarentzat hori ezartzeak eragingo duen balioa, enpresako zein jarduerek izango luketen 
konponbidea ezartzearen eragina, erreferentziazko zein esperientzia ezagutzen duten, etab. 

 
Ezarpenean inplikatutako eragileak eta egindako lanak: 

Konponbidea ezartzeko lantaldeen osaera eta rola zehaztea, enpresako barrukoa zein lagungarria. 

Talde lagungarria eragile teknologikoarekin bat etor daiteke, ezarpen errazak direnean, edo 
identifikatuko diren beste balizko hornitzaile batzuekin, txekeo teknologikoan zehar ezarriko ez diren 
konponbide teknologiko konplexuagoak direnean. 

 
Ezarpenerako kronograma eta lan plangintza: 

Aukeratutako konponbide teknologikoa ezartzeko lan plangintza zehaztea. 

Ezarpen planeko lanak eta faseak kronograma batean jartzea gomendatzen da, datekin, 
betearazpen epeekin eta betetze giltzarriekin zehaztuz. 

 
Arrisku potentzialak eta kontingentzia plana: 

Konponbidea ongi ezartzeko arrisku potentzialak identifikatzea eta neurri aringarriak proposatzea 
(teknikoak, giza neurriak eta/edo antolakuntzakoak), enpresan ezarpen prozesuaren jarraipena 
bermatu ahal izateko. 

 
Aurrekontua: 

Konponbidearen ezarpenaren kostuen aurreikuspena eta banaketa jasotzea, lan plangintzan 
aurreikusitako jardueren arabera. 

 
Bestelako informazio interesgarria: 

Intereseko beste edozein informazio ere jaso behar da bertan, aurreko ataletan jaso ez bada eta 
eragile teknologikoaren arabera garrantzitsua baldin bada konponbide teknologikoa hedatzeko, 
adibidez: legedi aplikagarria, laguntzak eta diru-laguntzak, ingurumen arloko baldintzak, etab. 
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 Laburpen exekutiboa 

 

Laburpen exekutiboa 

Txostenaren lehenagoko edukian oinarrituz, atal honetan txekeo teknologikoaren oinarrizko alderdien 
laburpena jasoko da.  
Testu kutxak jarraibide edota eduki orientagarriarekin osatu dira. 

 
Txekeo teknologikoan aztertutako arazoaren deskribapena: 

Proiektu honetan landutako arazoa labur deskribatzea eta beharrizana justifikatzea. 

 
Identifikatutako konponbide teknologikoak: 

Planteatutako arazoa arintzeko edo konpontzeko identifikatutako konponbide teknologikoen 
aukerak labur azaltzea. 

 
Aukeratutako konponbide teknologikoen deskribapena: 

Txekeoann landutako arazoa konpontzeko aukera aproposena labur deskribatzea ikuspuntu 
teknologikotik eta kostu-onura ikuspuntua aintzat hartuz. 

 
Espero diren onurak: 

Aukeratutako konponbide teknologikoaren ezarpenetik espero diren onurak labur deskribatzea. 

 
Eragile teknologikoen ondorioak: 

Proiektuaren alderdi garrantzitsuenak eragile teknologikoaren ikuspuntutik deskribatzea. 

 


