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1. Sarrera

1. irudia: Gizartearen eta ekonomiaren bilakaera

Gaur egun, bilakaera bat gertatzen ari da Industri Gizartetik Informazioaren eta
Ezagupenaren Gizarterantz, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia (IKT)
modernoei esker. Baina, zer da Informazioaren eta Ezagupenaren Gizartea?, eta, zer dira

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak?

“IKTak PYMEetan aplikatzeko Oinarrizko Gida” honetan, argi eta modu ulergarrian

azalduko ditugu adierazpide horiek eta Informazioaren eta Komunikazioaren Gizarteari

lotutako beste asko; izan ere, itxuraz konplexuak izan arren, nahiko errazak dira eta,

gainera, gero eta gehiago erabiltzen ditugu eguneroko hizkuntzan.

Bilduma, beste alde batetik, arlo honetan adituak izan ez eta teknologia berriei buruzko

ezaguera oso oinarrizkoak dituzten pertsonei zuzenduta dago; horrela, gida erabilgarria

eta erraza izango da, Informazioaren Gizarteari eta IKTei buruzko kontzeptuak argitzeko.

Bilduma honetan, sarrera hau ez ezik, ondoren adierazitako kapituluak ere badaude, eta

horietan, Informazioen eta Komunikazioen Teknologiak integratzen dituzten oinarrizko

beste kontzeptu batzuk aztertuko dira:
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• Internet

• Merkataritza elektronikoa

• Oinarrizko telekomunikazioak

• IKTen aplikazioak Industrian

• Berrikuntzaren kudeaketa

Ondoren, oinarrizko definizio batzuk eman, eta gero, gainontzeko kapituluak garatuko

ditugu, IKTei eta Informazio Gizartearen kontzeptuari buruzko nozio argia daukagunean.

Definizio horiei esker, lehenengo hurbiltzea egin ahal izango dugu, “Informazioaren eta

Komunikazioaren Teknologiak aplikatzeko Oinarrizko Gida” honetako edukietara.

2. Informazioaren eta Ezagupenaren Gizartea

Informazioaren eta Ezagupenaren Gizartea gizartearen bilakaeraren hurrengo pausoa

da, Industri Gizartearen atzetik. Puntu honetan, garapen maila handiagoa da alderdi

guztietan, eta hain zuzen ere, enpresaren eremuan; izan ere, jarduera handiagoa dago

Berrikuntza eta Ikerketa Teknologikoaren arloan. Jarduera handiagoa izatearen ondorioz

(pertsonen jakintzan oinarrituriko jarduera), prozesuak, produktuak eta abar hobetu egiten

dira, eta, azken batean, enpresaren balioak gora egiten du.

Egin-eginean ere, teknologia berriek ahalmen handia eskaintzen diete hiritarrei, enpresei

eta administrazioei, edozein informazio lortzeko edo partekatzeko, edonondik eta
nahi den moduan. Beste leku batzuetako pertsonen informazioa eta ezagupenak

eskuratzean, errazagoa da enpresetan hobekuntza berriak sartzea. Lorturiko hobariak

gizartearen sektore guztietara hedatu eta, horren eraginez, gizartearen garapenak

gorakada handia izan du.

Informazioaren eta Komunikazioaren Gizartearen oinarria pertsonak eta horiek

informazioa igortzeko eta ezagupenak sortzeko (garaturiko teknologia berrien bitartez)

duten gaitasuna dira.

Lema hauxe da: “Pentsaera orokorra eta tokian tokiko jarduera”.
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Mende berriarekin, gizarte berria finkatuko da, Informazioaren eta Ezagupenaren Gizartea,

alegia; horren kalitatean, kudeaketan eta transmisioen azkartasunean oinarrituz, enpresen

lehiakortasunerako oinarrizkoak izango diren faktore berriak eta pertsonak garatzeko

aukera berriak sortuko dira.

3. Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (IKT)

Historian zehar, baliabide teknologiko berrien erabilgarritasuna ate berria izan da, aukera

berrien mundurako, eta enpresen balioa maximizatzeko eta pertsonen bizi kalitatea

hobetzeko aukera eman du.

Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia berriak aplikatzearen ondorioz, pertsonen

jarduteko modua aldatu (optimizatu) egiten da, eguneroko lan asko erraztu egiten baitira.

Jarduteko modu asko eta prozesu ugari aldatzen direnean, balioak eta jarrerak ere aldatu

egiten dira, baita kultura eta gizartea bera ere. Horrela, Gizartea bilakatu egiten da.

2. irudia: Teknologiek gizartean duten eragina

****TRADUCCIÓN DEL GRAFICO

BALIABIDE TEKNOLOGIKOAK (Azpiegiturak)

PROZESUAK (Bizimodua)

BALIOAK ETA JARRERAK (Kultura)
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FIN DE LA TRADUCCIÓN DEL GRAFICO***

Informazioaren Teknologia hardwareko, softwareko eta informatika zerbitzuetako
jarduerei lotutako teknologiek osatzen dute, hau da, informazioa tratatzeko edo

prozesatzeko erabiltzen diren teknologia guztiek.

Azken urteotan, aurrerapausoa eman eta informazio hori hedatzeko nahiz jakinarazteko

eta jakintzak partekatzeko helburua duten teknologiak ere multzo horren barruan sartu

dira, eta orain  Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak aipatzen dira.

Horrenbestez, IKT deritzonaren barruan, Informazioaren Teknologia, talde jarduerak,

komunikazio zerbitzuak eta pertsonak sartzen dira.

Akronimo hori gero eta gehiago erabiltzearen eraginez, bizkortu egin da Informazioaren

eta Komunikazioen arteko konbergentzi fenomenoa.

***TRADUCCION DEL GRAFICO
Telekomunikazioak

Informatika
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Edukiak
Ondorio Ekonomikoak

Gizarte ondorioak
IKT sektorea

Informazioaren Industria
Informazioaren Ekonomia (edo Digitala)

Informazioaren Gizartea

FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO****

3. irudia: Informazioaren Gizartearen ikuspegia

Hurrengo ataletan sarrera laburra egiten da, Informazioaren eta Komunikazioen

Teknologiei buruz, eta horiek “IKTak PYMEetan aplikatzeko Oinarrizko Gida” honetan

aztertuko dira. Lehen esan dugunez, teknologia horiek honako hauek izango dira: Internet,

Merkataritza Elektronikoa, Oinarrizko Telekomunikazioak, IKTek Industrian dituzten

aplikazioak eta, azkenik, Berrikuntzaren Kudeaketa.

3.1. Internet

Internetek aurrekorik gabeko iraultza ekarri du informatikaren eta komunikazioaren

mundura.

Ikuspegi teknikotik begiratuta, esan daiteke Internet elkarri konektaturiko ordenagailu

sareren multzo itzela dela eta mundu osoko sareen sarerik handiena sortu duela.

Kapitulu honetan, Interneten hastapenei buruz mintzatuko gara, horren ibilera,

konektatzeko modua, Intranet, etab.

3.2. Merkataritza Elektronikoa

Internetek aldaketa oso azkarrak sortu ditu gizartean eta enpresetan, eta, horren eraginez,

enpresen eremuan salerosteko eta negozioak egiteko modu berriak sortu dira.
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Atal honetan, Merkataritza Elektronikoa zer den azalduko dugu, baita Merkataritza

Elektronikoaren eredu desberdinak, horren hobariak eta enpresa bat Interneten sartzeko

eman beharreko pauso bereziak ere.

3.3. Oinarrizko Telekomunikazioak

Gure oraingo inguruan, Telekomunikazioen sektoreari buruzko hitz asko eta asko entzuten

dira, gero eta gehiago. Kapitulu honetan, oinarrizko kontzeptuak azaldu nahi dira, une

honetako Komunikazioaren Teknologia nagusiak ulertu ahal izateko.

Era askotako gaiak jorratuko ditugu, adibidez, telefonia arrunta, datuen jakinarazpena,

alanbrerik gabeko telefonia, etab.

3.4. IKTek Industrian dituzten aplikazioak

Azken urteotan, Enpresetarako Informazio Sistemen teknologiak hedapen eta bilakaera

oso azkarra izan du. Hala eta guztiz ere, erakundeetako informazio sistemen egoerak ez

du horien beharrizanen araberako bilakaerarik izan.

Enpresarik gehienetako programak ez dira behar bezalakoak, ezaugarri teknologikoak

atzeratuta dituzte eta erakundearen oinarrizko eginkizun batzuk automatizatu baino ez

dute egiten. Teknologia berrien eztandaren ondorioz etorritako aldaketen eraginez,

enpresa askok erabaki garrantzitsuak hartu behar izan dituzte, aldaketa horietara

egokitzeko.

Kapitulu honetan, era guztietako soluzioak proposatzen dira eta horiek kasu bakoitzaren

beharrizanen arabera aplikatu ahal izango dira: tokiko sareak, lankidetza lana, injinerutza

(CAD eta CAM,...), kudeaketa eta produkzioa (ERP), bezeroak eta komunikazioa (CRM),

etab.
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3.5. Berrikuntzaren Kudeaketa

Berrikuntza teknologikoa oinarrizko estrategia da, prozesu eta produktu berrien

garapenerako, teknologien sorreraren, transferentziaren, sarreraren eta egokitzapenaren

bitartez. Berrikuntza, izan ere, sormenaren eta zientziaren nahiz teknologiaren tresnak

eraginkortasunez erabiltzearen ondorioa da, baina Enpresako Berrikuntza Sistemen

antolaketa eta kudeaketa ere beharrezkoa da.

“Berrikuntzaren Kudeaketa” deritzon kapituluan, besteak beste, hauxe azaltzen da:

Berrikuntzaren planifikazio estrategikoa egiteko modua, Ezagupenak kudeatzeko era eta

Enpresari azken teknologiei dagokionez gaurkotuta egoteko aukera emango dion Zaintza

Teknologikoa egiteko erabili behar den teknologia.

4. IKTen hobariak

Enpresek helburu argia dute: hobariak sortzea, balio handiko produktuak eta zerbitzuak

eskainita, horiek lortu nahi dituztenei. Horrenbestez, Informazioaren Gizarteari dagokionez

egiten diren gauza guztiak gizarte horren helburuetara egokitu beharko dira.

Enpresek modu asko dituzte hobariak lortzeko, eta ez bakarrik Interneterako sortutako

enpresa berriek, baita enpresa tradizionalek ere:

• Enpresaren web lekua sortzea. “Interneten ez egoteak” gero eta zalantza handiagoak

sortuko ditu enpresaren sinesgarritasunari buruz.

• Sektore bakoitzaren barruan, baita enpresa bakoitzaren barruan ere, IKTak erabiltzeko

moduak identifikatzea, diru-sarreren gorakada eta kostuen beherakada sortzeko; hau da,

lehiakortasuna hobetzea.

• Ezaugarriok dituen zerbitzuen eta aplikazio elektronikoen eskaintza bat garatzea:

- Bezeroentzat erakargarria izatea. Garrantzi ahalik eta handiena eman behar zaie
inoiz ere hutsik egiten ez duten balioei. Produktuaren kalitatea, bezeroen arreta,
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bezeroen beharrizanetan nahiz nahietan oinarrituriko diseinua, prezio eskuragarria,
etab.

- Ondo planeatuta eta betearazita egotea. Batzuek diote online munduan edozerk
balio duela, baina hori ez da egia; jakina, hobarietarako bide argia eduki behar da.

• Merkataritza elektronikoko ekimenak egiteko aukerarik ez baztertzea, enpresak

edozein sektoretan jardun arren. Hobariak lor daitezke, baldin eta bezeroarentzat ohiko

enpresak baino balio handiagoa sortzen duen erosteko modu berria eskaintzen bada.

• IKTen aplikazioaren hobaririk argienak enpresaren barruko prozesuetan daudela

gogoratzea. Enpresarik tradizionalenek ere hobekuntza izan ditzakete euren

produktibitatean, bide hori erabiliz gero, eta segurutik nahitaez egin beharra izango dute,

lehia gero eta gogorragoa baita.

•  Berrikuntzen aurkako joerarik ez edukitzea, edozein aldaketak eragiten dituen

arazoen beldur izateagatik. Epe laburrerako erosotasunak eta inertziak enpresen

etorkizuneko estrategia bideratzea ez da onargarria.

• Pertsonei aditzera eman beharko zaie teknologia berrien erabilera nahitaezkoa izango

dela, baita eurentzat onuragarria izango dela ere; gainera, tresna berriak erabiltzeko

gutxieneko heziketa lor dezaten ere ezinbestekoa da, euren lana optimizatzeko eta balio

erantsi txikiko lanak saihesteko.




