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1. SARRERA 

Azken urteotan, enpresa asko eta asko arduratu dira ezagutzaren kudeaketaz. 
Orain arte lehentasuna izan duten beste aktibo batzuk bigarren mailara baztertu ditu 
ezagutzak. Lehen aberastasuna lurrean aurkitzen zen, gero kapitalera eta 
teknologiara igaro zen, eta gaur egun enpresek ezagutza jotzen dute euren aktibo 
nagusia. 

Enpresak ingurune global batean ari dira mugitzen, eta horren ezaugarria 
etengabeko aldaketa da. Aldaketa horietara egokitzeko, eta batzuetan aldaketak 
aurrez ikusteko, gero eta gehiago eta gero eta azkarrago ikasi behar dute. Hori dela 
eta, ezagutza funtsezko elementua da. 

Kapitulu honetan ezagutzari buruzko kontzeptu orokor batzuk definituko ditugu, bai 
eta Enpresa Txiki eta Ertainek ezagutza hori kudeatzeko modua ere, euren 
lehiakortasuna handitzeko. Ezagutzaren kudeaketa eta gaur egun hori ezartzeko 
dauden tresnak aipatuko ditugu, zehazki Intraneta, erabiliena baita. 

 

2. EZAGUTZA 

Atal honetan ezagutzaren kontzeptua eta horrekin lotuta dauden oinarrizko arlo 
batzuk definituko dira. 

2.1. Oinarrizko kontzeptuak 

Ezagutzaz hitz egiten dugunean, ulertzea zail egiten duten kontzeptu batzuk, itxuraz 
antzekoak, daude: datuak, informazioa eta ezagutza. Zein da aldea? 

• Datu bat benetako gertakari bati buruzko faktore objektiboen multzo diskretua 
da. Datu batek, berez, ez du ezer esaten, testuingurua eman behar zaio balioren 
bat eman dezan. 

• Informazioa beste urrats bat da, testuinguru bati lotutako datu egituratuen 
multzoa da; azken batean, mezu bat da, eskuarki agiri batean edo entzuteko 
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edo ikusteko komunikazio-euskarriren batean emana. Informazioak badauka 
esangura (garrantzia eta helburua). 

• Ezagutza bigarren urrats bat da: eskarmentua, balioa, informazioa eta “egiten 
jakitea” nahastuta, testuinguru zehatz batean modu egokian interpretatuta. 
Ezagutza informaziotik eratortzen da, informazioari erantsitako eskarmentua 
baita, ingurune eta denbora zehatzetako testuinguruan jarrita eta ekintzara 
bideratuta. Nonaka eta Takeuchi-ren ustez (1995), ezagutza-mota bi daude: 

- Isileko ezagutza edo inplizitua: Pertsonen adimenean dagoena, banakako 
eskarmentua eta emozioen emaitza dena. Zaila da ezagutza hori gauzatzea 
eta komunikatzea.  

- Ezagutza esplizitua edo kodetua: Modu sistematikoan erraz transmititu 
daitekeena da, hitzetan eta zenbakietan adierazten delako. Agirietan, 
prozesu estandarizatuetan, esku-liburuetan, gidetan eta abarretan dago. 

Ikus dezagun adibide baten bidez hiru kontzeptu horien arteko aldea: 

 Datua: 200.000 

 Informazioa: Etxebizitza hori 200.000 eurotan saltzen dute. 

 Ezagutza: Etxebizitza baten bila 3 hilabete eman ondoren,200.000 eurotan 
saltzen duten hori erostea erabaki dut, prezio horretan aurkitu dudan onena 
baita. 
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Datuak informazio bihurtzea, eta informazioa ezagutza bihurtzea da erakundean 
balioa sortzen duena. 

1. irudia: Datuak ezagutza bihurtzea. 

2.2. Ezagutzaren ezaugarriak 

Ezagutzaren oinarrizko ezaugarriek hauek dira: 

• Pertsonala da, hau da, pertsonengan sortzen da eta eurengan dago. Pertsonak 
eskarmentuaren ondorioz bereganatzen du. 

• Informazioarekin lotuta dago, baina goragoko maila batean erabili behar da, 
informazioari eskarmentua eta ekintzarako gaitasuna erantsi baitzaizkio. 

• Ukiezina da, ikusgarri egiten den unean informazio bihurtzen da. Ukiezintasun 
ezaugarri hori dela eta, zailagoa da isolatzea edo paketatzea. 

• Berriro erabil daiteke. Behin eta berriro erabil daiteke eta ezagutza ez da 
“kontsumituko”, beste ondasun fisiko batzuekin gertatzen den moduan. 

DATOS

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

•VALOR
•CONEXIÓN CON LA ACCIÓN
•PARTICIPACIÓN DE LA INTELIGENCIA HUMANA
•DIFICULTAD DE DIFUNDIR

Asociado 
a un Objeto

Asociada 
a un Contexto

Asociado
 a la Persona

+ Estructura

+ Experiencia
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• Ezagutzen jarraitzera bultzatzen du. Prozesua eta emaitza da, eta emaitza 
hori, aldi berean, prozesuaren hasiera bihurtzen da. 

2.3. Ezagutzaren osagarriak 

Edozein enpresaren ezagutza hura osatzen duten pertsonengan, prozesuetan eta 
teknologian dago. Osagarri horiek ez daukate “bizitza” isolatua; aldiz, etengabe 
eragiten diote elkarri. Beraz, batek jasotzen duen ekintzak hainbat ondorio sortuko 
ditu besteetan. Horrela elikatzen da berriro ezagutzaren zikloa. 

2. irudia: Ezagutzaren osagarriak 

2.4. Kapital intelektuala 

Gaur egungo mundua oso lehiakorra da eta enpresen aktiborik baliotsuenak ez dira 
uki daitezkeen aktiboak, hala nola makineria edo instalazioak, baizik eta aktibo 
ukiezinak, hau da, erakundeak osatzen dituzten pertsonen ezagutza, trebetasun, 
balio eta jokabideetatik datozen aktiboak. Aktibo ukiezin horiei kapital intelektuala 
esaten zaie eta enpresarako balio ekonomikoa sortzen duten ezagutza isileko edo 
esplizitu guztiak dira. 

TecnologíaPersonas

Procesos

• Intranet
• Gestión Documental
• Groupware
• Hta. Gestión del conocimiento

• Actitud
• Capacidades
• Habilidades

• Estrategia
• Procesos de negocio
• Cultura
• Estructura

Conocimiento
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Kapital intelektualaren definizioa hau izango litzateke: ezagutzak, eskarmentu 
aplikatua, antolaketaren inguruko teknologia, bezeroekiko harremanak eta 
trebetasun profesionalak edukitzea. Horiek, nahiz eta kontabilitateko ohiko 
egoera-orrietan ez egon, enpresarako balioa sortzen dute edo sortuko dute 
etorkizunean. 

2.4.1 Kapital intelektualaren kategoriak 

Kapital intelektuala hiru kategoriatan sailkatzen da: harremanetako kapitala, 
antolaketako kapitala eta giza kapitala. 

• Harremanetako kapitala: Enpresak kanpoaldearekin (bezeroak, hornitzaileak, 
aliatuak, lehiakideak, etab.) dauzkan harremanen multzoak daukan balioa da. 

• Antolaketako kapitala: Erakundeak antolatzen, sistematizatzen eta paketatzen 
duen ezagutza da. Enpresarena da eta bertan geratzen da pertsonek alde 
egiten dutenean. Enpresaren barruko eraginkortasunerako behar diren ezagutza 
egituratu guztiak sartzen dira, adibidez informazio eta komunikazio sistemak, 
erabiltzen den teknologia, lanerako prozesuak, patenteak, kudeaketarako 
sistemak, eta abarrak. 

• Giza kapitala: Enpresako pertsona eta taldeek daukaten ezagutza erabilgarria 
da. Bertan sartzen dira ezagutzak, trebetasunak eta jokamoldeak, bai eta 
ikasteko eta sortzeko gaitasuna ere. Kapital intelektualaren beste alde biak 
sortzeko oinarria da eta pertsonen eta lantaldeen eskumenak handituz garatzen 
da. 

Kapital mota horiek elkarri eragiten diote eta, era berean, ezagutzaren 
kudeaketarekin lotzen dira, azken hori kapital intelektuala handitzeko prozesu eta 
sistemen multzoa baita. 

Kapital intelektualaren hiru motak neurtu eta ebaluatu egin behar dira, erakundeak 
dauzkan beharrizanak eta eskura ditzakeen ekarpenak zeintzuk diren ikusteko. 
Horretarako, adierazle multzo bat definitu beharko da, modu errazean erakundeek 
erabakiak hartzeko erabiltzen duten informazioa hobetu ahal izateko. 
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Horrela, bada, informazio eta ezagutza bolumen handia sortuko da erakundearen 
inguruan, besteak beste, hobekuntza ekintzak planifikatzeko, helburuak lortzeko, 
antolaketako memoria sortu eta handitzeko, enpresaren balioa kalkulatzeko, 
finantziazioa lortzeko, etab. Gainera, gure bezeroak, hornitzaileak eta aliatu 
posibleak hobeto ezagutu ahal izango dugu, eta berrikuntza politika arrakastatsuak 
bultzatu ahal izango dugu. 

 

3. EZAGUTZAREN KUDEAKETA 

Ezagutza enpresen altxor handienetako bat dela onartuta, harrigarria da oso 
enpresa gutxi aritzea ezagutza hori kudeatzeko ekimenak aplikatzen. ¿badakite 
benetan zertaz mintzo garen? 

3.1. Zer da ezagutzaren kudeaketa? 

Ezagutzaren kudeaketa aktibo ez-materialak modu esplizituan kudeatzeko prozesua 

da; horrela, enpresak ezagutza sortu, bilatu, biltegiratu eta transferitu dezake, 

ekoizkortasuna eta lehiakortasuna handitzea lortzeko. 

Nabarmentzekoa da ezagutzaren kudeaketaren abantaila lehiakorrak ez datozela 

biltzen eta biltegiratzen den ezagutza kopurutik, baizik eta ezagutza horren 

erabileratik. Hori dela eta, trukea eta lankidetza sustatzen duen kultura korporatiboa 

erabili behar da. 

3.2. Ezagutzaren kudeaketaren helburuak 

Funtsean, hauek dira ezagutzaren kudeaketaren xedeak: 

• Enpresaren kapital intelektuala handitzea. 

• Ekoizkortasuna eta lehiakortasuna hobetzea. 

• Erakunde berritzaileagoak sortzea. 
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• Antolaketaren eragimena eta eraginkortasuna lortzea. 

• Informazio egokia, pertsona egokiari, une egokian ematea, eskuratutako 
ezagutzak eta egindako lanak geroko proiektuetarako aprobetxatu ahal izateko. 

• Erabakiak hartzen laguntzea; zer ezagutza behar den eta zer jakin behar den 
jarduera egiteko. 

3.3. Ezagutzaren kudeaketaren prozesua 

Ezagutzaren kudeaketaren prozesuak oinarrizko lau urrats edo ekintza dauzka: 

1. Informazioa sortzea eta harrapatzea: behar dugun baina ez daukagun 
informazioa garatzea, sortzea edo eskuratzea da. 

Datuen sarrera eskuz egin daiteke, edo egindako datu-baseetatik, intranetetik 
edo internetetik datuak inportatuz, eta abar. 

2. Antolaketa eta biltegiratzea: Sortuta dagoen ezagutza bat jasotzea, modu 
formalean irudikatzea eta euskarri batean gordetzea, eskuratzea eta erabiltzea 
ahalbidetuko duen moduan. Prozesu horrek ezagutza antolatzea, baliozkotzea 
eta egiaztatzea dakar. 

3. Banaketa eta sarbidea: Ezagutza behar duten pertsonei helaraztea da 
ezagutza zabaltzea eta transferitzea, erakundearen barrukoak nahiz kanpoko 
pertsonak izan. 

Ezagutza zabaltzeko biderik ohikoenak hauek dira: internet/intranet, eta tresna 
horren berezko utilitateak, hala nola albisteak (news), posta elektronikoa, 
posta-zerrendak, eta abarrak. 

4. Aplikazioa/Erabilera: Ezagutza aplikatzea erakundearen prozesuetan 
erabiltzea da, enpresaren egiten jakite bihurtzeko. Interfaze soil baten bidez, 
informazioa bilatzea eta aurkitzea lan erraza izan behar du erabiltzailearentzat. 
Bilaketak modu askotan egin daitezke: karpeten bidezko nabigazioarekin 
(fitxategien sistemaren motakoa), informazioaren kategoriaren arabera (Yahoo 
motako bilatzailea erabilita) edo galderen bidez (errazak, konplexuak, etab.). 
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beste alde batetik, posta modura hel daiteke erabiltzailearengana, albiste-talde 
bati egindako harpidetzaren bidez, etab. Ezagutza eskuratu ondoren, 
erabiltzaileak une horretan esku artean dauzkan produktu, zerbitzu eta 
prozesuetan erabili dezake. 

Irudi honetan ikusten denez, jarduera horiek ziklo bat osatzen dute:  

3. irudia: Ezagutzaren kudeaketaren prozesua. 

3.4. Ezagutza kudeatzeko sistema bat ezartzea 

Kudeaketaren beste edozein arlotan bezala, ezagutza kudeatzeko sistema bat 
ezartzeko, enpresak bere egoera zehatzari egokitutako estrategia eta metodologia 
aukeratu beharko ditu, ez baitago eredu orokorrik. 

Hori dela eta, hauek hartu beharko ditu kontuan: bere beharrizanak, bezeroentzako 
zerbitzuaren ezaugarriak, negozioaren ekonomia eta ezaugarriak, langileak, eta 
abar. 

3.4.1 Faktore kritiko arrakastatsuak 

Ezagutza kudeatzeko sistema bat ezartzeak faktore hauetan oinarritu beharko den 
erronka dakar: 

Organización y
Almacenamiento

Aplicación

Captura
Generación

Distribución y
Acceso

Desarrollar, crear y
conseguir el conocimiento
necesario para realizar la
actividad.

Recoger el conocimiento
generado, representarlo
para poder almacenarlo y
después poder acceder a él.

Utilizar el conocimiento en
los procesos de negocio,
actividades, …

Saber dónde buscar el
conocimiento que se posee
y transferirlo/distribuirlo.
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• Isileko ezagutza eta ezagutza tazitua optimizatzeko prozesu integraltzat jotzea 
ezagutzaren kudeaketa. 

• Arduradun gorenen laguntza izateko beharrizana. 

• Helburu argiak eta terminologia edo hizkera komuna zehaztea. 

• Negozioaren prozesu nagusienetan eta kudeatu behar diren prozesuetan zein 
ezagutza den garrantzitsuagoa erabakitzea (bezeroak, lehiakideak, proiektuak 
eta emaitzak, argitalpenak, etab.). 

• Pertsonak ezagutza partekatu eta erabil dezaten motibatzea.  

• Arreta pertsonen aldaketa kulturalean jartzea, teknologian baino gehiago; hala 
ere, sistemari eusten dioten tresnak ere beharrezkoak dira. 

• Esperientzia pilotoekin hastea inguru zehatz eta kontrolatzeko modukoetan. 
Ezagutzaren balio handia daukan gune batean eta proiektua norberaren 
ingurunean integratzea. 

• Ezagutzaren mapa zehaztua sortzea, ezagutzaren esparrua mugatzen duena. 

• Arlo guztiak aldi bereak jorratzea (teknologia, antolaketa, kultura, etab.). 

• Hastea eta gero hobetzea. 

• Teknologiaren aldetik oso sofistikatuak ez diren tresnak erabiltzea. 

Kontuan hartu behar da ezagutza erabiltzea ez dela erabat berria, lehendik eginda 
dagoen gauzaren bat egon ohi delako, bai modu kontzientean bai inkontzientean, 
adibidez, liburutegi bat, datu-baseen sistemak edo hezkuntzako edozein programa. 
Horrela, bada, praktika horiek zabaltzea eta hobetzea da helburua. 

Era berean, komenigarria izatean da kanpoko aholkulari adituengana jotzea lan 
hauetan lagun dezaten: sistema diseinatzea eta egitea, ezagutzaren mapa 
zehaztasun handiagoz egitea, ezagutzaren egoera baloratzea, eta zuzendari eta 
langileei oinarrizko arloen gaineko prestakuntza ematea. 
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3.4.2 Gainditu behar diren oztopoak 

Ezagutza kudeatzeko sistema batek arrazoi nagusi hauengatik murriztu ditzake bere 
itxaropenak: 

• Gai diren erabiltzailerik ez egotea, komunikazioa ez delako nahikoa izan. 

• Ezagutzaren kudeaketa ezin izan da laneko eguneroko jardueran integratu. 

• Sistema erabiltzen ikasteko astirik ez edukitzea, diseinua konplexuegia delako. 

• Erabiltzaileak ez sinestea sistemak onura handiak ekar ditzakeenik.  

• Ezagutza partitzeko astirik ez edukitzea. 

• Ezagutza ez erabiltzea modu eraginkorrean. 

• Ezagutza tazitua eskuratzeko zailtasuna. 

• Ezagutzaren ustiaketa ez da bultzatzen eta ez da saritzen, eta ez da ezagutza 
biltegiratzen lagunduko duten sistemetan inbertitzen. 

• Informazio-gainkargak sortzen dira, eta horiek erabiltzea zaila eta neketsua da.. 

• Ez dago erakundearen konpromisorik. 

• Erakundeko lana ez da langileak atxikitzeko behar bezain erakargarria eta 
jasangarria. 

Gauzarik garrantzitsuena ezagutzaren trukea erraztu eta langile guztiak dakitena 
(bezeroei buruz, lehiakideei edo enpresari buruz) partekatzeko bultzatuko dituen 
kultura sortzea da. Aldi berean, informazio sistemaren bat ezartzeko inbertsioa 
egitea komeni da, hala nola intraneta, datu-base komunak, datu-sareak, eta 
abarrak, ezagutza hori gorde ahal izateko. 
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4. JARDUN OHIZKOENAK 

Ezagutzaren kudeaketa sistema bat ezartzen denean, enpresak tresnaren bat 
erabili beharko du ezarpen horretan laguntzeko. Tresna batzuk ezagutza sortzera 
daude bideratuta, beste batzuk biltegiratzea eta beste batzuk transmisiora. ETEak 
bere beharrizanei eta bere aurrekontuari gehien egokitzen direnak aukeratu beharko 
ditu. Hauek dira tresnarik erabilienak: 

• Intranet bat sortzea, informazioa antolatzeko eta zabaltzeko sistema den 
neurrian. Erakundearen informazio-aktiboetarako sarbidea handitzen du, eta 
informazio hori saratzea, kokatzea, partekatzea eta komunikatzea errazten du. 

Horixe da irtenbiderik erabiliena, ezartzeko eta erabiltzeko erraza delako (web 
nabigazioak informazioa eskuratzea errazten du); gainera, inbertsioa azkar 
itzultzea eskaintzen du. 

• Ezagutzaren mapa izeneko tresnak informazioa behar duen pertsonari hura non 
aurki dezakeen esaten dio. Tresnaren helburua erakundeak zer informazio 
daukan, non dagoen eta zelan heldu ezagutzea da; horrela, informazio hori 
berriro erabiltzea errazten da. Ezagutza formalizatuta egon daiteke eta edukien 
mapa batean zehaztu daiteke, edo pertsonengan egon daiteke. Azken kasu 
horretan, adituen mapa batean adieraziko litzateke. 

Kasu bietan beharrezkoa da bilaketa motor bat sartzea, ezaugarri zehatz batzuk 
izango dituen aditu bat bilatzeko. 

• Adituen mapak edo adituen orrialde horiak: ezagutza arloetarako adituak 
identifikatzea. Adituen arteko topaketa errazten du, ezagutza trukatu dezaten.  

• Jardun hobeak: ezagutzaren barruan jardun onak eskuratzea eta trukatzea. 

• Jardun-komunitateak edo adituen sareak: Interes komunak dauzkaten 
pertsona multzo bat da, ideiak trukatzeko eta lankidetzan aritzeko biltzen direnak, 
horrela euren ikaskuntza azkartzeko. Taldearen harremanak mezu elektronikoen 
bidez edo aurrez aurreko bileretan egin daitezke. 
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• Groupwarea ezartzea lankidetzarako, adibidez: eztabaida-lekuak edo 
elkarrizketen biltegiak, bideo-hitzaldiak, posta elektronikoa, arbel elektroniko 
partekatuak, eta abarrak. 

• Bilaketa eta ikerketa zerbitzua: Tresna horrek informazio zehatza ematen die 
langileei, eta datuak eskuratzeko eta ikerketako prozesuak azkartzen ditu. 

• Albisteen zerbitzua / behaketa teknologikoa: Zerbitzu horrek hobetzeko 
aukerak eta merkatuko ideia berritzaileak, alde sendoak eta ahulak, gure 
lehiakideen mehatxuak eta abarrak modu sistematikoan identifikatzen saiatzen 
da. 

Zerbitzu horren egitura pertsona talde bat da, informazio iturri desberdinak 
kontsultatzen eta aztertzen dituztenak: beste enpresa batzuetako teknikariak, 
zientzialariak eta enpresa-buruak, argitalpen profesionalak eta zientifikoak, 
erakusketa, azoka eta biltzar espezializatuak, patenteen erregistroak, informazio 
teknologikoan espezializatutako sareko datu-baseak, eta abarrak. Azkenean, 
interesdunei albisterik garrantzitsuenak bidaliko zaizkie posta elektronikoz, euren 
interes partikularren arabera, eta informazio hori gordeleku batean gordeko da. 

• DataWarehousing / Informazio gordelekuak: Hainbat datu-baseren biltegia, 
erraz sartzeko modukoa, datuak atera eta informazio bihurtu ahal izateko. 

• DataMining: Datu-bolumen handietatik balio handiko ezagutza identifikatzea eta 
ateratzea. 

• Gaitasunen araberako kudeaketa, giza baliabideetako politikak bilatzen diren 
gaitasunen profilei egokitzeko. 

• Onarpen eta sarien sistemak, ekarpen interesgarriak eta berritzaileak egiten 
dituzten langileentzat (kalitate-zirkuluak eta ideien lehiaketak barne). 

• Kapital intelektuala ebaluatzeko eta neurtzeko sistema. 

Irtenbide horietako asko bateragarriak eta osagarriak dira. Bata edo bestea 
aukeratzeak, beraz, ez ditu besteak baztertzen. Gainera, euren funtzioa bete 
dezaten, funtsezko beste elementu edo ekintzekin batera joan behar dute, adibidez 
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estrategia definitzea, ezagutza trukatzea eta sortzea helburu duen giza baliabideen 
politika, motibazio sistema, barruko komunikaziorako sistema egokia, eta abarrak. 
Horiek gabe ezin dute ezertarako balio. 

 

5. INTRANET, EZAGUTZA KUDEATZEKO TRESNA 
ETE-ENTZAT 

Ezagutza kudeatzeko sistema baten ezarpenean aplika daitezkeen tresnak 
askotarikoak izan arren, Intranetari buruz hitz egingo dugu, oso zabalduta 
dagoelako eta ETEetan erraz ezarri eta erabili daitekeelako. 

Intraneta sare korporatibo bat da, inguru malgu batean eratzen dena, ezagutzak 
zabaltzeko eta partitzeko. Plataforma informatiko komuna da, informazioa eta 
ezagutzak biltzeko, antolatzeko, partitzeko eta biltegiratzeko. 

5.1. Intranet baten abantaila nagusiak 

Abantailarik handiena instalazioaren eta prestakuntzaren kostuak murriztean 
datza, web nabigazioa oso intuitiboa izaten delako. Horri esker, ETE baterako 
tresna ezin hobea da, enpresa txikiak eta ertainak ez baitu baliabide askorik eta 
inbertitzeko aurrekonturik izaten. 

Erakundearen barruan informazioa sartzea, aurkitzea eta partitzea errazteaz gain, 
posta elektronikoaren bidezko komunikazioa ahalbidetzen du. 

Ondo garatutako eta zabaldutako Intranet baten ondorio ezinbestekoa kideek 
informazioaren inguruan daukaten ohiturak aldatzea izan daiteke: informazioa 
badaezpada jasotzetik informazioa behar denean bilatzera. Aurrerapen handiak ere 
ekar ditzake, adibidez informazioa paperean banatzeari dagokionean. 

5.2. Arrakastarako faktoreak Intranet baten garapenean 

Ondo funtzionatzen duen eta erabiltzen den Intranet bat garatzea kudeaketari 
dagokio, teknologia hutsari baino gehiago. Garrantzitsua da enpresaren helburuekin 
lotzea, enpresako kideak partaide izatea eta informazioaren inguruko gardentasuna 
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bultzatzea. Hori dela eta, Intraneta arrakasta osoz ezartzeko kontuan hartu behar 
diren zenbait faktore nabarmenduko ditugu: 

• Proiektu piloto batekin hastea. 

• Erakundearentzat baliorik gehien sortzen duten guneetatik hastea. 

• Argi izatea nola antolatuko den informazioa. 

• Intranetean banan-banan sartzen diren balio-gune desberdinak integratzea eta 
uztartzea. 

• Erabiltzaileei pizgarriak eskaintzeko politika bat edukitzea, Intranetaren erabilera 
sustatzeko. 

• Modu mailakatuan eta ordenatuan hazi ahal izatea, edukiak eta erabiltzaileak 
hazten diren heinean. 

• Intraneta eguneratu eta bere funtzionamendua ziurtatzen duen arduraduna 
edukitzea. 

• Informazioa babestuta (segurtasunari dagokionez) dagoela ziurtatzea. 

Gainera, oso garrantzitsua da eskuragarri dagoen informazioa kalitate onekoa 
izatea eta erakundearen kideek lankidetzarako jokabidea edukitzea. Faktore 
horietan oinarrituko da Intranetaren eragimena eta erabilgarritasuna. 

5.3. Intranet baten edukiak 

Intraneta da gaur egungo erakundeek ezagutzaren kudeaketarako euskarria den 
tresna informatikoa. Bertan, nabigazio errazeko interfaze bakarrarekin hauek uztartu 
daitezke: 

• Agirien kudeaketa: egituratuta edo egituratu gabe dagoen informazioa 
eskuratzea, aukeratzea eta zabaltzea, informazio hori barrukoa nahiz kanpokoa 
izan: prentsa, juridikoa, teknologikoa, administraziokoa, bibliografikoa, kalitateari 
buruzko eskuliburuak, produktuak, aurkibideak, ... 
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• Etengabeko hobekuntzaren kudeaketa: ekintza zuzentzaile eta prebentziozkoak 
kontrolatzea eta kudeatzea, ikuskatzeak eta ebaluazioak, akatsak aztertzea... 

• Giza baliabideen kudeaketa: prestakuntzako erregistroak kontrolatzea eta 
kudeatzea, lanpostuak deskribatzea, curriculumak, prestakuntza planak... 

• Berrikuntzaren kudeaketa: informaziotik abiatutako ezagutza, helburu 
estrategikoekin batera. 

• Lankidetzarako tresnak, hala nola foroak, txatak, albiste-taldeak, etab. 

Intranet baten gauzarik garrantzitsuena edukiak dira. Edukiak erakunde bakoitzaren 
beharrizanei eta ezaugarriei egokitu beharko dira. Hauek dira ohizkoenak: 

• Barruko informazioa: 

− Datu-base korporatiboak (eragiketak, prozesuak, metodoak, agiriak, etab.). 

− Eskuliburuak, zehaztasunak eta prozedurak azalduta. 

− Kalitatearen inguruko eskuliburuak. 

− Barruko aurkibideak (telefonoak, helbide elektronikoak, etab.). 

− Informazio-aldizkariak. 

− Prestakuntzarako materialak. 

− Bulegoko materialaren hornikuntza eta barruko beste transakzio batzuk. 

− Jardueren egutegia. 

• Kanpoko informazioa: 

− Enpresarako interesgarriak diren albiste-zerbitzuak. 

− Balio erantsiari buruzko datu-baseak, merkataritzako zerbitzariek emanak. 

− Interneteko baliabideen aukeraketa, enpresarako interesgarriak direnean. 

• Komunikazioa: 

− Eztabaida-guneak (foroak, txatak, etab.). 

− Groupware (taldeko lana). 

− Workflow (laneko prozesuak). 



Informazio eta Komunikazio Teknikak ETEetan aplikatzeko oinarrizko gida 

 

ROBOTIKER: 2003ko otsaila 16/19 

− Interneteko telefonia. 

− Bideo-hitzaldia. 

• Tresnak: 

− Erabiltzaileak kargatu dezakeen softwarearen biltegia. 

− Softwarearen eguneraketak. 

Intranetak euskarri teknologiko desberdinetan gordeko ditu bere edukiak, hala nola 
webak, datu-base erlazionalak edo dokumentuzko datu-baseak, posta sistemak 
(Outlook erakoak), dokumentu ofimatikoak (Word edo Excel erakoak), etab. 

 

6. ONDORIOAK 

Amaitzeko, eta ondorio modura, ezagutzaren kudeaketak gaur egun bizi duen 
egoerari buruzko zenbait ideia azalduko ditugu: 

• Enpresek onartu egiten dute ezagutzaren kudeaketak daukan garrantzia. 

• Enpresa askoren esperientziak adierazten du ezagutzaren kudeaketak benetako 
onurak dakartzala, erabaki-hartzea hobetzen duelako eta funtsezko gaietan 
erantzun azkarragoa ematen duelako. Horrela, bezeroari zerbitzu hobea eman 
dakioke eta lehiaren abantaila igotzen da. 

• Ezagutzaren kudeaketaren ekimenik gehienak Internet/Intranet, datu-base edo 
groupwarearen inguruan eraikitzen dira. Horrek esan nahi du enpresek oraindik 
irtenbide teknologikotzat jotzen dutela ezagutzaren kudeaketa. 

• Erakunderen batek ezagutzaren kudeaketarako sistema bat ezartzean huts 
egitearen arrazoiak hauek dira: ez dituzte beharrezko ekintza guztiak kontuan 
hartzen, eta arreta ezarpenaren berezko aldaketa kultural eta antolaketako 
aldaketetan jarri beharrean, teknologiaren aplikazioari ekiten diote. 

• Enpresa berritzaileak dira ezagutzaren kudeaketari arreta gehien ematen ari 
direnak; sektore egonkorragoetan dihardutenak, ostera, atzean ari dira geratzen. 
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• Edozein enpresak, tamaina alde batera utzira, neurri handiagoan edo txikiagoan 
erabiltzen du ezagutzaren kudeaketa. Hala ere, gaur egun enpresa handiak eta 
multinazionalak dira benetako ezarketa gauzatzen ari direnak. ETEek bide luzea 
daukaten oraindik egiteko, eta ezagutzaren kudeaketarako programa baten 
erabateko ezarketara heldu nahi badute, horrek dakartzan aldaketa kultural eta 
antolaketako aldaketekin, ahalegin handiagoa egin eta konpromiso handiagoa 
hartu beharko dute. 
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