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1. SARRERA  

Merkatuen globalizazioa dela medio, internet nagusi bihurtu zaigun garai honetako 
enpresek denbora tarte estuagoa izaten dute geografiaren eta denboraren 
gorabeherei behar bezala eusteko. Jardute-inguru berriko exijentziak, zalantzak eta 
egoeraren aldakortasuna areagotu dira. Hortaz, aurrera egin nahi duten enpresek 
negozioak egiteko eredu berrietara moldatu beharko dute. Horrekin batera, 
Informazio eta Komunikazioetarako Teknologiak ere (IKT) funtsezko tresna bihurtu 
dira erakunde guztietako egunerokoan, baita ETEen jardunean ere.  

Azaldutako gorabehera horiek astindu ederra eragin dute merkatu gehienetako 
egituretan eta izaeran: aldatu dira harremanak merkatuko partaideen artean 
(enpresak, instituzioak, hornitzaileak, banatzaileak, bezeroak...), eta lehiakortasunak 
ere gora egin du ekoizpen-sektore guztietan. Horren adierazle dira enpresa birtual 
berriek eskaintzen dituzten produktu eta zerbitzu berritzaileak. Sortu dira, beraz, 
negozioak egiteko modu berriak, orain artekoak kolokan jarri dituztenak, nonbait. 

Ekonomia eta teknologiaren egoera horrelakoa izanik, interneten bidezko zerbitzuak 
eta IKTen hedapena oso onuragarriak izan daitezke, batez ere ETEen 
negozioetarako. Orain artekoan, ustez, enpresak soilik baliatzen ziren internetez 
merkataritza elektronikoaren alorrean, salerosketak egiteko, alegia. Aurrerantzean, 
ordea, jarduera mota hori datozkigun aukera ugarietako bat baino ez da izango.  

Tecnopyme Gidako atal honek zenbait bide erakusten dizkio enpresari, interneten 
zerbitzuak eta IKTak erabiltzeko modu berriak bere jarduera eremu guztietan 
ezartzeko eta aprobetxatzeko: erosketak, besteekiko hartu-emanak –bezero, 
hornitzaile, banku edo administrazioekin-, informazio bilketa, langileen bilaketa, eta 
abar. Eskuragarri dauden tresnak agerian erakutsi eta ETEak haietarako prestatu: 
horiexek dira, azken batean, helburuak. 
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2. NEGOZIO ELEKTRONIKOAK EDO E-BUSINESS: 
OINARRIZKO KONTZEPTUAK. 

Negozioa zer den azaltzekotan, esan liteke Enpresaren baitako prozesu multzoa 
dela: lehengaien erosketa, produktuen diseinua, ekoizpena, biltegiratze lanak, 
garraioa, salmenta, fakturazioa, kobrantza, bezeroentzako harrera, baliabideen 
kudeaketa, etab. Negozio Elektronikoan edo e-Business delakoan, internet lotuta 
ageri da gorago azaldutako enpresaren baitako prozesuei, Informazio eta 
Komunikaziorako Teknologia berrien bitartez (IKT). 

Negozio Elektronikoa oso lagungarria izan daiteke ETEentzat, bezero berriak 
erakartzeko zein lehenagoko bezeroekiko harremanak estutzeko. Internetek aukera 
ematen du zerbitzu hobeak eskaintzeko, eta ondorioz, alderdi guztiak kontentago 
geratzeko. Inbertsio apal baten trukean, bada, enpresak etekin handiagoak lortuko 
lituzke. 

Negozio Elektronikoak alderdi desberdinak ditu, esaterako: 

• e-Commerce edo Salerosketa Elektronikoa: marketing-prozesuak eta zerbitzu 
zein produktuen salerosketa elektronikoak, Enpresaren bezeroei zuzenduak.  

• e-Marketing: produktuen eta zerbitzuen sustapena eta salmenta, Informazio eta 
Komunikaziorako Teknologiei esker bideratua. 

• e-Procurement: produktuen eta zerbitzuen erosketak kudeatzeko prozesu 
elektronikoa, Enpresaren hornikuntzarako moldatua.  

• e-Marketplaces: baliabide elektronikoei esker, Merkatu Birtual hauetan errazago 
gauzatu daitezke bezero eta hornitzaile ugarien arteko negoziazioak.  

• e-CRM: sistema elektroniko honi esker probetxu handiena atera daiteke 
bezeroen eta Enpresaren arteko hartu-emanetan. 

•  e-Fulfillment: logistika eta garraioaren kontrola, Informazio eta Komunikaziorako 
Teknologia Berrien bitartez. 
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•  e-Recruitment: langileak aukeratzeko sistema elektronikoa. 

•  e-?: Enpresako bestelako prozesuak, interneten bidez txertatuak.  

Ikusi denez, informazio elektronikoa Interneten eta IKT berrien bitartez baliatuz, 
hainbat helburu lor daitezke enpresako alderdi desberdinetan: etekina hobetu, 
produktuen eta zerbitzuen balio erantsia handitu, bezero eta hornitzaileekiko 
harremanak erraztu... 

 

 

3. NEGOZIO ELEKTRONIKOA: EREDUAK  

Gorago azaldutakoari erreparatuta, Negozio Elektronikoaren kontzeptua oso zabala 
agertzen da, jarduera mota asko biltzen baititu bere baitan. Ondorengo atal honetan 
saiatuko gara kontzeptua zehazten, gaur egungo Negozio Elektronikoaren eredu 
desberdinak sailkatuz,.  

Negozio Elektronikoaren inguruan diharduten eragile nagusietatik zeinetan 
erreparatu, Negozioaren eredu bat edo beste nabarmenduko zaigu:  

• Enpresen artekoa (B2B, Business to Business). 

• Enpresaren eta kontsumitzailearen artekoa (B2C, Business to Consumer). 

• Enpresaren eta langilearen artekoa (B2E, Business to Employee) 

• Enpresaren eta Administrazioaren artekoa (B2A, Business to Administration). 

• Herritarren eta Administrazioaren artekoa (C2A, Citizen to Administration). 

• Herritarren artekoa (C2C, Citizen to Citizen). 

Jasota ditugu, ondoko irudian, harreman horien nondik norakoak:  
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1. irudia: Eragileak eta haien arteko harremanak Negozio Elektronikoaren eredu 

desberdinetan 

 
 
OHARRA: ezin da goiko irudiaren gainean idatzi, eskaneatuta dago eta; 
hona, bada, irudiko leihotxoen testuak euskaratuta (ez dago leihotxo 
zurietako letra-zenbakiak itzuli beharrik, ingelesezkoak dira eta):  
 
Administración: Administrazioa 
Empresa: Enpresa 
Empleado: Langilea 
Cliente / Ciudadano: Bezeroa / Herritarra 
 
 
 
 
 
 

3.1 Enpresen artekoa (B2B, Business to Business). 

Zenbat eta azkarragoak eta seguruagoak izan interneten teknologiak eskaintzen 
dituen loturak, orduan eta gehiago dira B2B motako aplikazioak (business to 
business). Horien bitartez, enpresak bere negozioen inguruko komunikazioak bidera 

Empresa Empresa

Administración

Cliente
Ciudadano

Cliente
Ciudadano

B2A

B2C

B2A

B2C

B2B

C2A

C2C

Empleado

Empleado

E2E

B2E

B2E
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ditzake interneten bitartez, eta ez azken bezeroekin bakarrik, baita sektore bereko 
beste enpresekin ere. 

B2B aplikazio bat interneten ezartzerakoan, kontuan izan beharko ditugu zenbait 
puntu:  

• Ahalik eta estuen moldatu beharko dugu merkatuko estandarrera, gonbidatutako 
enpresei harreman-bide errazagoa eskaintzearren.  

• Beste edozein aplikazio bainoago, amaierako erabiltzailea izango dugu gogoan: 
kontuan izan, hain zuzen, B2B negozioetan bat egingo duten batzuek maila 
apala izango dutela informatikan, eta bestetik, enpresa-ardura desberdineko 
partaideak izango ditugula, zein bere lan egiteko moduarekin, bere enpresaren 
araberakoa berau ere.  

• Arreta handia jarri behar da segurtasunari dagokionez: loturak segurtasun 
zorrotzeko inguruneetan egingo dira. 

Aurreko guztia, zer esanik ez, onuragarria izango da enpresarentzat: 

• Produktuak interneten sartuz gero, enpresak murriztu egingo ditu kudeaketa eta 
administrazio gastuak.  

• Zerbitzu arinak eta gardenak eskainiko dizkie bere “bezero” diren beste 
enpresei, traba burokratikoak nabarmen apalduko baitira. 

• 24 orduetan irisgarria, ordutegien mugak desagerrarazita. 

• Enpresen lan egiteko moduak elkarren antzekoagoak izango dira. 

3.2 Enpresaren eta kontsumitzailearen artekoa (B2C, Business to 
Consumer). 

Merkataritza elektronikoaren beste eredu batzuekin bezala, B2C izenekoarekin ere 
(Business to Consumer) amaierako produktuak saltzen zaizkio kontsumitzaileari, 
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interneten bitartez. Enpresaren (Business) eta amaierako kontsumitzailearen 
(Consumer) arteko merkataritza elektronikoa da. 

Produktu bat saldu ahal izateko, enpresak erosleak behar ditu. Horregatik, hain 
zuzen, gogokoen dituen ezaugarriak eskaini behar zaizkio kontsumitzaileari: 
erosotasuna, prezioa, eta erosketarako arintasuna. Izan ere, erosleak honako hau 
espero du: 

• Bilatzen duen produktuari buruzko informazioa, denbora alferrik galdu gabe.  

• Prezioak eta kalitatea alderatzeko aukera.  

• Erosotasuna eta ziurtasuna produktua erosteko.  

• Erositakoa albait eta lasterren jaso.  

• Saldu osteko zerbitzua, edo erreklamatzeko aukera izan.  

Horixe eskaintzen du, hain zuzen, B2C motako merkataritza elektronikoak. 

B2C salerosketa hutsa baino gehiago da, merkataritzako beste zerbitzu guztiak 
jartzen baititu eskura: 

• Ordaintzeko moduak: kreditu-txartelak, jasotzean ordaintzeko aukera, banku 
bidezko transferentziak, etab. 

• Bidalketa: jardule logistikoaren bitartez.  

• Entregatzeko epeak: produktuari edo zerbitzuari egokituak. 

• Bermea: ohiko saltokietako berbera.  

• Produktu akastunak itzultzeko aukera.  

• Saldu osteko zerbitzua: bezeroarentzako laguntza, erreklamazioak... guztia e-
mail bat bidalita.  
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• Datuak babestuta daude, Informazio-Gizarteko Zerbitzuei buruzko Legearen 
(IGZL) exijentzia guztiak betetzen baitira.  

Hona hemen B2Cren onura nabarmenenak: 

• Erosoa da 

• Denbora aurrezten da 

• Produktuari buruzko informazioa eta prezioak alderatzeko aukera  

• Dirua aurrezten da izapidetze eta kudeatze prozesuetan  

• Erostean bertan ere aurrezten da dirua (ez da gastatu behar aparkalekuetan 
edo gasolinan) 

• Aukera ugariagoak 

• Bezero bakoitzari egokitua  

• Aukera ematen du ahituta dauden edo aurkezten zailak diren produktuak 
bilatzeko  

• Ez dago produktuak aldean eraman beharrik 

• Urrutiko opariak egiteko aukera eskaintzen du  

3.3 Enpresaren eta langilearen artekoa (B2E, Business to Employee) 

Interneti esker, ekoizpen prozesuak arinago eta zaluago bilakatzen dira, baita 
eskaerei erantzuteko gaitasun handiago lortu ere. Hala ere, iraultza digitala hori 
baino gehiago da, eta haren bitartez izugarri handitu da langile prestatuenen 
produktibitatea. B2E merkatuak eta atariak gauzatzen ari dira aspaldikoa den amets 
bat, bulego birtualarena, alegia, idazki-metarik gabea eta eskabide-orri galdurik 
gabea; akabo, bada, galdutako agiri garrantzitsuak, burokrazia lanari ekin ezinik 
uzten gaituztenak. 
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B2E (Business to employee) Intraneten aplikazio bat da, eta haren helburua 
enpresako langileen jarduna erraztea da. Berari esker, langile horiek datuak banatu 
eta konpartitu ahalko dituzte, eta era berean, gai izango dira beren enpresaren 
negozioei buruzko datuak edonondik eskuratzeko. 

Izan ere, B2E ezaupideen kudeatze soila baino askoz gehiago da. Langileekiko 
harremanen antolatze sakona dakar, on-line informazioa etengabe eskuragarri jarriz 
ahalik eta etekinik handiena bilatzen baitu informazio horretan. Azken batean, 
denbora aurrezteaz gain, langilea gusturago egongo da, eta haren produktibitateak 
ere gora egingo du. 

B2E atari korporatiborako sarrera pertsonalizatua erabiltzen duenean, langileak 
bere eguneroko lanari buruzko informazio guztia aurkituko du zabaltzen zaion 
harrera-orrialdean. Horrela, lan eraginkorragoa egin ahalko du, hots, hobeto eta 
behar den helburuetara zuzendurik. Hona langileak jasoko duen informazioaren 
elementu batzuk: 

• Goragoko nagusiek emandako agindu zehatzak. 

• Bere lan arloaren inguruko azken berriak. 

• Enpresaren jakinarazpen ofizialak. 

• Bere lan arloan eragina izan dezaketen berriak. 

• Premiazko mezuak, lehenbailehen erantzun beharrekoak. 

• Bere helburuen betetze-maila. 

B2E-k hainbat abantaila eskaintzen dizkigu: 

• Diru eta denbora gutxiago galtzen da zeregin burokratikoetan. 

• On-line prestakuntza.  

• Barne informazioaren hobekuntza. 
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• Laguntza-taldeak, web ingurunean antolatuak. 

• Langile berriak errazago eta arinago integratuko dira enpresan.  

• Intuiziozko tresnak informazioa kudeatzeko.  

• Euskarri bat ezaupideak kudeatzeko.  

• Barne merkataritza elektronikoa.  

• Tresna hau pizgarri bat da langilearentzat, prozesuaren partaide fidela bihurtzen 
baitu. 

3.4 Enpresaren eta Administrazioaren artekoa (B2A, Business to 
Administration). 

Informazioaren Gizarteak aukera paregabea dakar herri administrazioek enpresei 
eta herritarrei ematen dieten zerbitzua hobetu dezaten.  

Herri Administrazioek, Negozio Elektronikoa arautu eta sustatu ez ezik, erabili ere 
egiten dute. Bestalde, kontuan izan behar da enpresen jarduerak 
Administrazioarekiko harremanak dakartzala berekin (lan arloko kontuak, galderak, 
baimen administratiboak, zergen eta tasen ordainketa...). 

Enpresen eta Administrazioaren arteko Negozio Elektronikoak (B2A) enpresen eta 
gobernu erakunde guztien arteko hartu-eman guztiak biltzen ditu, honako helburuak 
bete nahian: 

• Administrazioaren informazioa berehala eskuragarri jartzea 

• Erantzun arinak enpresen eskaeren aurrean 

• Enpresekiko hurbiltasuna, edonon daudelarik ere  

• Jendearentzako harrera-ordutegi zabalak.  
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Administrazio elektronikoa kontzeptu berria da, eta ahaleginak egin beharko dira 
modu egokian txerta dadin, hots, horretarako azpiegitura sendoa izan dadin eta 
administrazioa ere eraginkorra izan dadin. 

Administrazio-azpiegitura sendo baten ezaugarriak: 

• Administrazioko unitate guztien arteko komunikazio egokia. 

• Informazio trukea Estatu Administrazio Orokorraren baitan, eta  beste 
administrazioekiko elkarrekintza (Erkidego Autonomoak, Toki Erakundeak eta 
Europako Batasuna).  

• Ministerioetako atal desberdinen arteko aplikazio eraginkorrak; mezu 
elektronikoen zerbitzua; sarbide seguruak internetera, direktorioetara,  
katalogoetara, bilaketarako motorretara, berrietara, etab. 

Administrazio eraginkorrago bat 

• Administrazioaren teknifikazio etengabea, giza baliabideei zein bitarteko 
materialei dagokienez. 

• Bideo-hitzaldia, talde-lana eta workflow-a. 

• Administrazio-prozedurak automatizatzeko sistemak, sarritan interneten bidez 
irisgarriak. 

• Ezaupideak Kudeatzeko Sistemak, Administrazioari egokituak. 

• Komunikazioak ziurragoak bihurtzeko sistemak. 

• Zergen eta tasen ordainketa; integrazioa erakunde laguntzaileen ordainketa- 
sistemetan eta banku elektronikoetan.  

• Funtzionarioen trebakuntza Administrazioari aplikatutako teknologietan. 
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3.5 Herritarren eta Administrazioaren artekoa (C2A, Citizen  to 
Administration). 

Kategoria honek antza du aurrekoarekin; oraingo honetan, ordea, pertsona fisikoak 
–herritarrak- dira partaide Herri Administrazioekiko hartu-emanetan. 

Administrazioaren eta kontsumitzaileen arteko harremanek eragiten duten 
elkartrukeak antza du B2A ereduarekin. Horrela, kontsumitzaileak on-line ordain 
ditzake dagozkion zergak eta tasak. Era berean, aukera du aholkularitza zerbitzuak, 
diru itzulketak, eta abar jasotzeko. 

Helburua gizartearengandik hurbilago egotea da, horretarako zenbait baliabide 
erabiliz: 

• Administrazio-prozeduren erraztea.  

• Leihatila Bakarrak aukera emango die herritarrei Administrazioarekiko 
harremanak hasi edo harekin kontaktuan segitzeko. Horrelako zerbitzuak 
ezartzeko, eskura dauden lekuak aukeratuko dira. 

• Tresna egokiak eskainiko zaizkio herritarrari zerbitzuez baliatu ahal izateko: 
web-nabigaziorako tresna errazak, bilaketa sistema zorrotzagoak eta 
Administrazioari buruzko informazio-guneak. 

3.6 Herritarren artekoa (C2C, Citizen to Citizen). 

Kontsumitzaileen arteko harremanak dira, on-line enkanteak, kasu. Norbanakoak 
produktuak edota zerbitzuak eskaintzen eta eskatzen ditu, eta transakzioa 
gauzatzen denean kontsumitzaile izatera pasatzen dira. 
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4. NEGOZIO ELEKTRONIKOEN APLIKAZIOA ETE-ETAN 

Internet erabiltzen duten enpresez ari garenean, gehienetan merkataritza 
elektronikoa etortzen zaigu gogora (batez ere salerosketak). Hala ere, Merkataritza 
Elektronikoa dauden erabilera ugarietako bat baino ez da. Internetek eta Informazio 
eta Komunikaziorako Teknologia berriek dituzten aukera guztiak aprobetxagarri izan 
daitezke ETEentzat, berauek beren barne prozesuetan eta beren eguneroko 
eragiketetan txertatzen badituzte. 

Atal honetan azaltzen dira Negozio Elektronikoa ETEetan aplikatzeak dakartzan 
abantaila batzuk, interneten eta IKTetan ditugun baliabideei esker egingarriak: 

• Denetariko informazioa, enpresa osoarentzat edo haren atal jakin batentzat 
baliagarria (diru laguntzak, ekonomiaren gorabeherak, lehiakideen egoera, 
sektoreari buruzko berriak...).  

Ildo horretatik, lagungarria da bilaketarako tresnak erabiltzea, enpresarentzat 
eta bere sektorearentzat interesa duten informazioak aurkitzea, eta horrela 
lortutako informazio guztia zabaltzea eta erabilgarri izatea erakundearen baitan. 

• Internetek barne zein kanpoarekiko komunikazioa ahalbidetzen du, hots, 
langileen artekoa zein bezero, hornitzaile edo lokailuekikoa. Horrela, ohiko 
zerbitzuen gastuak (telefonoa, posta arrunta, langileen bidaiak eta ostatu-
hartzeak...) murriztuko ditugu, telekomunikazio zerbitzuei esker (posta 
elektronikoa, bideo-hitzaldiak, berehalako mezularitza, etab.). 

• Intranet ere beste tresna lagungarri bat dugu, interneten teknologiaren bidez 
erabilgarria. Horren erakusgarria da posta elektronikoa sare propioan 
txertatzeko aukera. Gainera, ez da zaila langileak tresna honetan trebatzea, 
interneten sartzeko prestatutako programa berberak erabiltzen baitira, erabiltzen 
errazak eta erabiltzaile askok ezagunak, bestalde. Sistema honek hobetu egiten 
ditu barne informazio eta komunikaziorako sistemak. 

• Extranet interneten luzapen bat da, eta berari esker eremu pribatu bat osa 
dezakegu enpresaren web-orrian. Bertatik, ingurune seguru baten baitatik, 
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salerosketak eta bestelako eragiketak egin daitezke ordurako elkarren ezagunak 
diren bezero eta hornitzaileen artean. 

• Internetek enpresari ematen dion beste zerbitzu garrantzitsu bat Webgune 
korporatiboa da. Horren bitartez, erakundeari buruzko informazio orokorra 
dago ikusgai: enpresaren kultura, jarduerak, produktuen katalogo gaurkotuak, 
kokapena, kontaktatzeko modua, erakundearen gaineko berriak... 

Gainera, saldu osteko zerbitzuak ere ezar daitezke bertan, enpresak egoki 
baderitzo; horrela, bere webaren bidez, enpresak jakin ahal izango du, nahi 
duenean, zertan den eskaera bakoitza, baita galdera teknikoei erantzun ere. 

• Banku elektronikoak lanak arinduko dizkio enpresako administrazio sailari, 
mota askoko banku-eragiketak interneten bide egin baitaitezke: saldoak eta 
mugimenduak aztertu, transferentziak agindu, ordainagiriak eman, etab. 
Eragiketa horiek erraz, arin eta eroso burutu daitezke, maiz komisio 
murritzagoak ordainduz. 

• Lehen esan bezala, zenbaitetan internet lagungarri izan daiteke Herri 
Administrazioekiko izapideak arintzeko.  

• Bestetik, enpresak aukera izango du erosketa elektronikoak egiteko. Erosketen 
kudeaketa elektronikoak (e-procurement) automatizatu egiten du hornitze-
prozesua, eskaeratik bertatik hasi eta enpresak behar dituen produktuak edo 
zerbitzuak jaso arte. Ondorioz, erosketarako gastuak murritzagoak izango dira, 
eta hornigaiak jasotzeko epeak ere laburragoak. Gainera, hornitzaileekiko hartu-
emanak erraztu eta sendotu egingo dira. 

• ETEek, bestalde, badute beste laguntzaile bat: CRM (Customer Relationship 
Management). Izan ere, funtsezko tresna bihurtu da bezeroen eta enpresaren 
arteko harremanak elektronikoki kudeatzeko. Eskaintzak norberari egokituz, 
enpresak lehengo bezeroak atxikitzen ditu, eta berriak erakarri.  

CRM sistema ezartzeko, jakin behar dugu hasieratik nolako bezeroa dugun guk 
eta nolako beharrak dituen berak. Bezeroa hobeto ezagutuz, eragina izan 
ahalko dugu haren erabakietan, merkataritza-transakzio bat sorrarazteko asmoz.  
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• Giza baliabideak interneten bidez kudeatuz (e- Recruitment) denbora eta diru 
gutxiago erabiliko dugu profesionalak bilatzen eta hautatzen. Badira zenbait 
enpresa sarearen bidez langileen bilaketa errazten dutenak. Beste batzuek 
aukera ematen dute norberaren curriculuma beren web-orrian sartzeko eta 
euren lan eskaintzak ere kontsultatzeko. 

• Eguneroko bizitzan bezala, nahi berberak dauzkaten pertsonek beren 
komunitateak osatzen dituzte interneten inguruan. Horrela sortutako eztabaida-
guneei (bai eta berri-taldeak, iragarki taulak, linearen bidezko solasaldiak edo 
banaketarako zerrendak ere) Komunitate Birtualak esaten zaie, eta erabilgarri 
gertatzen dira aisialdirako zein harreman profesionaletarako. 

Erabilera hauek dohainik eskaini ohi dira, baina lan munduari zuzendutako 
komunikazioen kasuan ordaindu behar izaten da (batez ere aholkularitza eta 
ingeniaritza arloko jarduerei dagokienez). 

Internet ETEetara sartzeak ahaleginak eta aldaketak eskaintzen ditu erakundeko 
partaide guztiengandik. Enpresaren prozesuak eta jarduerak berrantolatzeaz gain, 
beharrezkoa da aldaketei eta berrikuntzei egokitzeko kultura sustatzea langileen 
artean, baita tresna eta aplikazio berriekin trebatzeko prestutasuna bultzatzea ere 
(interneten bidezko informazio bilaketa, web bidezko erosketak, e-mailen bidezko 
komunikazioak...).  

 

5. METODOLOGIA ETA EZARPENA  

Baliteke hasieran enpresak bere burua nahiko prestaturik ez ikustea e-Business 
ezartzeko; horrexegatik, hain zuzen, epe luzerako garabidetzat hartu behar du, 
estrategia osatu bat taxutuz. Beraz, beharrezkoa izango da mailakako sistema bat 
eratzea, fase batetik bestera erraz pasatzeko modukoa. 

Bide beretik, web-gunea, Extranet eta Intranet enpresaren kudeatze-sistemekin 
batera txertatu beharko dira, informazioa integraturik egonez gero ondorengo 
ekimenak aiseago burutu ahalko baitira.  
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5.1 Estrategia 

Enpresak antzeman eta baliatu behar ditu tresna berriek lehiarako ekarriko dizkioten 
abantailak. Beharrezkoa da, horretarako, merkatuaren azterketa bat egitea, 
enpresak interneten dituen aukerak eta sendotasun-puntuak igartzeko asmoz.  

Lagungarria litzateke, bestetik, enpresaren lehiakideak aztertzea, baita haren 
hartzaileak eta berauen beharrak ezagutzea ere, datu horiek guztiek baldintzatu 
egingo baitituzte enpresaren helburuak, web-gunearen diseinua eta sustapenak. 
Ezagupen horiek oinarritzat harturik, dagozkion ekimenak zehaztu eta gauzatuko 
dira. 

Zenbat eta zehatzago jakin nolako beharrak dituen, hainbat eta hobeto baloratuko 
dugu bezeroa, eta fidelago izango zaigu. Berak ere sarriago joko du enpresaren 
web-orrira. 

Aurrekoarekin batera, beharrezko baliabideak eta jarduerak bultzatuko dira 
lehiakideena baino balio erantsi handiagoa lortzeko eta etekin hobeak sortzeko, giro 
dinamiko batean.  

5.2 Negozio Elektronikoaren arauak 

Negozio Elektronikoak honako arau edo ezaugarriak ditu oinarrizko: 

• Bezeroak kontrola hartzen du. 

• Merkatuan sartzeko oztopoak gutxiago dira.  

• Etengabeko berrikuntzak funtsezkoak dira erakunde guztietan. 

• Partaide guztiak eta gauza guztiak konektaturik daude. 

• Denbora da baliabiderik urriena.  

• Negozioak zabalik daude eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan. 



IKTen txertaketa ETEetan: Oinarrizko Gida 

ROBOTIKER: 2003ko maiatza 16/20 

• Lehia aldatuz doa. 

5.3 Alderdirik garrantzitsuenak 

E-enpresak arrakasta izan nahi badu interneten ingurunean, beharrezkoa da zenbait 
galderari erantzutea, alderdi garrantzitsuenak ezagutu nahian. Galdera horien 
erantzunak funtsezkoak dira Negozio Elektronikoa bultzatzeko eta garatzeko. 

1) Hausnarketa eginda, jakin behar da zein zerbitzuk duten balio erantsia bezero, 
hornitzaile, banatzaile edo elkarkideentzat, hala nola web-orriaren bidez 
enpresarekin harremanak dituen edonorentzat ere. 

2) Balio erantsi hori lortzeko gaitasunak ezagutu, enpresak balio hori eskaini ahal 
izateko (gehienetan prozesuen berrantolatzea dakar). 

3) Gaitasun horietarako behar diren baliabideak aztertu. 

4) Zehaztu beharko da zein diren enpresaren zereginak, epe luzera dituen 
abantailei eutsi nahi badie. 

Aurreko alderdiek aparteko garrantzia dute, eta aztertu beharrekoak dira negozio 
elektronikoa garatzen den bitartean, porroterako arriskua ahalik eta txikiena izan 
dadin.  

5.4 Segurtasuna 

Negozio Elektronikoan sartzerakoan, berebiziko garrantzia eman beharko zaie 
interneten egingo diren transakzioen pribatutasunari eta segurtasunari, ezaugarri 
horiek bermatuko dituzten mekanismo eraginkorrak finkatuz. 

Mekanismo horiek konfidentzialtasuna eta egiaztagarritasuna eskainiko dute, 
hau da, ziurtatuko dizkio transakzioko parte-hartzaile bakoitzari bestearen 
identifikazioa eta gogo ona. Hortik aurrera, transakzioko bi aldeek ezin izango 
duteukatu parte hartu dutela.  

Zerbitzari seguru bat erabiliz hobeto zainduko da informazioaren pribatutasuna.  
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Horrelakoa da Html orrialde-zerbitzaria (World Wide Web motako zerbitzaria): 
bezeroarekin ezartzen duen konexioari esker, informazioa algoritmoen bidez 
kriptografiaturik ibiltzen da interneten zehar, zerbitzariak berak eta webera jotzen 
duen bistaratzaileak soilik ulertzeko moduan.  

Aurrekoa ezinbesteko tresna da banku elektronikoen edo Merkataritza 
Elektronikoaren zerbitzuak gauzatzeko. 

Segurua den zerbitzari batekiko konexioetan segurtasun-protokolo bat erabili ohi da. 
SSL (Secure Socket Layer) eta SET (Secure Electronic Transaction) dira protokolo 
erabilienetako bi.  

• SSL sistemaren bitartez informazioa kriptografiatu (kodifikatu) egiten da bidali 
aurretik, hartzaileak bakarrik uler dezan, eta baimenik gabeko erabiltzaileek oker 
balia ez dezaten. Bestalde, posible da igorlea nor den ezkutatzea.  

• SET sistemari esker erosleen datu interesgarriak babesten dira, datuen 
konfidentzialtasuna ziurtatuz eta parte hartzen duten alderdi guztien nortasuna 
egiaztatuz. Helburu horrekin SETek erabiltzen duen sinadura eta egiaztagiri 
digitalen sistema dela medio, igorlearen nortasuna egiaztaturik geratzen da, eta 
baimena duen hartzaileak soilik irakur dezake mezua. 

 

6. ONDORIOAK 

Negozio Elektronikoan sartzea ez da informatika edo marketing hutsa. 
Zuzendaritzak ezbairik gabe bultzatu behar du, etengabeko laguntza eta sostengua 
emanez, bereziki erabakiak hartzeko orduan. 

Enpresa bakoitzak zehaztu behar du zein izango den bere Negozio Elektronikorako 
eredua, dagoeneko prozesuen edo prozesu berrien digitalizazioan oinarrituko dena, 
eta beti aztertuko du eredua eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko eta 
kosteak gutxitzeko helburuetatik.  
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Enpresa bat Negozio Elektronikoa izan dadin, beharrezkoa da lehenago 
hausnarketa zorrotz bat egitea, ez da, beraz, “modari” eusteko premia izango. Ildo 
horretatik, enpresaren asmoek ondorioak izango dituzte epe luzerako estrategia 
batean. 

Bukatzeko, enpresako beste prozesuak eta informazioak aztertu eta birmoldatu 
beharko dira, prozesu berriarekiko uztardura mailakakoa izan dadin. 

Negozio Elektronikoak onura eta abantaila handiak ekarriko dizkio enpresari beste 
lehiakideen aldean. Negozioen diseinu digitalaren bidez etekinak eta bezeroen 
fideltasuna lortzeko aukerak zabaldu daitezke enpresarentzat, berezkoa izango 
duen eredu ekonomikoa ziurtatuz. 

 KOMUNIKAZIOA: 

• Produktuak eta zerbitzuak banatzea. 

• Merkatu berrietan sartzea. 

• Informazioa zabaltzea. 

 NEGOZIOA: 

• Kostuak gutxitzea. 

• Eraginkortasun handiagoa. 

• Kalitatea hobetzea. 

• Lana automatizatzea. 

• Ekoizte eta merkaturatze prozesuak laburtzea. 

 BESTEEKIKO JARRERA: 

• Lehiakortasun handiagoa. 
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• Merkatu zati handiagoa. 

• Segurtasun handiagoa etorkizunari begira. 

Negozioetarako abantaila eta aukera horiek oso lagungarriak izan daitezke etekin 
handiagoak lortzeko eta kostuak gutxitzeko, baldin eta estrategia zuzenari eusten 
bazaio eta aurreko ataletako oinarrizko gomendioak betetzen badira.  
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