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PREMIE Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia 
Sustatzeko Sailaren programa da; horren bidez, enpresa 
txiki eta ertainei kudeaketan jauzi kualitatiboa 
egitea proposatzen zaie, eta, horretarako, jarduerez 
eta eguneroko premiez gainera, kudeatu beharreko 
guztia ikasi, hausnartu, antolatu, erabakiak hartu eta 
sistematizatzea.
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Horretarako, enpresako GERENTZIAk, kanpoko 
aholkulari baten eta hausnarketarako eta 
ekintzarako metodologia baten bidez, erakundea zein 
egoeratan dagoen ezagutu eta nolako etorkizuna nahi 
den irudikatzen du, eraikitzen joateko.
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Erakunde baten kudeaketa sistemaren berrikusketa integrala 
egiteko aukera ematen du, zein modu hobe daitekeen aztertzeko, 
eta, horretarako, sistemaren aldeen arteko integrazio handiagoa 
bermatzen du.

Hausnarketa eta ekintzako etengabeko zikloak sustatzen ditu, 
esperientziaz ikasteko eta gertatzen doazen gertakarietan eta 
lortu nahi diren egoeretan oinarritzen diren erabakiak hartzeko.

Premie-ren gakoak
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Bezeroari bideratutako kultura baten alde egiten du.

Gertakari eta datuetan oinarritutako erabakiak hartzeko 
bide ematen du, eta, horretarako, erakundearen emaitzarik 
esanguratsuenak neurtzen dituzten adierazleak zehazten ditu.

Enpresan pertsonen arteko komunikazio, integrazio, parte hartze eta 
autonomiarako bide ematen duen lidergoa sendotzen du.

Berrikuntza oinarri hartuta hausnartzen du.

Premie-ren gakoak
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Kudeaketa hobetzeko prozesuak 
lantzeko helburuaz jardutea eta 
eredu izatea.

PREMIE erakundeko pertsona gehiagorengana 
zabaltzea (alegia, ez bakarrik zuzendaritza 
taldeetara) eta, horrela, hausnarketak eta 
jarduketak aberastea.

Gerentziaren konpromisoa eta inplikazioa

Pertsonen parte hartzea

Premie estiloa
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PREMIE ezartzeak hausnarketa eta 
analisi dosi handiak eskatzen ditu.

Esku hartzeko prozesua benetakoa izateko, 
errealitatea izan behar du abiapuntu, 
uneko ahalmena erakarri behar du eta 
agertzen doazen aukerak aprobetxatu.

Ekintza aurreko hausnarketa

Aldaketa prozesuaren aldeko benetako apustua

Premie estiloa
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IKASTEA

PENTSAKETA

EGINTZA

PROZESUAKBALIABIDEAK

BEZEROAKPERTSONAK

EMAITZAK

BERRIKUNTZA

ESTRATEGIA

Proposamena da enpresa bakoitzak bere 
kudeaketa sistema eraikitzea.

Gida gisa, PREMIEk funtsezko kontu batzuk 
proposatzen ditu, eta horien helburua da 
aurretik BEZERO, PERTSONA, PROZESU, 
BALIABIDE, ESTRATEGIA ETA BERRIKUNTZA 
ETA EMAITZEI buruzko hausnarketara 
bultzatzea, erakundeak bere egoeraren jakitun 
egon dadin, nola hobetu erabaki dezan eta 
irudikatzen duen etorkizuna eraikitzen has 
dadin.

Premie kudeaketa eredua
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Bezeroak 

BEZ-1 Zer saltzen dugu? Zergatik saltzen dugu? 

BEZ-2 Nor dira gure bezeroak? Zergatik erosten digute? 

BEZ-3 Nola gaude harremanetan gure bezeroekin? 

Pertsonak 

PER-1 Nola ikas dezaket lider hobea izaten? 
PER-2 Nola sendotu komunikazioa eta parte hartzea? 
PER-3 Nola egin bilera eraginkorrak? 
PER-4 Nola garatu proiektu bat taldean lan eginez? 
PER-5 Nola kudeatu eta ebatzi arazoak? 
PER-6 Nola hobetu laneko giro fisikoa? 
PER-7 Nola antolatu? 
PER-8 Nola erabili sormenerako tresnak? 

Funtsezko kontuak
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Baliabideak 

BAL-1 Zein dira gure funtsezko baliabideak eta gaitasunak? 

BAL-2 Zein da negozioaren egoera ekonomikoa?  

Prozesuak 

PRO-1 Zein dira erakundearen funtsezko prozesu eta jarduerak? 
PRO-2 Nola aztertzen dugu prozesu bat? 
PRO-3 Nola kudeatzen dugu prozesu bat? 

Funtsezko kontuak
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Estrategia eta Berrikuntza 

EST-1 Zein ingurutan mugitzen gara? 

EST-2 Zein izango da erakundearen estrategia?  

Emaitzak 

EMA-1 Zer kudeaketa adierazle hartu behar dugu kontuan? 
EMA-2 Zein dira erakundearen emaitzak? 

Funtsezko kontuak
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¶95¶94

Prozesuak
Funtsezko galdera PRO-2

Nola aztertu dezakegu prozesu bat?

Ekintza proposamenak

 ˭ Prozesu bat definitzen ikasi

 ˭ Prozesuei buruz hausnartu, prozesuak aztertu eta hobetzeko eta berritzeko aukerak identifikatu

 Aurretiko galderak

 ˭ Nola ziurtatu dezakegu prozesuen definizio zuzena?

 ˭ Berrikusi behar al  dugu etengabe prozesu bakoitza hobekuntzak identifikatzeko?

 ˭ Nola hobetu ditzakegu prozesuak erakundean? Modu sistematikoan egiten al dugu?

 ˭ Parte hartzen al dute pertsonek prozesuen hobekuntzan?

Hausnarketa – Ekintza

PRO-1 Zeintzuk dira erakundearen funtsezko prozesu eta jarduerak? funtsezko galderan  honakoa 
proposatzen genizun:

 ˭ Prozesu-mapa bat marraztea, erakundearen jarduera osatzen duten prozesu guztien eta horien 
arteko loturaren ikuspegi globala izateko

 ˭ Funtsezko jarduerak eta prozesu kritikoak identifikatzea

 ˭ Zeintzuk diren hobetzeko edo berritzeko azterketa bat behar duten prozesuak zehaztea 
(Ekintza konpromisoa)

Gainera, behin estrategia definituta, helburua lortzeko garrantzitsuak diren prozesuei arretaz erreparatzeko 
animatzen zintugun: baliteke prozesu zehatzen bat moldatu edo berri bat definitu behar izatea.

Prozesuen hobekuntzari buruz mintzo garenean, batetik hobekuntza txikiez (mota inkrementala) eta bestetik 
prozesuen berrikuntzez (mota erradikala) ari gara. Lehenak berehala identifikatzen eta azkar martxan jarri 
daitezke, baliabide gutxirekin, eta epe laburrean ageriko emaitzak dituzte. Bigarrenak prozesuetan aldaketa 
nabaria eragiten du, bai tresneria berria gehitzen delako: teknologia, etab.; bai jarduerak, erlazioak, etab. 
berritzen direlako.

Orain, prozesu horiek aztertzeko unea da (PRO-1.1 Prozesu-mapa eredu-formatuko “Ekintza Konpromisoak” 
atalean bilduta daudenak), egin ahal diren hobekuntzak eta berrikuntzak aztertuz. Horretarako, honako 
tresnak proposatzen dizkizugu:

 ˭ Lehenik eta behin, prozesu bat aztertu eta ikertu aurretik, DEFINITZEA ezinbestekoa da. 
Horretarako bi tresna deskribatzen dizkizugu (aholkulariak bakoitzaren abantailak azalduko 
dizkizu): fluxu-diagrama edo prozesu-fitxa

 ˭ Hobetzeko edo berritzeko edozein aukera identifikatzeko eta azterketa egiteko,  PER-8 Nola 
erabili ditzakegu sormen-tresnak? funtsezko galderan deskribatzen diren tresnak erabili ahal 
izango dituzu.

PREMIE ERAKUNDEEN KUDEAKETA HOBETZEKO PROGRAMA.

Gainera, PREMIEk ekintza proposamen 

batzuk ematen ditu, alegia, funtsezko 

kontuei nola heldu, ekintzak nola abiarazi 

eta ikaskuntza nola elikatu jakiteko urrats 

batzuk.

Premie kudeaketa eredua
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Estrategia  
eta Berrikuntza

Funtsezko galdera EST-2

Zein izango da erakundearen estrategia?

Ekintza proposamenak

 ˭ Erakundearen etorkizunari buruz hausnartzea, ez orainaldiari buruz soilik.

 ˭ Etorkizun (ikuspegi) hori imajinatu eta deskribatu

 ˭ Estrategia definitu: etorkizuna eraikitzeko jarraitu beharreko bidea

 ˭ Lehentasunak zeintzuk diren identifikatu

 ˭ Aurrerapenen jarraipena egin

 Aurretiko galderak

 ˭ Nola imajinatzen dugu etorkizuna?

 ˭ Nola hobetu dezakegu gure kokapena lehian? Nola bultzatu dezakegu negozioa?

 ˭ Ba al dakigu zeintzuk diren gure lehentasunezko ERRONKAK?

Hausnarketa – Ekintza

Etorkizunari buruz hausnartzeko une batez gelditzeak duen garrantzia ulertzea beharrezkoa da. Ohikoa da 
erakunde txikietan eguneroko errutinak kudeatzaileen edo zuzendaritzako langileen denbora guztia eskatzea 
eta haiek mantentze eta iraupen lanetara bideratzea soilik.

Bada horrela, komeni ez zaigun dinamika batean sartzen gara, arazoak agertu heinean konpontzeko asmoa 
duena eta etorkizuna imajinatzeko eta horretan pentsatzeko denborarik ematen ez duena. “Aurrerako ihesa” 
ezaguna. Halere, jarrera horrekin zaila izango da egoera txarrak aurreikustea edo erakundeari onura ekartzen 
dioten aukerak jorratzea.

Hausnarketarako ardatz nagusi gisa honako galderei erantzutea proposatzen dizugu:

 ˭ Non gaude?

Galdera horren bitartez gure hasierako egoera finkatzen saiatuko gara. Noski, edozein mugimendu egiten 
hasi aurretik egin beharreko funtsezko elementua da.

 ˭ Nora joan nahi dugu?

Mugitzen hasteak ez du ezertarako balio ez badakigu nora joan nahi dugun. Horretarako, ikuspegi ariketa 
bat egingo dugu, etorkizuna imajinatzeko eta definitzeko.

 ˭ Zein izango da gure estrategia?

Gure hasierako egoera eta nahi dugun etorkizuna ezagututa, lortzeko zer egin behar dugun eta zer ikasi 
behar dugun definitu ahal izango dugu.

PREMIE ERAKUNDEEN KUDEAKETA HOBETZEKO PROGRAMA.
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Ekintza proposamenen emaitza 

erakundearen kudeaketa eskuliburua 

osatzen duten formatuen multzo batean 

dokumentatuta geratzen da.

Funtsezko kontu bakoitzak, behintzat, 

orientaziorako adibide formatu bat 

du, eta erakundeak egokitu ahal izango 

du.

Premie kudeaketa eredua
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JARDUERA-ILDOEN AZTERKETA

JARDUERA-ILDOAK (produktuak 
edota zerbitzuak)

Fakturazio 
bolumena 
2013

Fakturazio 
bolumena 
2012

Fakturazio 
bolumena 
2011

Zein osagaik 
egiten dute 
erakargarri eta zerk 
bereizten nau nire 
lehiakideengandik?

Bezeroaren zein 
behar bete nahi dut?

Zergatik da 
garrantzitsua 
enpresarentzat?

 ˭ Trokelak fabrikatzea € € €

“trokela diseinatzea 
bezeroaren beharra 

abiapuntu hartuta (edo 
planoan)

kalitate beharkizunak 
betetzea

trokelak diseinatzea 
esperientzia eta 

soluzioak emanez
%y-ko marjina

AAX € € €
BYY € € €
ZPP € € €

 ˭ Trokelak konpontzea € € €

trokelaren bizitza 
luzatzea, bezeroari 
kostuak gutxitzea

Aurrekoaren 
ondoriozko jarduera, 

ez da estrategikoa 
baina mantentzea 

komeni da

BBP € € €

LLM € € € Urteko mantentze-
kontratuak ˭ Trokelak mantentzea € € €

prezio lehiakorra
 ˭ Trokelak egiteko makinaren salmenta € € € Zerbitzua %x-ko marjina

Orotara € € €

Behin prozesu-multzoa marraztu dugula, hauek identifikatu behar ditugu:

 ˍ Funtsezko jarduerak 

 ˍ Prozesu kritikoak

Zeintzuk dira funtsezko jarduerak?

Produktua garatzea edo zerbitzua ematea, bezeroekin harremanak egitea eta sarrerak lortzea ahalbidetzen 
dutenak dira. Laburbilduz, enpresaren lehiakortasunari laguntzen diotenak dira. Oro har, jarduera horiek:

 ˭ Bezeroari zuzenduta daude

 ˭ Funtsezko baliabideak biltzen dituzte  (BAL-1 galdera Zeintzuk dira gure funtsezko 
ahalmen eta baliabideak?)

 ˭ Balio erantsia sortze dute

 ˭ Aurreikusitako emaitzak lortzeko ezinbestekoak dira

Horiek identifikatzeko unean, egindako azterketak aintzat hartzea gomendatzen dizugu, bai BEZ-1.1 Jarduera-
lerroen azterketa bai BAL-1.1 Funtsezko ahalmenen eta baliabideen mapa, lotuta daudelako.

Funtsezko jardueren adibidea:

Esan ezazu zeintzuk diren erakundearen funtsezko jarduerak eta 
seinala itzazu Prozesu-mapan. Baliteke prozesu baten barruan  
egotea edota indar nahikoa izatea haiek bakarrik prozesu bat 
osatzeko.

Funtsezko galdera PRO-1

Zeintzuk dira erakundearen funtsezko prozesu eta 
jarduerak?

FUNTSEZKO GAITASUNAK ETA BALIABIDEAK

GAITASUNAK BALIABIDEAK

Erakundea bereizgarri eta bakar egiten duena
Enpresak bezeroei produktuak edota zerbitzuak eskaintzeko eta 

sarrerak lortzeko behar dituen aktiboak

Pertsonak Azpiegitura

35 - Zuzendaritza (3), Bulegoa (5), Lantegia (27)
3000 m2 (bulegoa, lantegia, materialak biltzeko hainbat gune)

Makineria

Ezagutza Xaflazko laser bidezko 2 ebaketa-makina (gehienez 4000x2000) eta 
hodia (gehienez ø414 mm), tolesteko 2 CNC makina, tolesteko CNC 
makina 1 (geh. 2.150 mm), 3 tornu,  fresatzeko 3 makina, robot 
bidezko MIG soldadura, eskuzko TIG soldadura

Jakintzaren transferentzia ona pertsonen artean, sektorea oso 
ondo ezagutzea, produktu berriak garatzeko gaitasuna, gaitasun 
komertziala, talde-lana, etab. Kudeaketa programak/lizentziak

CAD-CAM, CATIA, SOLIDWORKS, ERP

FUNTSEZKO JARDUERAK

Produktu bat egitea, zerbitzu bat ematea eta bezeroengandik 
sarrerak lortzea ahalbidetzen dutenak

Fabrikazioa:

 
Ebaketa
Tolesketa
Enbutitua
Mekanizazioa
Soldadura
Azaleko tratamenduak

Lehengaien erosketa

Logistika

Diseinua
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IKASTEA

PENTSAKETA

EGINTZA

PROZESUAKBALIABIDEAK

BEZEROAKPERTSONAK

EMAITZAK

BERRIKUNTZA

ESTRATEGIA

Premie kudeaketa eredua
BEZEROAK, PERTSONAK, BALIABIDEAK, PROZESUAK, ESTRATEGIA ETA 
BERRIKUNTZA ETA EMAITZAK

garatu
AURREKO 

HAUSNARKETARAKO
bide ematen duten 

FUNTSEZKO KONTUAK

EKINTZA 
PROPOSAMENAK

KUDEAKETA 
ESKULIBURUA
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Programak proposatzen dituen bi faseak egiteko 12 hilabeteko iraupena kalkulatzen da:

1. FASEA 
Orainari buruz hausnartu eta etorkizuna diseinatzen dugu.

Hausnarketa/ekintza        Ideiak, ondorioak…

estrategia diseinatzeko (Nola hobetu gure lehiarako kokapena?)

Ekintza zehatzak ezartzeko – “EKINTZA KONPROMISOAK”

BEZEROAK, PERTSONAK, 
BALIABIDEAK, 
PROZESUAK eta 
EMAITZAK
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2. FASEA 
Kudeaketa hobetu eta etorkizuna eraikitzen dugu.

Erakundea paraleloan lan egitera animatzen da,  

epe labur eta ertainean:

horrela, kudeaketa hobetzen da eta,  

aldi berean, ETORKIZUNArekin lotutako  

ekintza zehatzak lantzen dira  

(erronkak, proiektuak, etab.)

ORAINA
ERAKUNDEA

ETORKIZUNA
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PREMIE Kudeaketa-eredua ezartzen 

amaitzean, auditore talde batek, erakundeari 

aholkua eman dion aholkulariarekin zerikusirik 

ez duenak, ateratzen den kudeaketa-

sistemaren auditoria egingo du.

Auditoria horren emaitzari esker PREMIE 

Diploma eskuratuko da. Diploma horrek 

3 urteko balio-epea dauka, eta epe hori 

amaitzean beste auditoria bat eskatu ahal da, 

diploma berritzeko.

Premie Diploma
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 q Bezeroek benetan behar dutena ezagutzea 

 q Eskaintzen diren produktu eta/edo zerbitzuekin bezeroen asmoak 
betetzen ari ote diren aztertzea 

 q Ekonomia eta finantza egoera ezagutzea eta horren gainean 
hausnartzea 

 q Erakundearen indarguneak eta ahuluneak kontuan hartzea, 
indarguneak ahalik eta gehien aprobetxatzeko eta ahuluneak 
hobetzeko 

 q Etorkizunerako erabakiak hartzea, datu objektiboak eta identifikatutako 
erronkak oinarri hartuta

 q Erakundearen funtsezko prozesuak kudeatzea, benetan 
garrantzitsua dena helburu izateko

Onurak




