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1. Nor naiz ni?
orain dela 2 urte arte

behatoki teknologiko 
prozesu arduraduna

arkitektura zalantzak
(-1 faseak)

erabilera orokorreko
soluzio teknikoak 

(integrazioa, 
sekuritatea, batch...)

produktuen
estandarizaioak

azkenengo 2 urteetan
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2. komunikazioa

Bi aldeak hitz egiteko zein entzuteko aukera daukate.
Hemen ez dago dudarik, ikusi dezagun teknologia tartean sartzen 
dugunean zer gertatzen den.
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● Pertsonen artean:

2. komunikazioa

Erantzuna arazo gabe
Tarteka konektaturik
> 24h - 48h

Erantzuna arazo gabe
Konektaturik
> 4h - 8h

Erantzuna arazo gabe
Osoki konektaturik
> 5min – 60 min
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● Alde batean aplikazioak daudenean (email):

2. komunikazioa

Ez dugu erantzuna nahi.
Ez dakigu ezta jaso 
duzun ere emaila.

Erantzuteko emailean linkak 
sartzen ditugu.
Web orrialdean  usuario eta 
password sartu behar...
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● Alde batean aplikazioak daudenean (sms):

2. komunikazioa

Erantzuteko mezuan linkak 
sartzen dira.
Berriro ere usuario/password...

Erantzunak sms komando bidez.
Ez da erreza erantzutea anka sartu 
gabe… Android eta iOS 
korrektoreak ez dute laguntzen...
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● Alde batean aplikazioak daudenean (apps):

2. komunikazioa

Aplikazio bat kontu bakoitzeko...
Bateria bizkorrago hustu egiten da.
Notifikazioak  molestatzen dute 
abusu egiten bada.
Garapena ez da erreza mugikorrean 
eta askotan kalitatea lortzen kosta 
egiten da.
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● Kontextua galtzen da:

– Komunikazio kanaletik irtetzean autentikazioa...

● Zenbat aplikazioa zaude prest edukitzeko instalaturik?

– Inkestak diote gehienez jota 6/8 direla. 

– Eta harturiko aplikazio berri gehienak ez dutela irauntzen mugikorrean ordu 
erdi baino gehiago.

● Baimenak:

– Zertarako nahi du aplikazio honek gps posizioa?

● Garapena:

– Buff…. Aplikazio kodea dezberdina plataforma bakoitzeko…

3. Erronkak
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4. Mezu ikuspegia
Mugikorrean Erakundeetatik ZUregana.
Gure helburua mugikorrean jasotzeko 
plataforma eskaintzea da. Erabilgarri 
administrazio publiko osoan.
Guk ez dakigu zer dihoan mezu barnean eta 
aplikazio bakoitzak bidali dezake nahi duena.
Mezuk gordetzen du telefono zenbakia eta 
android/iOS aplikazioaren identifikatzailea.
Aukera galdera/erantzunak lantzeko.
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● Erregistroa: whatsapp bezalakoa; sms bidez.

4. Mezu ikuspegia

1

+34.688671990
AndroidAppID
      e657ea13-74fe-0000-84bb-909090999

3 2
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● Aplikazioen erabilera: web zerbitzuak.

4. Mezu ikuspegia

688671990 AndroidAppID

+34.688671990
Ikasle, irakasle, gurasoa, 
langile,  doktorea...

BAIBAI
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5. Rock’n roll
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● Lanbidek Mezu erabiltzen ari da

– Mila esker guztiagatik. Bidean asko lagundu duzue.

● Instalazioak:

– Android → 5.325

– IOS → 2.360

6. Non gaude?
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Galderarik?
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