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SARRERA

Eraldaketa digitala gizarteko esparru guztietara iritsi
da, eta erakundeak eta enpresak ez dira salbuespen.
Eraldaketa horren trakzioari esker, negozio eredu berriak eta zerbitzu berriak sortzen, prozesuak automatizatzen eta teknologia berriak erabiltzen ari dira.
Ondorioz, baliabide tradizionalak (papera, dirua…)
murriztu eta are ezabatu egin dira, datu eta informazio gehiago erabiltzearekin batera.

prestatuta egon ahal izango da informazioa atzitzeko, biltegiratzeko, transmititzeko, jasotzeko,
prozesatzeko eta ustiatzeko. Horrek guztiak aukera
emango du eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko, akatsak detektatzeko, akatsei aurrea hartzeko eta, azken finean, produktu eta zerbitzu hobeak
eta negozio eredu berriak irudikatu, diseinatu eta
garatzeko.

“4.0 Industria” terminoak teknologia jakin batzuen
inguruko negozio eta antolamendu ereduen eraldaketa teknologiko eta digitalari egiten dio erreferentzia. Eraldaketa horri esker, sistemen adimena
handitu ahal izango da, eta enpresan dagoen guztia,
produktuak eta zerbitzuak barne, konektatuta eta

Digitalizazioak balio katearen maila guztiei eta haien
sareei, hornitzaileei, aliatuei eta bezeroei eragiten
die, eta, besteak beste, teknologia eta tresna hauek
barne hartzen ditu (eranskinean zerrenda osoa eta
bakoitzaren azalpen laburra daude):

SISTEMAK ETA PLATAFORMAK
CRM (Customer Relationship Management)

HRMS (Human Resource Management System)

ERP (Enterprise Resource Planning)

MES (Manufacturing Execution System)

EIMS (Enterprise Innovation Management System)

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
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TEKNOLOGIAK ETA TEKNIKAK
Gauzen Internet (IoT)

Simulazioak

Block Chain

Neuromarketing

Errealitate areagotua

Control Tower

Klusterizazioa

Datuen analisia

Ikusmen artifiziala

Klusterizazioa

Biki digitala

Analisi emozionala

Lankidetzazko robotika

Sistema ziberfisikoak

Machine Learning

Analisi sentsoriala

Big-Data

Data-Mining

Sentsorika

What-If analisia

Gehikuntzazko
fabrikazioa

Gailu adimendunak

Sistema prediktiboak

Business Inteligence

Zibersegurtasuna

Adimen artifiziala

Sistema adituak

Serious Games

Cloud Computing

Errealitate birtuala

Wearable

Web semantikoa

Lasterketa honetan Euskadik duen abiapuntua nahiko
ona da. Badauzkagu kudeaketa aurreratuko sistemak
dituzten enpresak, bai eta enpresa sare egonkor eta dibertsifikatu bat ere, produktibitate eta kalitate handiko
zerbitzu konplexuak ekoizteko edo emateko gai dena,
nazioartekotua, ondo hornitua eta trabatutako pertsonak dituena. Enpresek joera hori bere egiteko duten
kudeaketa gaitasuna batetik, eta beren printzipioak
eta teknologiak kudeaketa hobetzeko eta aurreratuago bihurtzeko erabiltzeko gaitasuna bestetik; bi faktore
horiek baldintzatuko dute, hein handi batean, enpreson
etorkizun lehiakor eta ekonomikoa.

tan banatuta dago (5 ekintza elementu eta emaitza
elementu bat), 23 azpielementutan banatuta, eta
horietako bakoitzean kudeaketa praktika egokien
bilduma bat jasotzen da. Praktika egoki horiek inspirazio iturri izan daitezke enpresentzat, beren antolamendua hobetzeko, honako hau lortze aldera:

Kudeaketa aurreratua, eraldaketa digitala
eta 4.0 Industria:

• Berrikuntza enpresaren esparru guztietan aplikatzea.

Marko honetako edukiak EUSKALITek eta Mondragon Unibertsitateak landu dituzte, Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren (KAE) egiturari jarraituz. KAEa
2014an garatu zen, eta aldizkako berrikuspen eta
eguneratzeak egiten zaizkio, erakunde eta instituzio
garrantzitsuetan diharduten eta kudeaketan adituak
diren pertsonen parte hartzearen eta adostasunaren
bidez, EUSKALITek koordinatuta. 6 elementu handi-

• Gizartearekiko konpromisoa sendotzea, lehiakortasun ahalmen garrantzitsuen hornitzailea den aldetik.

• Epe luzeko ikuspegi bat sortzea, garbi zehaztutako
estrategia baten bidez gauzatuko dena.
• Enpresa bezeroei begira jartzea, balio ekarpen bereizgarria eginez.
• Guztion arteko proiektu bateko kide izatearen sentimendua sorraraztea pertsonengan.

• Emaitza onak lortzea interes talde guztientzat,
modu iraunkor eta orekatuan.
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KAEaren, eraldaketa digitalaren eta 4.0 Industriaren ikuspegiak konbinatuz, sinergiak lor daitezke bi
ikuspegitatik. Alde batetik, KAEan jasotako praktika
egokiak lagungarri izan daitezke digitalizazioarekin
eta 4.0 Industriarekin lotutako iniziatibak eta proiektuak modu arrakastatsuagoan hedatzeko eta ezartzeko. Bestetik, teknologia digitalek eta 4.0 Industriak
KAEan proposatzen diren kudeaketa praktikak erraztu, babestu eta eraginkorragoak bihur ditzakete, komunikazioa, datuen analisia eta erabakiak hartzea
hobetuz.

nagusietako ordezkariekin, goi zuzendaritzakoekin
eta sistema eta teknologia digitalen arduradunekin.

2.
Banakako hausnarketa: parte hartzaile bakoitzak, lehenik eta behin, funtsezko ideiak, adibideak, praktika
onak eta gomendioak irakurriko ditu, bai eta elementu bakoitzean sartzen diren adierazleen eta emaitzen adibideak ere. Ondoren, aplikagarritasunari eta
erakundean izango duen hedapen mailari buruzko
gogoeta egingo du, eta balorazio kualitatiboa egin
ondoren, indarguneak (sendotasun handiagoz inplementatu direla uste duen alderdiak, horren adibideak
eta ebidentziak identifikatuta) eta hobetu beharreko
arloak apuntatuko ditu, kontrako egoeran dauden
alderdiekin batera.

Ideia horiek guztiak kontuan hartuta, marko hau bost
atal handitan egituratuta dago, KAEaren bost ekintza elementuekin bat etorriz: estrategia, bezeroak,
pertsonak, gizartea eta berrikuntza. Atal horietako
bakoitzean eduki hauek sartzen dira:

3.

• Digitalizazioarekin eta 4.0 industriarekin lotutako
funtsezko ideiak.

Adostasuna eta kanpo kontrastea: lantaldeak bilera
bat egingo du banakako hausnarketak partekatzeko
eta indarguneak eta hobetzeko arloak adosteko, garrantzitsuenak hautatuz (bi edo hiru indargune eta
elementu bakoitzean hobetzeko bizpahiru arlo). Ondoren, azken lehenespena egingo da, hainbat irizpide
erabiliz, hala nola onuren potentzialtasuna, baliabideen optimizazioa, egungo egoera, bideragarritasuna, etab., txostenaren azken orrian hirutik bostera
hobekuntza arlo jasoz. Prozesu horretan, gomendagarria da erakundetik kanpoko pertsonen presentzia
eta laguntza, ahal dela enpresa antolaketan eta/edo
4.0 Industriaren arloan ezagutza aurreratuak dituzten pertsonena. Komeniko litzateke parte hartzaileek
aurreko urratsean identifikatutako indarguneak eta
hobetzeko arloak kanpoko pertsonei garaiz helaraztea, adostasun bilera baino lehen aztertu eta baloratu
ahal izan ditzaten.

• Aplikazioaren adibideak.1
• Praktika onak eta gomendioak.
• Emaitza posibleak eta adierazleak.
Gainera, dokumentuaren amaieran eranskin bat dago
erabilitako termino nagusien deskripzioarekin, hiru
multzotan taldekatuta: sistemak eta plataformak, 4.0
Industria Teknologiak eta enpresari eta kudeaketari
buruzko printzipioak eta joerak.
Nola erabili markoa
Marko honek ez du ez aginduzkoa ez nahitaezkoa
izan nahi; bilduma bat da, enpresentzat inspirazio
iturri izan daitezkeen ideien eta adibideen bilduma
bat, gogoeta egiteko eta hobetzeko aukerak identifikatzeko.

Hausnarketaren ondoren, eta txosten honetan oinarrituta, enpresak taldeak eta/edo erantzukizunak ezar
ditzake hobekuntza ekintzak zehaztu, planifikatu eta
gidatzeko, lehenetsitako hobekuntza arloei erantzuteko. Jarduera horietarako, praktika onen adibideak
erabil daitezke.

Erabilera praktikoa honako hau izan liteke:

1.
Hausnarketa egingo duen lantaldearen edo pertsona
taldearen definizioa: ahal dela, diziplina anitzekoa
izango da, maila eta antolaketa unitate edo prozesu

1) Aipatutako adibide gehienak esteka hauetan daude eskuragarri:
• https://www.spri.eus/
• https://www.osalan.euskadi.eus
• https://www.euskaditecnologia.com
Eskerrak eman nahi dizkiegu esperientzia eta praktika onak partekatu dituzten enpresei eta horiek bildu eta zabaldu dituzten erakundeei: SPRI,
Osalan eta Euskaditecnologia.com
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ESTRATEGIA

Estrategia zehaztea ezinbestekoa da. Enpresa aurreratu
batek beharrezkoa den informazio estrategiko guztia
eduki beharko luke, eta informazio horrekin hausnarketa prozesu partizipatiboak egin beharko lituzke,
ondoren behar bezala hedatu eta komunikatuko den
estrategia bat ezartzeko, baliabide ekonomiko eta finantzarioak, teknologia eta informazioa kudeatzeko.

berriak edo hobetuak eta negozio ereduak identifikatuz, 4.0 Industriako teknologia desberdinak gure produktu, zerbitzu, jarduera eta prozesuetan txertatuz.

Teknologia digitalek eta 4.0 Industriakoek beharrezkoa den informazio estrategiko guztia biltzen
eta aztertzen lagun dezakete, bai eta estrategia hori
erakunde osoan eta interes taldeetan zabaltzen eta
jakinarazten ere. Gainera, produktu eta zerbitzu berrien oinarria edo lehendik daudenak hobetzeko oinarria izan daitezke.

• Bezeroaren informazio estrategikoa:

APLIKAZIOAREN ADIBIDEAK:

ORBEA bizikleta-fabrikatzaileak bizikleta modelo
batzuen erabiltzaileek produktuarekin nola elkarreragiten duten jasotzen eta aztertzen du, blog
batek sortzen duen ezagutza ustiatuz. Informazio
hori datuak erauziz aztertzen da, Web Scrapping teknikak eta datuak aztertzeko beste teknika batzuk
erabiliz; horri esker, enpresak erabaki estrategikoak
har ditzake bezeroekiko interakzio moduari buruz,
bezeroen nahiak asetzeko ikuspegi berriak garatzeari buruz, konfiantza espazio berriak ezartzeari
buruz eta produktuen diseinuari buruz.

Ildo horretan, funtsezkoa da erakundeak bere 4.0.
estrategia definitzea, enpresa arloko, berrikuntzako,
teknologiako eta I+Gko helburuak eta estrategiak
oinarritzat hartuta. Horretarako, hasteko, gure estrategiak, ekimenak eta 4.0 Industriako proiektuek
eragindako interes taldeak identifikatu beharko lirateke, eta 4.0 Industrian dugun egoera ebaluatu,
heldutasun ereduak edo beste metodologia batzuk
erabiliz, abiapuntuko egoera zein den jakiteko eta,
hola, 4.0 Industriaren alorrean erronkak eta aukerak
zehaztu ahal izateko.

• Biki digitalak:
‘Biki Digitalaren’ kontzeptuak enpresentzat baliagarria den eredu birtual bati egiten dio erreferentzia, besteak beste, arazoak gertatu aurretik saihesteko, jarduerarik gabeko denborak prebenitzeko,
negozio aukera berriak garatzeko, simulazioen
bidez etorkizuna planifikatzeko eta ekoizpena be-

Bestalde, 4.0 Industriak gure estrategia formulatzen
eta egokitzen lagun diezaguke, balio proposamen
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zeroaren eskakizunetara pertsonalizatzeko. Oretek
simulazio soluzioak garatzen dituen enpresa bat da,
martxan jartze birtualak eta biki digitalak abiarazteko, automatizazio proiektu potentzialak testatu
eta baliozkotze aldera.

• Estrategia zehazteko prozesu parte hartzaileagoak
ezartzeko, batetik, informazioa partekatzeko, eta,
bestetik, simulazioak eta lankidetzazko beste sistema eta aplikazio batzuk erabiltzeko (adibidez,
hodeian oinarritutako sistemen bitartez).

• Aginte koadro intuitiboak:

• Simulazioak eta lotutako teknologiak erabiltzeko,
bai arriskuak eta agertoki estrategiko desberdinak
aztertzeko, bai balio proposamen eta negozio eredu potentzialak modu arinean diseinatzeko eta
probatzeko.

Interfaze naturalak eta gailu anitzeko beste soluzio
batzuk erabiliz, Immersia bezalako enpresak aginte
koadroak eta tresnak sortzen ari dira, erakundearen
datuen potentzial osoa aprobetxatzeko. Hala, pertsonek modu intuitiboagoan ikusi ahal izango dituzte datuok, eta, horretarako, errealitate birtuala,
errealitate areagotua eta mistoa txertatuko dituzte.
Bistaratze geruza horiek adimen artifizialeko teknologiarekin osa daitezke, bai datuak aztertzeko
eta iragarpenak egiteko, bai ekoizpen planten eta
prozesuen funtzionamendua simulatzeko.

• Estrategia eta helburuak enpresa osoan jakinarazteko eta hedatzeko, modu dinamiko, interaktibo
eta jarraituan, horretarako komunikazio sistemak
eta gailuak erabiliz, adierazleen eta helburuen segimendua egiteko eta eguneratzeko sistemak barne.
• Teknologia digitalak eta 4.0 Industriakoak sartzeak
efikazia eta efizientzia hobetzeko eskaintzen dituen aukerak zein diren jakiteko eta antolaketa
eredua berrikustean hori kontuan hartzeko.

• Informazioa babestea:
SealPath enpresak aukera ematen die profesionalei eta enpresei beren dokumentu kritikoak
dauden lekuan daudela babesteko: beren PCan,
beren sare korporatiboan, bazkide baten sarean,
hodeian, etab., baita dokumentua bidali, partekatu eta kontrol eremutik kanpo dagoenean ere.
Halako teknologiak aplikatzeak aukera ematen die
enpresei dokumentuetan banatuta duten jabetza
intelektuala babesteko, edo, adibidez, osasunaren
arloan, bezeroen informazio klinikoa modu seguruan trukatzeko arlo publikoko eta pribatuko
erakundeen artean.

• Informazio konfidentziala, legez arautua eta
erakundearentzat kritikoa dena babesteko.

ESTRATEGIA ARLOKO
ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK:
• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriaren erabilera
edo hedapen maila informazioa biltzean, lehiakortasunaren zaintzan eta Estrategiarako datuen analisian.
• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriaren erabilera
edo hedapen maila simulazioak egiteko, agertokiak
aztertzeko etab., aukerak eta arriskuak identifikatze aldera.

DIGITALIZAZIOA ETA 4.0 INDUSTRIA
LAGUNGARRI IZAN LITEZKE:

• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen presentzia eta/edo garrantzia enpresaren negozio eredu
eta proiektu berrietan.

• Adimen lehiakorreko sistemen bidez, kanpoko informazio estrategikoa (bezeroekin, lehiakideekin,
aliatuekin edo joera global eta espezifikoekin zerikusia duena, etab.) hobeto jasotzeko eta aztertzeko.

• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera
edo hedapen maila helburuen hedapenaren fase
guztietan eta Estrategiaren komunikazioan.

• Errendimenduari eta barne emaitzei buruzko informazioa handitzeko, plataforma eta teknologia
digitalen bidez monitorizatzen diren produktu,
zerbitzu eta prozesuetatik datozen datuetan oinarrituz.
• Digitalizazioak eta 4.0 Industriak negozio ereduan
eta uneko produktu eta zerbitzuetan eskaintzen
dituzten aukerak identifikatu eta aztertzeko (4.0
Estrategia garatzea).
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BEZEROAK

Enpresa aurreratu batek orientazio argia ematen die
bere produktuak eta zerbitzuak jasotzen dituztenei
zein jaso ditzaketenei. Enpresa aurreratu batek bere
bezeroekiko harremanak landu beharko lituzke eta
eraginkorra izan beharko luke bere jardueraren elementu guztietan (balio katea), produktuen eta zerbitzuen diseiunu, garapen, komertzializazio, ekoizpen
eta prestaziotik hasi, eta banaketa eta mantentze
lanetaraino (hala badagokio). Horretarako, enpresa
hornitzaile fidagarriak eduki beharko lituzke, eta
enpresa horiei zeregin garrantzitsua eman beharko
lieke Estrategiaren definizioan eta garapenean.

garrantzitsu guztiak atzemanez eta aztertuz. Horrek
guztiak, gainera, enpresak etengabe hobera egitea
dakar, eta, horretarako, enpresa hornitzaileak eta
funtsezko beste eragile batzuk integratzen ditu, balio handiagoa sortzeko.
Interakzio horietan sortutako ezagutzak, gainera,
aukera emango du bezero potentzialak, hornitzaileen proposamenak, kosorkuntzak, produktuak, zerbitzuak, balio proposamenak eta negozio ereduak
modu parte hartzaile eta jarraituan esploratzeko eta
testatzeko, berrikuntza ikuspegi irekian.

Teknologia digitalek eta 4.0 Industriakoek aukera
ematen dute bezeroekiko eta hornitzaileekiko komunikazioa hobetzeko eta zabaltzeko, eta balio katean
integratzeko, lankidetza ingurune aurreratuetan eta
urrunekoetan. Ildo horretan, 4.0 industriak, bere teknologien hedapenaren bidez, bezeroekin balio diferentzial bat sortzen lagun dezake (proposamenak,
esperientziak eta harremanak), eta, hola, edozein
enpresaren lehia abantailarako oinarri nagusi bat
garatu.

APLIKAZIOAREN ADIBIDEAK:
• 4.0 estrategia:
Wolco-k plan estrategiko bat garatu du, zeinean
bere lehiakortasuna hobetzearekin eta 4.0 Industria
soluzioak ezartzearekin lotutako alderdiak jasotzen
diren. Lehenengo neurria lantzeko, datuak denbora
errealean atzitzeko sistema bat instalatuko du bere
ekoizpen instalazioetan, eta, horrez gain, fabrikazio aeronautikoaren lerroa berrituko du.

Gainera, 4.0 Industria teknologiek aukera ematen
dutenez alderdi fisikoa, digitala eta giza alderdia
elkarren artean konektatzeko, horrek lagundu egiten du balio kateko elementu guztietan efikaza eta
efizientea izaten, erabakiak hobeto hartzeko datu

• Bezeroaren informazioa:
Big Data teknologiek informazio asko aztertzea eta
gure erabiltzaileei analitika aurreratuko teknikak
9

eskaintzea ahalbidetzen dute. Hola, adibidez, Cloud
Computing eta Big Data teknologiek aukera ematen dute IRIZARen instalazioetan fabrikatutako autobusekin, bertatik irtetean, zer gertatzen ari den
entzuteko eta ikusteko. Informazio horren analisiari
esker, enpresak bezeroen beharrei eta espektatibei buruzko ezagutza sor dezake. Gainera, Datik
enpresak garatutako teknologiari esker, balazta
aktibazioak, azeleragailuaren posizioa eta abiadura
erlazionatzen dira, istripu baten aurreko erreakzioa
edo erregai kontsumoari, geolokalizazioari eta abarri buruzko beste funtzionalitate batzuk nolakoak
izan diren ikusteko.

bakoitzean, beste kanpaina batzuekin edo bezeroen eskaerarekin lotutako datu historikoak aztertzen ditu, salmentak zenbatesteko eta ekoizpena
zehazteko. Marketin estrategietatik, banatzaileetatik eta are sare sozialetatik biltzen diren datuak
dira. Ahalik eta datu gehien edukitzea funtsezkoa
da enpresarentzat.
• Informazio berria atzitzea:
Adimen artifizialari esker, alor konplikatuetatik
ezagutzak atera daitezke. Auto autonomo batek,
zirkulatzen duen bitartean, segundoko 100 giga
datu baino gehiago atzitzen du, eta hori kudeatzeko, adimen artifiziala behar du. Rolls-Royce
enpresak teknologia hauek darabiltza hegazkinak
hobetzeko, erregaia aurrezteko eta fabrikatzen
dituen aparatuen mantentze prediktiboa egiteko. Starbucks bezalako enpresek Accuweather-en
informazioa erabiltzen dute eguraldiaren iragarpena aztertzeko eta establezimendu bateko kafe
kontsumoa aurreikusteko, egingo duen eguraldi
meteorologikoaren arabera.

• Mantentze prediktiboa:
Makina-erreminta fabrikatzen duen Ibarmia-k hobetu egin du bezeroei ematen dien laguntza, eta ekipoen mantentze prediktiboa egiten du, makinen
funtzionamenduari buruzko datuen erabileran eta
azterketan oinarrituta. Makinen parte sentikorrenetako batzuetatik jasotako datuei esker, mantentze
prediktiboko estrategiak lantzen dira eta ordezko
piezen kudeaketa adimentsua egiten da. Horrek
zerbitizazioaren kontzeptua aldatzera ere eraman
ditu. Zayer-ek datuen analitikan, adimen artifizialean, hodeiko biltegiratzean edo Gauzen Interneten
(IoT) oinarritutako datu ugari bildu, transmititu eta
aztertzeko gai diren mantentze prediktiboko sistemak garatu ditu, eta horrek mantentze lanetarako
informazioa edukitzea eta erabakiak behar bezala
hartzea errazten du, makinen produkzio errendimendua handitzeko.

• Bezeroekin hitz egitea:
Fulsion Smart Systems bezalako enpresek adimen
artifizialean oinarritutako soluzioak garatzen dituzte hizkuntza naturala interpretatzeko. Ildo
horretan, chatbot-ak eta adimen artifizialeko beste sistema batzuk iturri ezin hobeak dira ad hoc
merkatu azterketak egiteko eta bezeroen emaitzak
ebaluatzeko. Bezeroak ulertzea funtsezkoa da haiei
produktu eta zerbitzu hobeak eskaintzeko; hala
ere, oso zaila da bezerook denbora hartu eta ahalegina egitea inkesta konbentzional bati erantzuteko. Aldiz, chatbot-ek galderak modu naturalean
integratzen dituzte elkarrizketan, eta erantzunak
automatikoki azter ditzakete.

• Prozesuen integrazioa:
Orbearen MyO iniziatiba, non enpresak WEGETITekin kolaboratzen duen, bezeroa balio katean
integratzearen eta produktua pertsonalizatzearen
adibide ona da. Komertzializazio zerbitzu berri bat
sortu zen, enpresaren funtsezko arlo guztiak biltzen
dituena (eragiketak, ekoizpena, marketina, erosketak, banaketa, komertziala), eta ikuspegi holistiko
batetik lan egiten du: negoziotik, teknologiatik,
fabrikazio prozesutik eta UX-tik. MyOk 15.000 elementu grafiko baino gehiago (koloreak, osagaiak,
ikuspegiak...) konbinatzen dituzten bizikleta modelo pertsonalizatu ugari ditu, online dendan konfiguratu daitezkeenak, bezeroari entregatzeko
epeak adierazten dituen eskari-agindu bat sortuz
automatikoki.

• Bezeroa ulertzea:
Kontsumitzaileen portaera neuromarketin bidez
aztertzen espezializatuta dauden enpresek plataforma batzuk garatu dituzte, adimen artifizial kognitiboaren bidez hoteletako bezeroen gogobetetasuna neurtzeko; horretarako, hotel eta jatetxeetako
bisitarien eta ostalarien begiradaren eta aurpegi
adierazpenen analisia darabilte, modu erabat anonimoan, haien intimitatea babesteko.
• Optimizazioa:
ULMA Handling Systemsek banaketa zentroetan
eskariak prestatzeko lankidetza inguruneetarako
diseinatutako picking automatikoko robotak garatu ditu, eta horri esker bezeroek gehieneko malgu-

• Planifikaziorako informazioa:
Kirol arropa ekoizten duen Ternua enpresa gipuzkoarrak, bilduma berri bat kaleratzen duen
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tasuna eta segurtasun bermeak eskuratzen dituzte,
picking prozesuen kostuak nabarmen murrizteaz
gain.

LAGUNGARRI IZAN LITEZKE:

• Denbora errealeko erabakiak:
• Bezeroen eta hornitzaileen espektatibak, beharrak,
gogobetetzea eta portaerak hobeto ezagutzeko,
eta etengabeko harremana bultzatzeko, informazioa jasotzeko gailuen eta analisi tresnen bidez.

Prozesu fisiko bat kontrolatzeko eta harekin interakzioan jarduteko, konputazio, biltegiratze eta komunikazio gaitasunak integratzen dituen gailu oro
da sistema Ziberfisiko edo CPS bat. Sistema Ziberfisikoak, normalean, elkarrekin konektatuta daude,
baita datuak biltegiratzeko eta kudeatzeko urruneko zerbitzuekin ere (Cloud Computing). ORKLI
enpresa sistema ziberfisikoak aplikatzen ari da
bere produkzio prozesua denbora errealean kontrolatzeko; hala, desbideratzeak eta/edo arazoak
gertatuz gero, erabakiak ere denbora errealean
hartzen dira. KSPG AG taldean dagoen Pierburg
konpainian, arrakastaren gakoa aurrea hartzea eta
kalitatean lehiatzea da. Hori dela eta, ekoizpen prozesuei buruzko datuen azterketa erabiltzen dute
eraginkorragoak izateko eta aurrerapen teknologikoak eta berrikuntzak txertatzen lehenak izateko.

• Bezeroak eta hornitzaileak produktuen, zerbitzuen
eta prozesuen diseinuan eta garapenean integratzeko, lankidetzazko iniziatibak sustatuz eta informazioa, diagnostikoa eta soluzioak partekatuz; hori
guztia balio handiagoa emateko: pertsonalizazioa,
jasangarritasuna, zerbitizazioa, segurtasuna...
• Markaren eta salmenta estrategien eta kanalen
efikazia eta efizientzia aztertzeko, eta informazio
hori komunikazio eta marketin planak hobetzeko
erabiltzeko.
• Produkzio jarduera eta/edo zerbitzuak emateko
jarduera planifikatzeko, datu garrantzitsu guztiak
erabiliz: bezeroei buruzkoak, barne jarduerari buruzkoak, baliabideen eskuragarritasunari
buruzkoak, etab.

• Hornidura-katearen kudeaketa integrala:
Lis Solutions-ek etengabe informazio guztia monitorizatzen duten eta horniduraren segurtasuna
zaintzen duten sistemak ditu (Supply Chain Towers).
Automatikoki iradokitzen dute hornidura kateko
partaideak aldatzea –hornitzaileak, adibidez– akatsa saihestu ezin bada, behintzat minimiza dadin,
datu analitikaren eta sare digital adimendunen
konbinazioan oinarrituta, non algoritmoek desbideratzeak detektatzen dituzten hornidura kateko
edozein puntutan, baita gertatu aurretik ere.

• Ekoizpen eta prestazio prozesuak kudeatzeko, teknologia digitaletan eta 4.0 Industriakoetan oinarrituz, beharrezkoa den informazio guztia biltzeko,
baldintzak betetzen direla ziurtatzeko eta etengabeko hobekuntzara bideratzeko, efikazia eta
efizientzia norainokoak diren jakin ahal izateko,
kausa-efektu erlazioak identifikatzeko eta modu
dinamikoan jarduteko.
• Materialen biltegiak eta inbentarioak eraginkortasunez kudeatzeko balio katean zehar, eta egitura
logistiko egokituak garatzeko.

• Trazabilitatea:
‘Blockchain’ teknologiak aukera ematen du produktuek (adibidez, elikagaiak) jarraitzen duten etapa
bakoitzaren trazabilitatea modu gardenean erregistratzeko, kontsumitzaileari, azken produktuari dagokionez, ahalik eta konfiantza handiena emanez,
eta ekoizleei kalitate arauak ezagutuz lehiatzearen
segurtasuna emanez. Era berean, blockchain plataformen “sare efektuari” esker, ekoizle txikiak bere
gaitasuna balioan jar dezake bere publikoarentzat, bitartekaririk behar izan gabe. Arlo honetan
badago “Dock to fish” izeneko iniziatiba bat oso
interesgarria dena, Ipar Amerikan eta Erdialdeko
Amerikan diharduena.

• Materialen, ekipamenduen eta instalazioen mantentze lanak egiteko, datu azterketatik sortutako
ezagutzan oinarrituz, eta mantentze lan zuzentzaileen estrategiak mantentze lan prebentibo eta
prediktiboetarantz eboluzionatzeko.
• Balio proposamen eta negozio eredu berriak garatzeko, gure produktu eta zerbitzuetan 4.0 Industriaren teknologiak txertatuz.
• Enpresa hornitzaileekin dauzkagun uneko eta etorkizuneko beharrak planifikatzeko eta ezagutzeko,
datuen analisiaren bidez.
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• Enpresa hornitzaileen indarguneak, gaitasunak,
hobetzeko alorrak eta potentzialtasunak ezagutzeko, eta haien errendimendua eta gure behar
eta espektatiben betetze maila ebaluatzeko.

• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera edo hedapen maila produktuak eta zerbitzuak
diseinatzeko eta garatzeko prozesuetan. Horien
inplementazioak ekarritako hobekuntzak.

• Erosketa jarduera eta prozesuak eraginkorragoak
izan daitezen, produktuei, zerbitzuei, ekipoei eta
prozesuei adimena emanez.

• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera
edo hedapen maila, ekoizpen, logistika eta mantentze prozesuen plangintza, gauzatze eta segimendu jardueretan.

BEZEROEN ARLOKO
ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK:

• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera
edo hedapen maila etengabeko hobekuntzako jardueretan. Horiek erabiltzeari esker lortutako emaitza produktiboen aurrezpenak zein hobekuntzak.

• Teknologia digitaletan eta 4.0 Industrian oinarritutako komunikazio eta harreman mekanismoen kopurua edo proportzioa bezeroekin eta hornitzaileekin. Horiei esker, bezeroekiko eta hornitzaileekiko
harremanen adierazleetan (pertzepzio nahiz errendimendu adierazleetan) lortu diren hobekuntzak.

• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera maila bezeroari balio erantsia ematen dioten
jardueretan (zerbitizazioa). Teknologia horietan oinarritzen diren zerbitzuen ehunekoa. Hobekuntzak
bezero adierazleetan (gogobetetzea, errendimendua…), inplementazioari esker.
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PERTSONAK

Digitalera bidean doazen enpresetan, pertsonak
funtsezko zutabea dira, haien ezagutzak, gaitasunak,
konpetentziak eta inplikazioa elementu bereizgarriak
baitira. Enpresen helburua zera izan beharko litzateke: proiektu partekatu bat izatea eta enpresa bakoitzeko pertsona guztien artean lankidetza esparru bat
osatzea.

eta balio erantsia handitzen lagunduz, 4.0 Industria
teknologia aurreratuen bidez, eta ziurtatu behar du
pertsonak aktiboki integratzen direla 4.0 Industria
proiektuetan.

APLIKAZIOAREN ADIBIDEAK:

Erakunde aurreratu batek kontuan hartu beharko
lituzke digitalizazioari eta 4.0 Industriari lotutako
erronkak eta aukerak, eta horiek jardueretan txertatu, pertsonak behar bezala erakartzeko eta hautatzeko; baita haiei behar den moduan ordaindu
eta erantzuteko ere. Teknologia horiek pertsonen
ezagutza, gaitasunak eta talentua zaintzen eta garatzen ere lagun dezakete, bai eta konpromisoa eta
motibazioa bultzatzen ere, haien autonomia, talde
lanerako gaitasuna eta lidergoa landuz.

• Pertsona segurtasuna:
PETRONORek pertsonen segurtasun sistema bat
garatu du Tecnaliarekin, geldialdi industrialetako
lanetarako. Baliza eta wearable batzuetan oinarritzen den sistema honek denbora errealean monitorizatzen du pertsonek solairu osoan egiten duten
jarduera, larrialdi bat gertatuz gero ziur egoteko
inor ez dela eremu jakin batean geratu, eta inor
bertan geratu bada, lokalizatuta edukitzeko eta
ebakuatzeko. Sistemak hiru funtzio nagusi ditu:
plantan pertsonak aurkitzea, larrialdi egoerak detektatzea eta gas hilgarriak egon litezkeen eremuak
urrutitik detektatzea.

Era berean, erakundeek, bereziki zuzendaritza taldeek eta erantzukizuna duten beste pertsona batzuek, inguruneko baldintza egokiak sortu behar
dituzte pertsonen gaitasun eta konpetentzia digitalak garatu ahal izateko eta 4.0 Industriako proiektu
komun batean erabat parte hartzeko, non pertsonak,
arlo fisikoa, arlo birtuala eta digitala elkarrekin biziko
diren.

• Prestakuntza:
Virtualware-k errealitate birtualean oinarritutako
prestakuntza tresnak garatu ditu, eta tresna horiei
esker fidelki birsortzen da prozesu jakin batean
egin beharreko zeregin oro. Hala, errealitate bir-

Erakunde aurreratu batek behar bezala erantzun
diezaieke bere pertsonei, beren jarduera hobetzen
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tualaren euskarria duten pertsonek praktikan jarri
behar dituzte prozedurari buruz dauzkaten ezagutzak, munduko edozein lekutatik erabil daitekeen ingurune birtual seguru eta arriskurik gabeko
batean. Sistema erabiltzen ikasteko tutorial labur
baten ondoren, prestakuntza modu gidatuan zein
librean egin daiteke, eta modulu gidatuak pertsonari laguntzen dio prozeduran, ezagutzak errazago eta azkarrago barneratzen lagunduz. Gainera,
sistema hauek ausazko gertaerak dituztenez, saio
bakoitza desberdina da. Hartara, ikastaroa buruz
ikasita gainditzea eragozten da, eta, hola, prestatutako pertsonaren benetako ezagutzak proban
jartzen dira.

bakoitzari, karrera profesionalaren garapena nork
bere gaitasun eta helburuetara hobeto egokituz
eta hainbat ikuspuntu kontuan hartuz, esponentzialki biderkatzeko. Sistema hauek gaitasuna dute
erakundearen barruan etorkizuneko liderrak identifikatzeko, portaera ereduak aztertzeko, etorkizuneko abandonuen berri eman dezaketen jarrerak
antzemateko eta prestakuntza planak esleitzeko.

DIGITALIZAZIOA ETA 4.0 INDUSTRIA
LAGUNGARRI IZAN LITEZKE:
• Pertsonak bilatu, erakarri eta hautatzeko, prozesu
eta tresna digitalen eta 4.0 teknologien bidez.

• Aniztasun funtzionalari laguntzea:
Irisbond-ek Eye Tracking gailuak garatu ditu, begien mugimenduarekin bakarrik kurtsorea ordenagailuaren pantailan mugitu ahal izateko, eta bere
teknologiarentzako erabilera berrien lanketan dihardu, esaterako, 4.0 Industriarako eta smartphone
edo tablet bat begiradarekin maneiatu ahal izateko.

• Pertsonak bilatu, erakarri eta hautatzerakoan, teknologia digitalekin eta 4.0 industriarekin lotutako
ezagutza, gaitasunak eta talentua kontuan hartzeko.
• Pertsonak laneratzen direnean laguntza eta tutoretza prozesuak hobetzeko, lan ingurune errealarekiko eta birtualarekiko interakzioa sustatuz eta
segimendua eta komunikazioa hobetuz.

• Informazioa eskuratzea:
Plain Concepts-ek bistaratze motorretan (Wave
Engine) oinarritutako proiektuak garatu ditu, 3D
soluzioak, errealitate birtualekoak eta errealitate
areagotukoak lortzeko. Hola, errealitate areagotuko betaurreko batzuen bidez, Osakidetzako medikuek biopsia baterako gidaritza izan dezakete,
eta ospitaleak pazienteari buruz duen informazio
guztia eskuragarri eduki.

• Prebentzioaren arloko informazio garrantzitsu
guztia biltzeko, laneko arriskuak eta kausa-efektu
harremanak identifikatzea eta pertsonen bizi kalitatea eta osasuna hobetzea helburu.
• Kontziliazioa ahalbidetzeko, telelaneko eta urruneko euskarriko iniziatiben bidez.
• Pertsonen gogobetetzeari buruzko informazioaren
bilketa eta analisia hobetzeko.

• Mugikor bidezko ikaskuntza:
FACTS4WORKER proiektu europarraren bidez,
hainbat erabilera kasu garatzen ari dira; horien artean, “Arazoak konpontzeko in situ ikaskun-tza”
nabarmentzen da, zeinean ikaskuntza sistema
mugikor, pertsonalizatu eta egoerari egokitutako
baten bidez, pertsonen bizialdi osoko ikaskuntza
eta trebakuntzari laguntzen zaion, bai eta egiteko
jakintza (know-how) belaunaldiz belaunaldi eskualdatzeari ere.

• Funtsezkoak diren talentuaren, ezagutzen, balioen
eta gaitasunen arteko egokitasuna aztertzeko, eta
teknologia digitalak eta 4.0 Industriakoak erabiliz
enpresaren ezagutza identifikatzeko, sortzeko,
biltegiratzeko, zaintzeko eta partekatzeko, eta talentua, ezagutzak eta gaitasunak garatzeko prozesuak hobetzeko, ikaskuntza prozesuen bidez
(simulazioak, ingurune birtualak, lankidetzazko
robotak…).

• Karrera profesionalaren eta talentuaren kudeaketa:

• Enpresaren maila guztietan komunikazio eraginkor,
arin eta segurua bultzatzeko.

Badaude adimen artifiziala (AI) duten giza baliabideak kudeatzeko soluzioak, zeinak enpresa bateko
kide bakoitzaren harreman eta bilakaera profesional guztia integratzen eta optimizatzen duten, hasieratik amaierara, talentuaren kudeaketan arreta
berezia jarriz. adimen artifizialaren integrazioak
aukera ematen dio, bai enpresari bai pertsona

• Pertsonei autonomoak izaten, erabakiak hartzen
eta prozesuak kudeatzen eta hobetzen laguntzeko, kudeaketan eta hobekuntzan lagunduko dien
teknologia haien esku jarrita.
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• Talde lana, diziplinartekotasuna eta lankidetza sustatzeko, lankidetzazko tresnak eta plataformak erabiliz.
• Digitalizazioarekiko eta 4.0 teknologiekiko interesa
eta motibazioa bultza dezaketen testuinguruak eta
iniziatibak identifikatu eta kudeatzeko, eta arlo horretan beharrezkoak diren gaitasunak lantzeko.
• Simulazioen bidez lidergo gaitasuna garatzeko, komunikazioa, argudiaketa eta eztabaida hobetzeko,
erantzukizunak eskuordetu eta onartzeko, erabakiak
hartzeko, taldean lan egiteko, negoziatzeko eta gatazkak konpontzeko.
• Lidergoa gauzatzean izandako aurrerapen maila
(ebaluazioa eta segimendua) ezagutzeko, errendimendu datuak aztertuz, eta beste aldagai eta datu
batzuekin lotzeko, kausa-efektu erlazioak zehaztu
ahal izateko.

PERTSONEN ARLOKO
ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK:

• Pertsonak bilatzeko eta hautatzeko jardueretan teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera edo
hedapen-maila.
• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera
edo hedapen maila pertsonen prestakuntza eta garapen jardueretan. Pertsonekin lotutako emaitzetan
lortutako hobekuntzak (ezagutza, gaitasunak, polibalentzia…), horiek erabiltzeari esker.
• Teknologia digitalen erabilera edo hedapen maila,
pertsonek behar duten informazioa eskuratzeko eta
kudeatzeko. Erabilerari esker lortutako hobekuntzak.
• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriakoen erabilera edo hedapen maila, lankidetza, koordinazio eta
komunikazio jardueretan: bileretan, proiektuen kudeaketan, emaitzen segimenduan, planifikazioan
eta abarretan. Arlo horietan lortutako hobekuntzak
(denbora aurreztea, eraginkortasuna handitzea,
etab.), horiek erabiltzeari esker.
• Pertsonek teknologia digitaletan eta 4.0 Industriakoetan daukaten ezagutza maila.
• Pertsonen gogobetetze maila, eskura dituzten baliabide teknologiko eta digitalei dagokienez.
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GIZARTEA

APLIKAZIOAREN ADIBIDEAK:

Enpresa guztiak sare sozial baten barruan daude,
eta sare horrek enpresaren garapena bultza dezake,
edo, aitzitik, haren lehiakortasuna baldintzatu eta
mugatu. Horregatik, garrantzitsua da gizarteari interes talde gisa erreparatzea eta haren beharrak eta
aurreikuspenak ezagutzeko eta asetzeko ekintzak
gauzatzea, legezko betebeharrak eta erakundearen
izateko arrazoi edo jarduera nagusia bera betetzetik
harago joanda.

• Kudeaketa energetikoa:
Naia I4.0 (Neurtu eta Aditu Industrian Aurrezteko)
industria instalazioetan energiaren eraginkortasunik eza diagnostikatzen duen sistema adimendun bat da, Tecnaliak eta Gestampek elkarlanean
garatua. Naia I4.0 sistemak fabrikazio industriaren
eraldaketa sustatzen du digitalizazioaren, datuen
analisiaren eta “Machine Learning” delakoaren bidez, eta gaur egun produktua garatzeko eta industrializatzeko fasean dago. Sistema honek datuak
analizatzeko teknikak aplikatzen ditu; hala, kontsumo elektrikoak, gasa eta aire konprimitua neurtzeko datu historikoen multzo batetik abiatuz ikasten
du sistemak, neurketak hainbat mailatan eginda:
planta, prozesua, makina, energia kontsumoaren
kausalitate erlazioa eta industria instalazioaren
ekoizpena. Naia I4.0-k fabrikaren kudeatzaileari
prozesuaren kontsumoak ulertzen eta kudeaketa eraginkorra egiten laguntzen dio, ekoizpenari
kalterik egin gabe aurrezpen ekonomiko handiak
egiteko.

Digitalizazioak eta 4.0 Industriak gaitasuna daukate
enpresetako pertsonen eta hainbat eragile eta interes talderen arteko interakzioa eta lankidetza aktiboa sustatzeko. Gainera, balio kateko elementuen
integrazioa ahalbidetzen dute, ingurumen inpaktuak
minimizatzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko.
Bestalde, 4.0 Industriarako kudeaketa aurreratuaren
ikuspegitik, enpresa batek bere 4.0 Industria Estrategiaren garapenak zein interes talderi eragingo dien
identifikatu beharko luke, eta horrek ekar ditzakeen
arazoei, beharrei, aukerei eta erronkei aurrea hartu
beharko lieke, ondoriozko planak eta ekintzak zehaztuz.

• Energiaren optimizazioa:
BigDa Solutions bezalako enpresek energia kontsumoa monitorizatzeko eta aztertzeko tresnak
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garatu dituzte, Vitoria-Gasteizko Mercedes-Benz
eta halako enpresek hilero egin dezaten energia
aurreikuspena; hala, hobekuntzen eragina aztertzearekin batera, hornitzaileen beharretara ondoen
egokitzen diren gas eta energia kontratuak zehazten ditu hornitzaileokin.

• Gure ezagutza eta gaitasun digitalak erabiltzeko,
baita 4.0 teknologietan ere, ingurune sozialari balioa emate aldera.

GIZARTE ARLOKO
ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK:

• Economía Zirkularra:
Ekoizpen eredu tradizionalak baztertu egiten ditu
ondasunak eta ekipoak beren bizitza baliagarriaren
amaierara iristen direnean, baina komunikazioaren
eta informazioaren teknologia berriek aukera ematen dute haien funtzionamendu zikloa modu eraginkor, seguru eta fidagarrian luzatzeko. Testuinguru horretan sortu zen Level-Up proiektua, zeinean
Europako 32 bazkidek hartu baitzuten parte; besteak beste, Fagor Arrasatek, Danobatek, TRIMEKek
eta Innovalia euskal enpresek eta Ideko euskal teknologia zentroak. Proiektuaren xedea industria
ekipoak eta instalazioak modernizatzea da, 4.0 industriako teknologia aurreratuak erabiliz, sistema
horiek abian jarri zirenean ez baitzegoen halakorik.

• Teknologia digitaletan eta Industria 4.0n oinarritzen
diren eta gizartearekin loturik dagoen informazioa
biltzeko edo komunikatzeko mekanismoen kopurua
edo ehunekoa. Horien erabilerari esker lortutako
hobekuntzak.
• Onura sozialean ardaztutako eta teknologia digitaletan eta 4.0 Industrian oinarritutako proiektuen
kopurua edo ehunekoa.
• Teknologia digitalei eta 4.0 Industriari esker ingurumenaren gaineko eraginaren edo jasangarritasunaren adierazleetan lortutako hobekuntzak.

DIGITALIZAZIOA ETA 4.0 INDUSTRIA
LAGUNGARRI IZAN LITEZKE:
• Enpresaren erabakien edo jardueren eragina izan
lezaketen pertsonak, erakundeak edo eremuak
(ingurumenekoak, esaterako) identifikatzeko, eta
ingurune sozialeko arazoak, beharrak eta erronkak
identifikatzeko, planak zehaztu eta haien agerpenari aurrea hartzeko, zaintza eta adimen lehiakorreko sistemen bidez.
• Enpresaren helburuak eta ingurumen politikak zehazteko, bai eta horiek garatzeko metodoak ere,
simulazioen eta ingurune birtualen bidez hainbat
agertoki aztertuz.
• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriaren potentziala aztertzeko eta hedatzeko, ingurumena gehiago
errespetatuko duten eta ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularraren ikuspegietan oinarrituko diren
produktuak, prozesuak eta zerbitzuak diseinatze
aldera.
• Pertsonak kontzientziatzeko eta modu aurreratuan
prestatzeko, baliabideak modu jasangarrian erabil
ditzaten.
• Enpresak garatutako ingurumen arloko plan, proiektu eta iniziatiben bidez lortutako onuren berri
emateko interes taldeei.
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BERRIKUNTZA

Ezinbestekoa da berrikuntza modu egituratuan
kudeatzea, ikuspegi inkrementaletik hasi –“etengabeko hobekuntza” ere esaten zaio– eta ikuspegi
erradikaleraino, enpresaren esparru guztietan (teknologikoak, produktuak/zerbitzuak, merkatuak, negozio ereduak, prozesuak, metodologiak, kudeaketa
sistemak, etab.). Enpresa aurreratu batek helburuak
eta estrategia zehaztu beharko lituzke berritzeko,
eta sortu beharko luke testuinguru bat pertsonek
arriskuak har ditzaten, ekintzailetzan eta berrikuntzan jardun dezaten, teknologiek berrikuntzarako
daukaten potentziala eta inguruko beste pertsonen
eta enpresen potentziala aprobetxatzeko, ideia nahiz
proiektu berritzaileak kudeatu eta gauzatzeko.

rrikuntza ikuspegia zehaztea eta 4.0 Industria Estrategian txertatzea. Funtsezkoa da 4.0 Industriaren teknologiek enpresa berritzaileago baten alde ematen
dituzten potentzialtasunak aztertzea eta garatzea,
bai produktuei eta zerbitzuei dagokienez, bai prozesuei, antolamenduari eta kudeaketari, bezeroekiko
interakzioari eta balio proposamenei eta negozio
ereduari dagokienez.
Beste ikuspegi batetik, 4.0 Industria lagungarri gerta dakiguke berrikuntzaren kudeaketan modu globalean aurrera egiteko, hipotesien (proba pilotuak,
testak, etab.) kontrastea arinduko duen teknologia
txertatuz eta, halatan, arin eta bizkor hedatzen diren
berrikuntzak garatuz, merkatura azkar iristen diren
garapen integralak lortuz.

Ildo horretan, digitalizazioak eta 4.0 Industriak berrikuntza helburuak eta estrategiak zehazteko
funtsezko informazioa eta ezagutzak eskuratzen
laguntzeko gaitasuna dute. Era berean, teknologia
adiskidetsu eta pertsonalizatuen bidez, enpresa barruan berrikuntzaren aldeko testuinguruak sortzea,
ingurunearen ahalmen berritzailea aprobetxatzea
eta berrikuntza prozesua efikaziaz eta efizientziaz
kudeatzea susta dezakete, ideiak bilatzetik eta sortzetik hasi eta hautaketa estrategikora eta inplementazioraino.

APLIKAZIOAREN ADIBIDEAK:
• Teknologiaren integrazioa optimizatzea:
UPV/EHUko ikerketa talde batek Tekno-Maps, Tekno-Barometro eta Tekno-Roadmaps aplikazioak garatu ditu aldaketa teknologikoa bizkortzen laguntzeko, honako galdera hauei erantzunez: zein den
sektore baten heldutasun teknologikoaren egoera;
non dagoen nire enpresa eta non koka litekeen;

Alde batetik, 4.0 Industriarako kudeaketa aurreratuaren ikuspegitik, funtsezkoa da enpresak bere be-
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zein den unerik egokiena teknologia txertatzeko
arriskuak murriztuz; eta zein diren, testu meatzaritzako teknikak erabiliz, nire sektorean monitorizatu beharreko iragarpenak (eboluzio teknologikoari
buruzkoak).

ereduak, prozesuak, metodologiak, kudeaketa
sistemak, etab.) eta “berrikuntza estrategia” bat
ezartzeko.
• Eraldaketa digitalaren bidez produktu, zerbitzu eta/
edo prozesuetan berrikuntza gaitasuna handitzeko, esaterako, digitalizazioaren eta 4.0 Industriaren inguruko prozesuak, ekipoak, erronkak, tresna
espezifikoak eta/edo berrikuntzara bideratutako
proiektuak ezarriz.

• Open innovation:
3DLANen (Pr4-k, Lantegi Batuak eta Gaikerrek sustatutako proiektua), berrikuntza teknologiko eta
sozialeko laborategi irekiak (LANLABs) prestatu
dituzte. Bertan, berrikuntza gune irekiak dinamizatzen dira desberdinen artean, teknologiaren
aukerak zabaltzeko; soluzioak asmatu, diseinatu
eta prototipatzen dira Design Thinking dinamika
irekien bidez; eta prototipoak garatzen dira 3D-ko
inprimaketa laborategien bidez.

• Sormena eta berrikuntza sustatuko duten metodologia, tresna eta teknologia aurreratuak erabiltzeko.
• Lankidetza espazio digitalak sortzeko, pertsonek
interakzioan jarduteko eta ideiak zein ezagutzak
trukatzeko aukera izan dezaten.

• 4.0 ekintzailetza:

• Berrikuntza irekia bultzatzeko, beste eragile eta
interes talde batzuekin lankidetzan jardunez.

BIND 4.0 iniziatiba nazioarteko iniziatiba bat da,
Eusko Jaurlaritzak gidatua, eta 4.0 Industriaren teknologia berrietan (Big data, errealitate birtuala/
areagotua, lankidetzazko robotika, zibersegurtasuna, Internet of things, 3D inprimaketa, etab.)
oinarritutako eta manufaktura aurreratuaren,
energiaren eta osasunaren arloetan aplikatutako
startup onenen garapena sustatzera bideratuta
dago. 24 asteko azelerazio programa bat da, non
startupek, enpresa industrial laguntzaileetako batekin ordaindutako proiektu bat garatzeaz gain,
laguntza zerbitzuen eta jardueren programa trinko
bat duten.

• Prototipoen, saiakuntzen, simulazioen, agertokien
eta esperientzia pilotuen garapena errazteko eta
ahalbidetzeko.
• Berrikuntza kudeatzeko sistemak ezartzeko, adimen artifiziala erabil dezaten, zera barne hartuz:
ideien bilketa egituratua, analisia, ebaluazioa eta
lehenespena, eta, ondoren, berrikuntza proiektuen
bidezko garapena.

BERRIKUNTZA ARLOKO
ADIERAZLEAK ETA EMAITZAK:

• Berrikuntza kudeatzea:
Enpresa batzuk hasiak dira adimen artifizialak bultzatutako softwareak (EIMS) erabiltzen berrikuntza
kudeatzeko, pertsonek beren jarduera eta arreta
sormenera, arazoen ebazpenera eta esperimentaziora bidera ditzaten, pentsamendu kritikoa eskatzen duten zereginak baitira. Datuen analisia/Big
data, adimen artifiziala, ikaskuntza automatikoa
eta goi teknologiako beste funtzio batzuk erabiliz
berrikuntza automatizatzen duten modu berriei
esker, berrikuntzaren kudeaketarekin lotutako lan
fluxuaren eraginkortasuna eta doitasuna hobetzen
dira.

• Teknologia digitaletan eta 4.0 Industrian oinarritutako produktu eta/edo zerbitzu berriak.
• Teknologia digitalen eta 4.0 Industriaren erabilera
maila berrikuntzako eta etengabeko hobekuntzako
jardueretan. Horiek erabiltzeari esker lortutako
hobekuntzak (proiektu kopurua, ideiak…).

DIGITALIZAZIOA ETA 4.0 INDUSTRIA
LAGUNGARRI IZAN LITEZKE:
• Berrikuntzarako alorrak identifikatzeko (teknologia, produktuak/zerbitzuak, merkatuak, negozio
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ERANSKINA
TERMINOAK ETA TEKNOLOGIAK

SISTEMAK ETA PLATAFORMAK
CRM: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT:
CRM sistema bat (Customer Relationship Management) enpresa bati bezeroekiko harremana kudeatzen laguntzen
dioten metodologien, software tresnen eta konektibitatearen multzoa da. CRM softwareari esker, konpainia bateko
marketin departamentuek bezero onenak identifikatu ahal izango dituzte, kanpainak kudeatuz eta departamentu
komertzialarekin lan egiteko moduko kalitatezko hautagaiak sortuz. Gainera, salmentak kudeatzen lagunduko du,
langileek partekatzen duten informazioa optimizatuz. Informazio hori baliagarria eta beharrezkoa da bezeroen
beharrak ulertu eta identifikatzeko, bai eta enpresaren, bezeroen eta banaketa kanalaren arteko harremanen
oinarria eraikitzeko ere. Azkenik, CRM tresnari esker, bezero bakoitzarekin banakako harremanak eratu ahal
izango dira; hala, emandako zerbitzua hobetu ahal izango da, eta, beraz, baita bezeroaren gogobetetasuna ere.
ERP: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING:
ERP sistema bat (Enterprise Resource Planning) aplikazio informatiko bat edo aplikazio informatikoen multzo
bat da, konpainia baten negozio prozesuak sistema integratu bakar baten bidez kudeatzea ahalbidetzen duena,
arlo edo departamentu bakoitzaren informazio beharrak asetzeko gai dena. Sistema horri esker, informazio fluxu
guztiak barne hartzen dituen enpresa kudeaketako eredu bat lor daiteke, eta, hala, hainbat arlotako prozesuak
kontrola daitezke. ERP software pakete ugari daude merkatuan, baina enpresak neurrira egindako sistema bat
garatzeko aukera ere badu. Oro har, ERP softwareak moduluetan banatzen dira, eta modulu bakoitzak enpresaren arlo jakin bati eusten dio (Finantzak, Ekoizpena, Kalitatea...).
EIM (EIMS – EIMP):
ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM - PLATFORM: EIMS aplikazio informatiko bat edo aplikazio
informatikoen multzo bat da, enpresa batean berrikuntzarekin lotutako prozesuak kudeatzeko aukera ematen
duena. Jarduera horiek honako hauek izan daitezke: ideien kudeaketa, berrikuntza proiektuen portfolioaren
kudeaketa edo produktu eta zerbitzu berrien garapena. Merkatuan EIMS software pakete ugari daude, baina
enpresak neurrira egindako sistema bat garatzeko aukera ere badu. Oro har, EIMS softwareak moduluetan banatzen dira, eta moduluetako bakoitzak funtzio bati eusten dio zehaztutako prozesuaren barruan.
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HRMS: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM:
Giza baliabideak kudeatzeko sistema bat (HRMS) software mota bat da, enpresa batean pertsonen kudeaketa
bermatzeko hainbat sistema eta prozesu konbinatzen dituena. Enpresek zenbait prozesu eta jarduera kudeatzeko
erabiltzen dituzte sistema horiek, hala nola datu pertsonalak biltegiratzeko, nominak kudeatzeko, prestakuntza
kudeatzeko, langile berriak hautatu eta lanean hasteko prozesuetarako, etekinak administratzeko eta jarduera
orduen segimendua egiteko. Merkatuan HRMS software pakete ugari daude, baina enpresak neurrira egindako
sistema bat garatzeko aukera ere badu. Oro har, HRMS softwareak moduluetan banatzen dira, eta moduluetako
bakoitzak funtzio bati eusten dio zehaztutako prozesuaren barruan.
MES:
Fabrikazioko exekuzio sistemak (Manufacturing Execution Systems, ingelesezko siglen arabera) sistema konputarizatuak dira, fabrikazioan lehengaiak produktu amaitu bihurtzeko prozesua arakatu eta dokumentatzeko
erabiltzen direnak. MESek ematen duten informazioak lagundu egiten die erabakiak hartzen dituzten arduradunei unean uneko baldintzak nola optimiza daitezkeen ulertzen eta ekoizpena hobetzen. MES sistemak
denbora errealean lan egiten du produkzio prozesuko hainbat eta hainbat elementu kontrolatu ahal izateko
(adibidez, kontsumoak, langileak, makinak eta laguntza zerbitzuak). MESek hainbat funtzio arlotan jardun
dezake, horien artean: produktuaren bizi zikloan produktuen definizioak administratzea; baliabideak programatzea; eskaerak egin eta bideratzea; produkzioa aztertzea eta jarduerarik gabeko denbora administratzea
ekipoaren eraginkortasun orokorrerako (OEE ekipoen eraginkortasun orokorra), produktuaren kalitatea eta
materialen jarraipena, etab.
MES ideia, berez, enpresa baliabideak planifikatzeko sistema baten (ERP) eta datuak ikuskatzeko eta eskuratzeko
kontrol baten (SCADA) arteko tarteko pausotzat jo liteke.
SCADA: SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION:
SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition-en akronimoa da (datuak gainbegiratu, kontrolatu eta eskuratzea), eta kontzeptu hori erabiltzen da urrutiko eragiketa prozesuak kontrolatu eta gainbegiratzeko sistema
digital bati erreferentzia egiteko. Landa gailuekin (sentsoreak eta eragingailuak) denbora errealean berrelikatzea
ahalbidetzen du, eta prozesua automatikoki kontrolatzen du. Gainera, prozesuan eta prozesuaren eragiketetan
sortzen den informazio guztia ematen du (gainbegiratzea, kalitate kontrola, produkzioaren kontrola, datuen
biltegiratzea, etab.), eta horiek kudeatzeko eta esku hartzeko aukera ematen du.

4.0 INDUSTRIA TEKNOLOGIAK ETA DIGITALIZAZIOA
DATUEN ANALISIA:
Datuen analisia (Data Analysis) datu gordinak aztertzen dituen zientzia da, informazioari buruzko konklusioak atera ahal izateko. Datuen analisia hainbat industriatan erabiltzen da enpresek eta konpainiek erabaki
enpresarial hobeak har ditzaten, eta zientzietan ere erabiltzen da, dauden ereduak edo teoriak egiaztatzeko
edo ezeztatzeko. Datuen analisiak ez dauka zerikusirik datuen erauzketarekin, irismenagatik, xedeagatik eta
analisiari buruzko ikuspegiagatik. Datu erauzleek datu multzoak sailkatzen dituzte, eta horretarako software
sofistikatua darabilte, patroiak identifikatzeko eta erlazioak ezartzeko.
ANALISI EMOZIONALA:
Analisi emozionalari esker, pertsonek –izan erabiltzaile, bezero edo enpresaren garapenean inplikatutako pertsona izan– produktu, zerbitzu edo prozesu bati buruz duten pertzepzio emozionalari buruzko datu fidagarriak
lor daitezke. Inplikatutako teknologiek (aurpegiera edo hizkuntza ezagutzea, pertsonaren edo haren organismoaren atalen mugimenduak, etab.) pertsona horien jokabidea benetan mugitzen duten arrazoiak aurkitzen
laguntzen dute.
ANALISI SENTSORIALA:
Analisi sentsoriala produktu edo zerbitzu baten zenbait ezaugarri zentzumenen bidez definitu, neurtu, aztertu
eta interpretatzeko aukera ematen duen diziplina zientifikoa da.
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WHAT-IF ANALISIA:
What-if Analisia tresna indartsua da, izan ere, erabakiak hartzen dituzten pertsonei aukera ematen die erabaki
estrategiko, taktiko edo operatiboen eragina aurrez ebaluatzeko. Agertoki multzo bat definituz, What-if analisiak
aukera ematen du erabakiek sistema baten jardunean dituzten ondorioak ebaluatzeko, ulertzeko eta aurreikusteko.
BIG DATA:
Datuen analisi mota honen barruan, hainbat iturritako datu ugari modu adimentsuan aztertu, administratu eta
manipulatzen dira, deskribapen, iragarpen eta optimizazio ereduen bidez, erabaki hobeak eta eraginkorragoak
hartzea helburu. Datu industrialen ustiapen adimenduna da eskura dauden baliabide guztiak hobeto kudeatzeko
bidea, lortutako informazio ez-nabarmenari esker.
BLOCK CHAIN:
Blockchain edo bloke kate bat, berez, kontu liburu erraldoi bat da, non erregistroak (blokeak) lotuta eta zifratuta
dauden edozein transakzioren segurtasuna eta pribatutasuna babesteko. Bestela esanda, datu base banatua
eta segurua da (zifratzeari esker), eta transakzio mota guztiei aplika dakieke. Bloke kate horrek badu baldintza
garrantzitsu bat: hainbat erabiltzailek (nodok) egiaztatu behar dituzte transakzio horiek, baliozkotzeko, eta,
hala, transakzio horri dagokion blokea kontu liburu erraldoi horretan erregistratu behar da.
BUSINESS INTELLIGENCE:
Enpresa adimena, negozio adimena edo BI (ingelesezko Business Intelligence hitzetik eratorria) esaten zaio estrategia, aplikazio, datu, produktu, teknologia eta arkitektura teknikoen multzoari, zeinak inguruneari buruzko
ezagutza administratu eta sortzera bideratuta baitaude, erakunde edo enpresa batean dauden datuak aztertuz.
ZIBERSEGURTASUNA:
Ingurune digitalizatu batean, enpresarentzat garrantzitsua den edozein informazioren babesak edo zibersegurtasunak gero eta garrantzi handiagoa hartzen du. Zibersegurtasuna enpresa edozein eraso edo datu galeratik babesten duten teknologien eta zerbitzuen multzoa da, horiek galtzeak eragin diezazkigukeen arriskuak murriztuz.
CLOUD COMPUTING:
Hodeia, berez, baliabide konputazionalen plataforma partekatu bat da; baliabide horien artean: zerbitzariak,
biltegiratzea eta aplikazioak, behar diren heinean erabil daitezkeenak eta Interneterako sarbidea duen edozein
gailu mugikor edo finkotik eskuratu ahal izango direnak. Industriak azpiegitura hori balia dezake bere edozein
alor eta prozesutan.
CONTROL TOWER:
Kontrol dorre bat (ingelesez, Control Tower) ikuspenerako, erabakiak hartzeko eta ekintzarako zentro bat da,
denbora errealeko analisian oinarritua, hornidura katearen kudeaketari dagokionez. Zentro horren garapenari
esker, enpresek aukera daukate entregak denbora errealean arakatzeko, eta hori lagungarria da entrega prozesua eraginkorragoa izan dadin.
KLUSTERIZAZIOA:
Klusterizazioa (taldekatzea edo clustering-a) datu meatzaritzako teknika bat da (Data Mining), Adimen Artifizialaren diziplinaren barruan, eta automatikoki identifikatzen ditu elementuen multzoak edo klusterrak, haien
arteko antzekotasun neurri baten arabera.
KOSORKUNTZA:
Kosorkuntzaren funtsa zera da: enpresako berrikuntza iturririk handiena bezeroarekiko interakzioan oinarritzea.
Enpresentzako erronka, prozesu bat ezartzean datza, bezeroa prozesu horretan sartu ahal izateko, harekin hitz
egiteko bideak irekiz eta hari enpresaren ezagutza eta tresnak eskuratzeko aukera emanez.
KOMUNIKAZIO INDUSTRIALAK:
Teknologiaren alor honek produktu industrialen bizi zikloa kontrolatzeko eta kudeatzeko lanak egiteko erabiltzen diren zirkuituen eta sistema elektronikoen arteko informazio transmisioa aztertzen du.
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CPS – SISTEMA ZIBERFISIKOAK:
Sistema ziberfisiko bat (ingelesez, cyber-physical system; laburki, CPS) konputazioan oinarritutako eta Internetekin estuki integratutako algoritmoek kontrolatutako edo monitorizatutako mekanismo (sistema fisiko) bat da.
Sistema ziberfisikoetan, osagai fisikoak eta software osagaiak sakonki lotuta daude, non elementu bakoitzak
espazio eta denbora eskala desberdinetan lan egiten duen, portaera ugari erakutsiz eta haien artean testuinguruarekin aldatuz doazen modu kontaezinetan elkarreraginez.
DATA MINING:
Data Mining-a (datu-meatzaritza) datu base, joera eta korrelazio handietatik informazio esanguratsua ateratzeko
prozesua da, erabiltzaileak arazoak konpontzeko iragarpenak egin ahal izan ditzan.
ESPERIMENTUEN DISEINUA:
Esperimentuen diseinua (DOE) lagungarri da sarrera aldagaiek (faktoreak) aldi berean irteera aldagai batean
(erantzuna) dituzten ondorioak ikertzeko. Esperimentu horiek, berez, kontrolatutako eta aldez aurretik planifikatutako saiakuntza batzuk dira, non sarrera aldagaietan nahita egiten diren aldaketak. Saiakuntza bakoitzean
datuak biltzen dira eta azterketa bat egiten da, estatistika tresnetan oinarrituz konklusioak ateratzeko. DOEa
erabiltzen da prozesuaren baldintzak eta kalitateari eragiten dioten produktu osagaiak identifikatzeko, ondoren
emaitzak optimizatzen dituzten faktoreen konfigurazioa zehazteko.
GAILU ADIMENDUNAK:
Gailu adimendun bat gailu elektroniko bat da, normalean Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3G, X10 eta halako protokoloen
bidez beste gailu edo sare batzuetara konektatuta dagoena, neurri batean modu interaktibo eta autonomoan
funtziona dezakeena.
ENHANCED LOGISTICS:
Prozesu logistikoetan gauzen Internetekin (IoT) eta beste teknologia batzuekin lotutako teknologien erabilerari
esker sartutako berrikuntzei eta hobekuntzei egiten die erreferentzia, zeinak mundu digitaleko kontsumitzaile
eta bezeroaren eskaera gero eta handiagoei hobeto erantzutea ahalbidetzen duten. Teknologia horiek prozesu
logistikoetan sartzeak eskariak arakatzen laguntzen die enpresei, egiten diren unetik bezeroari entregatzen
zaizkion arte. Gainera, inbentario guzti-guztiak kudeaketa sistema baten bidez araka daitezke, beraz, ondasunak
oso erraz koka daitezke automatikoki, prozesu logistikoak automatizatzea erraztuz.
FABRIKA DIGITALA:
Fabrika digitalak enpresetan eredu eta metodo digitalak erabiltzeari egiten dio erreferentzia. Langile guztiak,
software eta hardware tresnak eta benetako ekoizpena gauzatzeko beharrezkoak diren prozesuak biltzen ditu.
GEHIKUNTZAZKO FABRIKAZIOA:
Normalean hautsa izaten den material baten geruza finak jalkitzetik abiatuz, nahi den irudia eta forma duen
gorputz solido bat osatu eta fabrikatzea da. Aplikazio handiak ditu industria munduan, eta iraultza dakar
fabrikazio prozesu eta sistemetan. Lotutako teknologietan, 3D inprimaketaz gain, objektuen eskanerrarekin,
atzeranzko ingeniaritzarekin eta piezen eta ekipamendu ondasunen modelizazioarekin zerikusia duten teknologiak sartzen dira.
BIKI DIGITALA:
Biki digitalak hainbat helburutarako erabil daitezkeen aktibo fisiko potentzial eta errealen (biki fisikoa), prozesuen, pertsonen, lekuen, sistemen eta gailuen erreplika digital bati egiten dio erreferentzia. Biki digitalek
gauzen Internet, adimen artifiziala, ikaskuntza automatikoa eta beste analisi sistema batzuk integratzen dituzte,
kontraparte fisikoak aldatu ahala eguneratuz eta aldatuz doazen simulazio digital biziko ereduak sortzeko. Biki
digital batek etengabe ikasten du eta iturri askotatik eguneratzen da, bere egoera, lan egoera edo posizioa
ia denbora errealean irudikatzeko. Ikaskuntza sistema honek bere baitatik ikasten du, bere funtzionamendu
egoerari buruzko hainbat alderdi transmititzen dituzten sentsoreen datuak erabiliz; ikasten du, baita ere, giza
adituetatik, industria arloaren ezagutza sakon eta garrantzitsua duten ingeniariak diren aldetik; antzeko makinetatik; antzeko makina flotetatik; eta baita txertaturik egon daitezkeen sistema eta ingurune handiagoetatik
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ere. Biki digital batek makinaren aurreko erabileraren datu historikoak ere biltzen ditu, eredu digitala kontuan
hartzeko.
4.0 INDUSTRIA:
4.0 Industria terminoak elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak (EIKTak) ekoizpen prozesuetan integratzeari egiten dio erreferentzia. Prozesu horiek automatizazio mailak hobetzen dituzte eta
industria adimentsuagoa bihurtzen da.
ADIMEN ARTIFIZIALA:
Adimen artifiziala (ingelesezko siglen arabera, AI) algoritmoetan oinarritutako teknologia konputazional batzuk dira, gaitasun “adimendun” batzuk edukitzea ezaugarri dutenak. Software horiek, neurri handiagoan
edo txikiagoan, beren kabuz ikasteko eta erabakiak hartzeko orduan interakzioan jarduteko gai dira, datu kopuru handiak (Big Data) eta adimen konputazionaleko beste modu batzuk interpretatuz. Adimen artifizialaren
egungo beste aplikazio askoren artean, Machine Learning-a, Deep Learning-a, Domain adaptation-a, lengoaian
oinarritutako adimen artifiziala eta eragile birtualak nabarmentzen dira.
ADIMEN LEHIAKORRA:
Industriari eta lehiakideei buruzko balio estrategikoko informazioa lortzeko, aztertzeko, interpretatzeko eta
zabaltzeko prozesua da, une egokian erabakiak hartzeko ardura dutenei helarazten zaiena.
INTERNET OF THINGS (IoT):
Gauzen Internet (ingelesez, Internet of Things; laburki, IoT) eguneroko objektuek Internetekin duten interkonexio digitalari erreferentzia egiten dion kontzeptu bat da. Industriaren alorrean, Gauzen Internet Industrialari
ere egiten dio erreferentzia (ingelesez, Industrial Internet of Things; laburki, IIoT), non energia fabrikatzeko eta
kudeatzeko aplikazio industrial informatizatuekin batera sarean konektatutako sentsore, tresna eta bestelako
gailuak biltzen diren.
MACHINE LEARNING:
Ikaskuntza automatikoa edo makinen ikaskuntza (ingelesetik, “Machine Learning”) konputazio zientzien azpieremua eta adimen artifizialaren adar bat da, eta ordenagailuei ikasteko aukera emango dieten teknikak
garatzea du helburu. Zehatzago esanda, kontua da portaerak orokortzeko gai diren programak sortzea, adibide
gisa emandako informaziotik abiatuta. Honenbestez, ezagutza eragiteko prozesu bat da.
NEUROMARKETING:
Neuromarketing-a edo neuromarketina, berez, marketinaren eremuan neurozientziei dagozkien teknikak aplikatzean datza, eta emozio, arreta eta oroimen mailak modu kontzientean edo subkontzientean hautemandako
estimuluen arabera aztertzen ditu. Kontsumitzaileen erreakzioari eta estimuluekiko erreakzioak biltzeari buruzko
datu zehatzagoen bidez, neuromarketina gai da produktu edo zerbitzu bat nola hobetu eta kontsumitzailearen
erabaki prozesuak nolakoak diren adierazteko.
ERREALITATE AREAGOTUA:
Edozein elementu edo objekturi buruz eskura dagoen informazio fisikoari informazio birtuala denbora errealean
gehituz, elementu edo objektu horren pertzepzioa areagotzeko gai den efektu misto bat sortzen da.
ERREALITATE BIRTUALA:
Errealitate birtuala eszenen edo benetako itxurako objektuen ingurune bat da. Adiera ohikoenak teknologia
informatikoaren bidez sortutako ingurune bati egiten dio erreferentzia, erabiltzaileari bertan murgilduta egotearen sentsazioa eragiten diona. Ingurune horri betaurrekoen edo errealitate birtualeko kaskoa izeneko gailu
baten bidez erreparatzen dio erabiltzaileak. Horrekin batera, beste gailu batzuk ere erabil daitezke, hala nola
eskularruak eta jantzi bereziak, ingurunearekin interakzio handiagoa izateko eta errealitatearen sentsazioa
areagotzen duten estimulu desberdinak hautemateko aukera ematen dutenak.
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LANKIDETZAZKO ROBOTIKA:
Robot industrialak ez dira egongo lan ingurune itxietan eta elkarrengandik isolatuta; aitzitik, langileengandik
hurbil egongo dira, beren espazioa partekatuko dute eta elkarrekin lan egingo dute. Lan ingurune horietan,
robotek lankidetzan dihardute pertsonek egindako balio erantsi txikieneko jardueretan.
SENTSORIKA:
Berez, sentsore mota desberdinei erreferentzia egiten dien kontzeptu generiko bat da. Sentsorika hitzaren
azpian, seinale analogiko batek igortzen dituen unitateak eta seinale digital batek igortzen dituen unitateak
biltzen direla ulertu behar da. Magnitude elektrikoak detektatu ezin diren leku guztietan, sentsorika behar da.
Magnitude fisiko bat magnitude elektriko bihurtzen du.
SERIOUS GAMES:
Bideo joko konbentzionalen dibertsio hutsetik harago dagoen helburu nagusi batekin diseinatutako bideo
jokoen modalitatea da, izan ere, askotan enpresa eta hezkuntza helburuz diseina daitezke, baina baita esplorazio, zientzia, osasun ingurune, ingeniaritza, eta abarreko helburuz ere.
ZERBITIZAZIOA:
Eraldaketa prozesu bat da, eta enpresetan gertatzen da (manufaktura enpresetan, normalean), beren produktuen eskaintza tradizionalei zerbitzu eta soluzio osagarriak emateko beharrezkotzat jotzen dituzten gaitasun
jakin batzuk garatzea erabakitzen dutenean. Gaitasun horiei esker, balio proposamen eta negozio berriak gara
ditzakete.
SIMULAZIOAK:
Simulagailu bat da sistema bat erreproduzitzeko aukera ematen duen eta normalean informatikoa izaten den
soluzio bat (ad.: fabrikazio planten edo prozesuen simulazioa). Simulagailuek errealitatean gerta daitezkeen
sentsazioak eta esperientziak erreproduzitzen dituzte. Fenomeno bat, beste gailu baten benetako funtzionamendua, edo makina, aparatu nahiz material batek jasaten dituen ingurune baldintzak simulatzen dituen gailu
orori ere egin diezaioke erreferentzia.
LANKIDETZAZKO SISTEMAK:
Lankidetzazko tresnak edo lankidetzazko sistemak ordenagailuetan oinarrituta dauden eta sarritan sare baten
bidez (normalean, Internet) eusten diren sistemak edo tresnak dira. Sare horri zeregin (edo helburu) komun
batean diharduten eta giro partekatu bati interfaze bat ematen dioten pertsona taldeek eusten diote. Taldean
lan egitea eta, aldi berean, produktibitatea hobetzea eta informazioa erreplikatzea eta sinkronizatzea ahalbidetzen duten aplikazioak dira.
SISTEMA ADITUAK:
Sistema aditu batek badu ezagutza oinarri bat, giza adituen eta makinen esperientzia metatua barne hartzen
duena, bai eta ezagutza oinarri hori egoera jakin batean aplikatzeko arau multzo bat ere. Sistema gero eta
hobea da, ezagutzen oinarriari edo arauen multzoari gehikuntzak eginez.
SISTEMA PREDIKTIBOAK:
Sistema informatikoak dira, eta analisi prediktiboak egiten dituzte askotariko teknika estatistikoen bidez (modelizazioa, ikaskuntza automatikoa eta datu meatzaritza), uneko datuen eta datu historiko errealen azterketaren
bidez, etorkizunaren edo ezagutzen ez diren gertaeren gaineko iragarpenak egiteko. Enpresa alorrean, eredu
prediktiboek patroiak ateratzen dituzte datu historikoetatik, arriskuak eta aukerak identifikatzeko. Eredu prediktiboek faktore desberdinen arteko erlazioak identifikatzen dituzte, eta faktore horiei esker, arrisku elkartuak
edo probabilitateak baloratu daitezke, baldintza multzo bat oinarri hartuta, eta hala, erabakitzailea gidatzen
da kudeaketan.
ZAINTZA TEKNOLOGIKOA:
Zaintza teknologikoa prozesu antolatu, selektibo eta iraunkor bat da. Prozesu horren bidez, kanpoko informazioa eta enpresaren beraren informazioa –zientziari eta teknologiari buruzkoa– atzitzen, hautatzen, aztertzen,
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zabaltzen eta komunikatzen da; gainera, informazio hori ezagutza bihurtzen da, erabakiak arrisku txikiagoz
hartzeko eta aldaketei aurrea hartu ahal izateko.
IKUSMEN ARTIFIZIALA:
Ikusmen artifiziala diziplina zientifiko bat da, mundu errealeko irudiak eskuratu, prozesatu, aztertu eta ulertzeko
metodoak barne hartzen dituena, zenbakizko informazioa edo informazio sinbolikoa sortzeko eta ordenagailu
bidez tratatu ahal izateko. Gizakiok, inguratzen gaituen mundua ulertzeko, begiak eta garuna erabiltzen ditugun bezala, ikusmen artifiziala efektu bera sortzen saiatzen da, konputagailuek irudi bat, irudi sekuentzia bat
eta/edo ezaugarri jakin batzuetako patroi bat hauteman eta ulertu ahal izan dezaten eta egoera jakin batean
komeni den bezala jardun dezaten. Datuak hainbat bidetatik eskuratzen dira, hala nola irudien sekuentzietatik,
hainbat bideo kameratatik edo eskaner batetik dimentsio anitzeko datuetatik ikusita.
DATUAK BISTARATZEA:
Datuak bistaratzea (ingelesez, Data Visualization) datuak interpretatzeko, kontrastatzeko eta konparatzeko
prozesua da, eta datuen ezagutza bisual sakona eta xehatua ahalbidetzen du, erabiltzailearentzat informazio
ulergarri bihurtzeko eta erabakiak hartzeko prozesuan laguntzeko.
WEARABLES:
Wearable delakoak (edo janzteko teknologia) gure gorputzaren atalen batean edo janzten ditugun arropetan
txertatzen diren aparatu eta gailu elektronikoen multzoari egiten dio erreferentzia. Gailuok erabiltzailearekin
eta beste gailu batzuekin etengabeko interakzioan dihardute, eta funtzio konkreturen bat betetzeko helburua
dute. Beti erabiltzailearekin doazen ordenagailu txikiei egiten die erreferentzia, edo gaitasun jakin batzuen
indartzaile gisa erabiltzen direnei, jarduera konplexu edo arriskutsuetarako segurtasun elementuei, aplikazio
medikoei eta abarri, eta, beraz, pertsonarekin interakzioan dihardute etengabe.
WEB SCRAPING:
Teknika hau baliatuz, webguneetatik informazioa ateratzen da software programen bidez, normalean gizaki
baten nabigazioa simulatuz.
WEB SEMANTIKOA:
Web semantikoa, berez, World Wide Webari metadatu semantiko eta ontologikoak gehitzearen ideian oinarritzen da. Datuen edukia, esanahia eta erlazioa deskribatzen duten informazio osagarri horiek formalki eman
behar dira, prozesaketa makinen bidez automatikoki ebaluatu ahal izateko. Helburua da sistema informatikoen
arteko operatibitatea hobetzea, giza operadorerik gabe informazioa bilatu eta aztertu ahal izateko “eragile
adimendunak” erabiliz.

ENPRESA ETA KUDEAKETA ARLOKO PRINTZIPIOAK ETA JOERAK
AGILE (KUDEAKETA ARINA)
Kudeaketa arina edo Agile Management delakoa proiektuak eta ekimenak modu iteratiboan garatzea bilatzen duen
printzipioa da, non garatu behar denaren, garatutakoaren eta egindakoa baliozkotzearen irismena modu iteratibo
eta arinean egiten den, bezeroarekin (barnekoa edo kanpokoa) etengabeko kontrastea eginez, eta, aldi berean,
enpresaren benetako gaitasunei eta benetako lehentasunei erantzunez, helburua lortze aldera. Hala, proiektuak
garatzeko metodologia multzo bat integratzen du, eta metodologia horiek oso azkar eta malgutasunez garatu behar dira prozesuan. Etengabe aldatzen diren inguruneetan esaterako, erabili ahala probatu behar dituzte enpresek
zerbitzuaren funtzionalitate desberdinak, eta funtzionatzen ari diren ala ez neurtu, azken soluzio bat emateko.
KOSORKUNTZA:
Kosorkuntzak, enpresa baten testuinguruan, produktu edo zerbitzu bat diseinatzeko prozesuari egiten dio erreferentzia; prozesu horretan, erabiltzaileen, bezeroen eta beste interes talde batzuen informazioa funtsezkoa da prozesuaren hasieratik amaieraraino. Terminoa modu errazagoan erabilita, enpresa batek erabiltzaileei, bezeroei eta
beste interes talde batzuei ideiak, diseinuak edo edukia aurkezteko darabilen moduari egin diezaioke erreferentzia,
enpresak produktuak edo zerbitzuak gara ditzan.
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DESIGN THINKING:
Design Thinking kontzeptuak azken urteotan hainbat enpresatan pixkanaka inplementatu diren metodologiak barne
hartzen ditu. Xedea da erabiltzaileen beharrak hobeto asetzera bideratutako produktuak, prozesuak eta zerbitzuak
sortzea, sortze prozesu horretan erabiltzailea parte aktibo bihurtuz. Ikuspegi desberdinak dauden arren, bost dira
aplikazioaren faseak: enpatizatzea, arazoa zehaztea, soluzio potentzialak bilatzea, prototipoa egitea eta prototipoak
ebaluatzea eta testatzea.
DISEINU JASANGARRIA:
Diseinu jasangarria da produktuen, prozesuen, zerbitzuen eta are eraikinen eta hirien diseinua gidatzen duen filosofia, jasangarritasun ekonomiko, ekologiko eta sozialaren printzipioei jarraituz; eta ekodiseinuaren esku-eskutik doa,
non diseinuak edozein objektu edo zerbitzu hobetzera bideratuta egon behar duen, objektu edo zerbitzu horren
bizi zikloaren etapa guztietan, ideiatik hasi eta bizitza baliagarriaren amaierara arte.
EKODISEINUA:
Ekodiseinua, ingurumenerako diseinu izenez ere ezagutzen dena, produktu industrialak diseinatzeko prozesuan
ingurumen aldagaia irizpidetzat hartzen duen metodologia bat da; hala, lehendik zeuden beste faktore batzuei
gehitzen zaie, hala nola kostu ekonomikoei eta kalitateari. Azken helburua zera da: produktuen bizi zikloan ingurumen errendimendua hobetzea.
KARBONO GUTXIKO EKONOMIA:
Karbono gutxiko ekonomia (Low Carbon Economy – ingelesez, LCE), erregai fosil gutxiko ekonomia (LFFE) edo ekonomia deskarbonizatua, izatez, karbono gutxiko energia iturrietan oinarritutako ekonomia da, eta, beraz, berotegi
efektuko gas (BEG) isurpen minimoak igortzen ditu biosferara.
EKONOMIA ZIRKULARRA:
Ekonomia zirkularra garapen eredu bat da, non produktuen, materialen eta baliabideen balioa ahalik eta denbora
luzeenean mantentzen den ekonomian. Erabili ondoren baztertu beharrean, materialak berriro sartzen dira ekoizpen
zikloan, bigarren mailako lehengai gisa. Hala, ekodiseinuak, berrerabilpenak eta birziklapenak funtsezko zeregina
dute hondakinen sorkuntza ahalik eta gehien murriztea helburu duen eredu ekonomiko berri honetan.
DATUEN EKONOMIA:
Datuen Ekonomia (Data Economy) honela defini daiteke: produktuak eta zerbitzuak sortzeko aukerak identifikatzeko
dauden datu baseen egiturak (tradizionalak eta iturri berrietatik datozenak) esploratzean eta ustiatzean oinarritzen
den negozio ereduari jarraitzen dioten ekimen, jarduera eta/edo proiektuen multzoa.
BEZEROEN AHALDUNTZEA:
Customer empowerment (bezeroen ahalduntzea) delakoak, berez, adituen eskumen esklusiboa izan ohi ziren zenbait
aldagairen gaineko eskumena enpresek bezeroekin partekatzeko hartzen duten estrategiari egiten dio erreferentzia.
Horri esker, biek sinbiosi harreman batean lan egin dezakete, kalitate hobeko produktuak, zerbitzuak eta jarduerak
garatzeko eta soluzio eraginkorragoak eskaintzeko. Interneti esker gizartea une oro konektatuta dagoela eta, bezero
mota berri bat sortu da, berrikuntza guztien berri duena.
ENHANCED LOGISTICS:
Kontua da hornidura katea digitalizatzea, datuak denbora errealean erabiliz erabakiak hobeto hartzeko, gardentasun
handiagoa emateko eta hornidura sare osoan kolaborazioa hobetzeko; bai eta zeregin horiek errazteko errealitate
areagotuko teknologiak txertatzea ere.
BEZEROAREN ESPERIENTZIA:
Bezeroaren esperientzia (ingelesez, Customer Experience) bezero batek kontaktu guneen bidez (Touchpoints) enpresa bateko edozein atalekin arrazionalki, fisikoki, emozionalki eta/edo psikologikoki interakzioan jardun ondoren
dauzkan pertzepzioen emaitza da. Pertzepzio horrek eragina du bezeroaren portaeretan; gainera, eragiten dituen
oroitzapenek leialtasuna bultzatzen dute eta enpresa batek sortzen duen balioari eragiten diote.
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FABRIKA DIGITALA:
Eredu digitalen eta metodoen sare zabal baterako termino generiko gisa definitzen da, simulazioa eta 3Dko bistaratzea barne. Fabrikaren prozesu material guztietan eta produktuarekin lotutako baliabideetan plangintza integratua,
aplikazioa, kontrola eta etengabeko hobekuntza egitea du helburu. Fabrika digitalaren helburua benetako fabrikaren erreplika birtual bat egitea da, bertan esku hartzen duten prozesuak bistaratzeko eta simulatzeko, prozesuok
hobeto ulertzeko.
BERRIKUNTZA IREKIA:
Berrikuntza irekia (ingelesez, Open Innovation) berrikuntza estrategia berri bat da; horren bidez, enpresak beren
mugetatik harago doaz eta lankidetza garatzen dute kanpoko erakunde eta interes taldeekin.
BERRIKUNTZA NEGOZIO EREDUAN: enpresaren logika berriak bilatzeari eta enpresa bateko interes taldeentzat balioa
sortu eta atzemateko modu berriei egiten die erreferentzia, eta diru sarrerak sortzeko eta bezero, hornitzaile eta
beste bazkide batzuentzat balio proposamenak definitzeko modu berriak bilatzean zentratzen da nagusiki.
LEAN MANAGEMENT/LEAN MANUFACTURING:
Kudeaketa eredu hau eragiketa sistemen galerak minimizatzera bideratuta dago, eta, aldi berean, azken bezeroarentzako balio sorkuntza maximizatzen du. Horretarako, ahalik eta baliabide gutxien erabiltzen du, hau da, era
guztietako “xahutzeak” murrizten ditu.
LEAN STARTUP:
Barne ekintzailetzako eta ekintzailetzako negozio eta jarduera berriak garatzeko metodologia bat da. Metodologia
honek garapen zikloak laburtzea du xede, eta horretarako, esperimentazio konbinazio bat egin behar da, aurrerapena
neurtzeko hipotesiek bultzatuta eta gutxieneko produktu bideragarriak merkaturatuta, bezeroen atzeraelikadura
baliotsu bat lortzeko eta, hola, baliozkotutako ikaskuntza sortzeko. Metodologiaren hipotesi nagusia lehenbailehen
testatzean datza, merkatu arriskuak murrizteko.
PERTSONALIZAZIOA:
Pertsonalizatzea produktuak nahiz zerbitzuak indibidualizatzea da, enpresa baten eta bere bezeroen arteko interakzio pertsonalaren bitartez. Konpainia bat pertsonalizatua da baldin eta bezeroekin elkarrizketa indibiduala izateko
gai bada eta bere produktuak, zerbitzuak eta mezuak banakotik banakora pertsonalizatuz erantzuteko gai bada.
BIRMANUFAKTURA:
Produktu bat edo osagai bat jatorrizko produktuaren kalitate egoerara edo egoera hobera itzultzeko prozesua da.
Eguneratze fase bat egon daiteke, produktuak jatorrizkoaren aldean dituen prestazioak hobetzeko; beraz, birmanufakturatutako produktuaren edo osagaiaren bermea gutxienez produktu berri batenaren parekoa da. Kasu batzuetan,
definizioa berregokitze funtzionalaren alorretara zabaltzen da, baita konponketa berritzailera ere.
ZERBITIZAZIOA:
Manufaktura enpresek bezeroei zerbitzuak eta soluzioak emateko behar dituzten gaitasunen garapenari egiten
dio erreferentzia, produktu bat fabrikatzeko gaitasunetik harago. Terminoak erreferentzia egiten dio, baita ere,
enpresetan (manufaktura enpresetan, normalean) gertatzen den eraldaketa prozesuari, enpresok beren produktuen
eskaintza tradizionalei zerbitzu eta soluzio osagarriak emateko beharrezkotzat jotzen dituzten gaitasun jakin batzuk
garatzea erabakitzen dutenean.
5.0 GIZARTEA:
5.0 gizartea gizarte konektatu eta adimentsu bat da, non Big Data, Gauzen Internet (IoT), Adimen Artifiziala (AI),
Blockchain delakoa eta robotak erabat integratuta dauden pertsona guztien eguneroko bizitzarako azpiegitura digital eta fisiko bat eskaintzeko helburuarekin, ziberespazioaren eta espazio fisikoaren integrazioaren bidez gizarte
arazoak konpondu nahian.
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DIGITALIZAZIO-TEKNOLOGIAK ETA APLIKAZIOAK

CPS – Sistema ziberfisikoak
Data Mining
Esperimentuen diseinua
Gailu adimendunak
Bezeroen ahalduntzea
Enhanced Logistics
Fabrika digitala
Gehikuntzazko fabrikazioa
Adimen lehiakorra
Internet Of Things (IoT)
Machine Learning
Neuromarketing
Errealitate areagotua
Errealitate birtuala
Lankidetzazko robotika
Sentsorika
Serious Games
Zerbitizazioa
Simulazioak
Lankidetzazko sistemak
Sistema adituak
Sistema prediktiboak
Ikusmen artifiziala
Datuak bistaratzea
Wearables
Web Scrapping
Web semantikoa
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Ingurumen jasangarritasuna

Komunikazio industrialak

Kontziliazioa eta inklusioa

Kosorkuntza

Pertsonen trebakuntza

Klusterizazioa

Errendimenduak ebaluatzea

Cloud Computing

Hornitzaileekiko eta interes
taldeekiko komunikazioa

Zibersegurtasuna

Mantentze lanak

Business Intelligence

Logistika

Big Data

Prozesuak eta jarduerak

What-If analisia

Prozesuen eta jardueren
kontrola

Analisi sentsoriala

Erabakiak hartzea

Analisi emozionala

Agertokien ebaluzioa/analisia

Kausa - efektu analisia

Proposamenen sorkuntza

Hausnarketa partekatua

Informazioa babestea

Informazioa eta ezagutza
komunikatzea

Informazioa aztertzea

Informazioa atzitzea

Datuen analisia
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