
	

	

Berrikuntza eta Teknologia Berrien dibulgaziozko aldizkaria 
Bulego Teknologikoak argitaratua 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritza 

Ale guztiak eskuragarri dituzue ondorengo webgunean www.euskadi.eus/informatika Bidali zuen iradokizunak: aurrera@euskadi.eus 

A 
urrera aldizkari honen lehen orrialdeak, oraingoan, «Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien Plan Estrategikoa»-ri (PETIC) eskainita 
daude. Asmo handiko plana da, parte hartzen duten alderdiek kontuan 
izanda, euskal sektore publiko osoa hartzen baitu (sailak eta erakunde 

autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, sozietate publikoak...), eta 
baita haren irismenagatik ere (bere barne aztertuko dituelako, besteak beste, IKTen 
antolamendu-egituraren azterketa, egungo IKT zerbitzuen katalogoa, IKT prozesuen 
mapa, proiektuak kudeatzeko eta garatzeko metodologiak, azpiegiturak eta 
komunikazioak...). Artikuluan zehar, nola sortu zen eta zer testuingurutan sortu zen 
errepasatuko dugu, bai eta harekin lotura zuzena duten beste alderdi batzuk ere, hala 
nola, 36/2020 Dekretu berria, CETIC batzordea... 

Bigarren gaian, «ServiceNow» aurkeztuko dizuegu, sailek eta erakunde autonomoek 
EJIEri egiten dizkioten eskaera guztiak zentralizatzea ahalbidetuko duen plataforma. 
Gaur egun «IP telefonia-eskaerak» baino ez daude ezarrita, baina helburua da zerrenda 
hori zabaltzen joatea BATERAk eskaintzen dituen zerbitzu guztiekin. 

Duela hilabete batzuk «Itzuli» itzultzaile neuronala aurkeztu genizuen, oraingo 
honetan, berriz, «Alboan» atalean, haren bilakaera aurkeztuko dizuegu, baina hizkera 
juridiko administratiboaren berariazko eremura bideratuta, «Itzultzaile neuronal 
juridiko administratiboa»-z ari gara. Dokumentu osoak itzultzeko ezarri berri den 
aukera ematen duen erabilgarritasunaz hitz egingo dugu, eta baita SDL-TRADOS 
tresnan erabiltzeko garatutako «plugina»-ri buruz ere. 

«Ixteko» atalean, Zibersegurtasuneko Euskal Zentroak (BCSC) berriki argitaratu duen 
«Euskadiko Zibersegurtasunaren Liburu Zuria» izeneko dokumentuaren berri emango 
dizuegu. Dokumentu honek Euskadiko zibersegurtasunaren merkatuak gaur egun duen 
egoera laburbiltzen du. 

Amaitzeko, kontrazalean (eta «Protagonistak» atalean) Grace Murray Hopper 
ezagutuko dugu, bere bizitza informatika munduari eskaini zion emakumea, 1952an 
historiako lehen konpiladorea garatu zuena eta, bere ekarpenei esker, gaur egun 
«COBOLeko amona» dela esaten da. 
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PETIC 2020-2024 

«Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Plan Estrategiko» berriak lehen urratsak eman 
berri ditu. Plan horrek euskal sektore publikoak 2020-2024 aldirako IKTen arloan jarraitu beharreko 
gidalerroak ezarriko ditu. 

AURREKARIAK 

1 36/2020 Dekretua: 
dekretu honen eduki osoa 
ezagutzeko, kontsulta 
dezakezue «36/2020 
Dekretua, martxoaren 
10ekoa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Sektore 
Publikoko Informazioaren 
eta Komunikazioaren 
Teknologiak Kudeatzeko 
Eredua arautzen 
duena» (EHAA, 51. zk., 
2020ko martxoaren 
13koa). 

«Hutsen zuzenketa, 
honako dekretu honena: 
36/2020 Dekretua, 
martxoaren 10ekoa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko 
sektore publikoan 
informazioaren eta 
komunikazioaren 
teknologiak kudeatzeko 
eredua arautzen dueña» 

[EHAA, 93. zk., 2020ko 
maiatzaren 18a, 
astelehena] 

 

 

IKTen	 Batzorde	 Estrategikoa	 (CETIC)	 eratzeko	 bilera,	
uztailaren	2an	egina.	
Ezkerretik	eskuinera:	Xabier	Arrieta	Goiri	 (Informazioaren	eta	
Komunikazioaren	 Teknologien	 zuzendaria)	 eta	 Nerea	 López‐
Uribarri	 (Administrazio	 eta	 Zerbitzu	 Orokorretako	
sailburuordea)	

https://www.euskadi.eus/ezagutu-informatika-eta-telekomunikazio-zuzendaritza-atala/web01-a2ogainf/eu/
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2 PETIC: espedientearen 
eduki osoa kontsulta 
dezakezue Eusko 
Jaurlaritzaren kontratazio-
webgunean. 

KM/2020/050 
«Laguntza teknikoa eta 
aholkularitza PETIC 2020
-2024 egiteko» 
espedientearen baldintza 
teknikoen dokumentua. 

 

«PETICek euskal sektore publikoak 

2020‐2024 aldirako IKTen arloan 

jarraitu beharreko gidalerroak 

ezarriko ditu» 
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3 Aldaketa Kudeatzeko 
Plana: gaur egun, proiektu 
askok porrot egiten dute, 
ez baitute aldaketa 
kudeatzeko plan onik. 

Proiektu bati ekiteko 
orduan, alderdi asko hartu 
behar dira kontuan 
(zuzenak eta zeharkakoak) 
eta, horretarako, Aldaketa 
Kudeatzeko Plan bat 
diseinatzeak alderdi horiek 
guztiak antolatzen 
lagunduko digu. 

Mota horretako planek 4 
atal nagusi dituzte: 

1. Lidergo-plana 

2. Komunikazio-plana 

3. Prestakuntza-plana 

4. Motibazio-plana 

Aldaketa Kudeatzeko 
Planak zer dakarren 
jakiteko, Aurrera 
aldizkariaren 30. 
zenbakian (2008ko 
ekaina) argitaratutako 
«Aldaketa (ongi) 
kudeatzen jakitea» 
artikulua kontsulta 
dezakezue. 

 

 

Aurrekariak 
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PLANA EGITEA 

4 Informazioaren eta 
Komunikazioaren 
Teknologien 
Zuzendaritza: (lehen, 
Informatika eta 
Telekomunikazio 
Zuzendaritza [ITZ]) 
IKTak kudeatzeko 
administrazio-organoa da. 

Honako eginkizun hauek 
ditu, besteak beste: 

IKT Batzorde 
Estrategikoari laguntzea 

IKTen Plan 
Estrategikoaren 
proposamena egitea 

Alderdien beharrak 
biltzea eta etengabeko 
jarraipena eta ebaluazioa 
egitea 

Sail eta erakundeei 
eskatzea erabiltzen 
dituzten IKT 
zerbitzuen zerrenda, 
bateratze-aukeraren 
arabera sailkatzeko 

IKT ondasun eta 
zerbitzuak 
estandarizatzeko 
akordioa onartzea 

IKT zerbitzu 
errepikariak batera 
kudeatzeko eta emateko 
mandatua onesten duen 
erabakia proposatzea 

Informazio gehiago nahi 
izanez gero, martxoaren 
10eko 36/2020 Dekretua 
kontsulta dezakezue. 

 

https://www.euskadi.eus/ezagutu-informatika-eta-telekomunikazio-zuzendaritza-atala/web01-a2ogainf/eu/
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AURREKARIAK 

ServiceNow eskaeren ataria 

Eusko Jaurlaritzak hasitako zerbitzuen hobekuntza- eta bateratze-prozesuaren barruan, non azpiegitura 
teknologikoak berritzeko beharrak identifikatu baitziren, BATERA5 proiektua sortu zen, 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) arloko bateratze-prozesu gisa definitu zena. 

«BATERA: sail, erakunde autonomo 

eta ZPEP guz etako 

informazioarekin eta 

komunikazioarekin lotutako 

zerbitzu guz ak bateratzea da» 

5 BATERA: informazio 
gehiago nahi izanez gero, 
Aurrera aldizkariaren 53. 
zenbakian (2015eko urria) 
argitaratutako «IKT 
konbergentzia-prozesua: 
batera ekimena» artikulua 
kontsulta dezakezue. 
6 IP telefonia: (Internet 
bidezko telefonia protoko-
loa). Ahotsa trukatzeko IP 
protokoloa erabiltzen du-
ten teknologiak deskriba-
tzeko erabiltzen den 
terminoa da. 

Informazio gehiago, 
Aurrera aldizkariaren 6. 
zenbakian (2001eko 
abendua) argitaratutako 
«IPri buruzko ahotsa» 
izeneko artikulua kontsulta 
dezakezue, baita «Telefo-
niaren migrazioa ikaste-
txeetatik VoIPra» izeneko 
artikulua ere (Aurrera 
aldizkariaren 67. zk., 
2019ko martxoa). 
7 IVR: ahots interaktiboa-
ren erantzuna edo IVR 
(ingelesetik «Interactive 
Voice Response») 
telefono-sistema bat da, 
pertsona batekin dei bat 
jasotzeko eta elkarri 
eragiteko gai dena ahots-
grabazioen bidez eta 
erantzun sinpleak antze-
manez, hala nola «bai», 
«ez» edo beste batzuk. 
Erantzun interaktiboko 
sistema automatizatu bat 
da, telefonoaren bidez 
informazioa entregatzera 
edo harrapatzera bideratua, 
informazio-zerbitzuetara 
edo bestelako eragiketetara 
sartzeko baimena emanez. 
[Iturria: Wikipedia]	
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SERVICE NOW 

IKUSPEGI OROKORRA 

8 Multitenant: softwarearen 
arkitektura definitzen duen 
termino bat da, non 
aplikazio baten instantzia 
bakarra zerbitzari batean 
exekutatzen den eta 
hainbat bezero edo 
erakunderi zerbitzatzen 
zaion. Eredu hau instantzia 
asko dituzten 
arkitekturetatik bereizten 
da, non erakunde edo 
bezero bakoitzak bere 
aplikazioaren instantzia 
propioa instalatua duen. 
Sistema horren bidez, 
aplikazioak bere datuak eta 
konfigurazioa zati ditzake 
birtualki, bezero bakoitzak 
bere beharretara 
egokitutako instantzia bat 
izan dezan. Teknologia 
hau hodeiko konputazio 
paradigmaren funtsezko 
faktoretzat hartzen da. 

Arkitektura mota honen 
inplementazioa 
konplexuagoa den arren, 
sistema honek 
aplikazioaren baliabideak 
eta kostuak trukatzea eta 
partekatzea ahalbidetzen 
du. 

Kontuan hartu beharreko 
beste alderdi garrantzitsu 
bat datuen segurtasuna da, 
instantzia bateko 
erabiltzaileek ezin 
baitituzte beste instantzia 
bateko datuak eskuratu. 

[Iturria: Wikipedia] 

 

https://itbatera.service-now.com/sp
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FUNTZIONALITATEAK 

9 ZPEP: Zuzenbide 
pribatuko erakunde 
publikoak 
Administrazioaren 
erakunde publiko mota bat 
dira (orokorra edo 
autonomikoa), nortasun 
juridiko publiko bereizia, 
ondare propioa eta 
kudeaketa-autonomia 
dutenak. 

Euskal Administrazioaren 
kasuan, hona hemen 
adibide batzuk:  

Osakidetza 

SPRI 

Etxepare 

ETS 

URA 

EiTB 

... 
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ZERBITZUEN KATALOGOA 

 

GOMENDIOA 
Terminalei eta 

luzapenei buruzko eskaerei 
dagokienez, eta dagokion 
eskaera errazago izapidetu 
ahal izateko, telefonozko 
terminalak eta luzapenak 
bereizita ez eskatzea 
gomendatzen da; izan ere, 
lanpostu-eskaera batzuk 
daude, eta horietan 
erabiltzaileari terminal 
egokiari buruz galdetuko 
zaio, eta baita lanpostu 
motaren arabera 
beharrezkoak diren 
ezaugarriak dituen 
hedapenari buruz 
ere. 

 

«ServiceNow atarian gaur egun “IP 

telefonia‐eskaerak” bakarrik 

badaude ere, BATERAk eskaintzen 

dituen zerbitzu guz ak 

inplementatzen joango dira laster» 
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ALBOAN 
Itzultzaile neuronal juridiko administratiboa 

A
LB

O
A

N
 

1 TMX: XML 

zehaztapenak betetzen 

dituen hizkuntza da, 

eta itzulpen-

memoriak trukatzeko 

estandar bat 

eskaintzea du helburu. 

2 XLIFF: («XML 
Localization 
Interchange File 
Format») XMLn 

oinarritutako formatu 

bat da, itzulpen 

sistemak 

estandarizatzeko 

sortua. OASIS 

(«Organization for 
the Advancement of 
Structured Informa-
tion Standards», 

Antolatutako 

informazioaren 

estandarrak garatzeko 

Erakundea) 
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ESTATISTIKAK 

ALDERDI TEKNIKOAK 

A
LB

O
A
N
 

3 Kuberneteak: kode 

libreko sistema bat da 

hedapenaren 

automatizaziorako, 

eskalaren 

doikuntzarako eta 

edukiontzietako 

aplikazioen 

erabilerarako, jatorriz 

Googlek diseinatu 

zuena. 

TMX memoria baten segmentu baten adibidea, hizkuntza pareen bi segmentu dituena. 

https://www.ivap.euskadi.eus/itzultzaile-automatiko-neuronala/z16-a2izo/eu/
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