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ZERBITZUAK

NOR GARA?
NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologías S.A.) Nafarroako
Enpresa Korporazio Publikoko (CPEN) parte izanik eta Nafarroako
Gobernuko erakunde publiko gisa lan eginez, 40 urte baino gehiago
daramatza integrazio eta teknologia adimentsuaren bidezko zerbitzu
pertsonalizatuak eskaintzen. Honela, bere balorea errentagarri
bihurtzen du profesionaltasun kriterio eta efizientziaren bitartez.
Unibertsitate, Berrikuntza, Telekomunikazio eta Digitalizazio
Departamentuari atxikita dago NASERTIC. Lau egoitza eta
prestakuntza handiko 132 langile baino gehiagorekin, NASERTIC
ezagutza, espezializazioa, esperientzia eta Nafarroako Gobernuaren
eta Nafarroako biztanleriaren arteko elkargunea da, ikuspegi ireki,
malgu eta azkarra eskainiz.
Nafarroako Gobernuko Sail eta Zuzendaritza Nagusi guztiekin lan
egiten dugu, urteak igaro ahala, gero eta zerbitzu gehiago eskainiz.
NASERTIC-ek proiektu ugari eta garrantzitsuak bideratzen ditu,
azpiegitura teknologikoen zein informazio eta zerbitzu sistemen
kudeaketa integralari esker.

Helburuak eta balioak
Konpromiso argia dugu elkarrekin eta modu berritzailean lan egiteko eta arazo berriei irtenbide berriak
aurkitzeko, talentu, azpiegitura, teknologia eta pertsonen aldeko zein pertsonentzako zerbitzuen bidez.
Nafarroako Gobernuaren enkarguen bidez edo proiektu estrategikoetan parte hartuz, gure zerbitzuak
eskaintzen dizkiegu Nafarroako Gobernuari, SSPPri, CPENi, teknologia-eta ikerketa-zentroei, elkarteei,
fundazioei, gizarte-erakundeei, unibertsitateei, operadoreei, enpresa pribatuei, I+G+B zientzialarikomunitateei, herritarrei eta abarri.

Ikuspegia, ardatzak eta helburuak
NASERTIC Nafarroako Gobernuaren azpiegitura teknologikoetarako erreferentziazko bazkidea da. Gure
eskualdeko garapen digital jasangarrirako proiektu estrategikoak bideratzen ditu, ardatz hauei esker:

Nafarroako garapenari laguntzea
Finantza eta aurrekontuen iraunkortasuna indartzea
Azpiegitura teknologikoetan erreferente izatea
Lankidetza publiko eta pribatuko ekosistemak sortzen laguntzea
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ZERBITZUAK

SAILAK

ZERBITZUAK

ITZ

TZ

MPLZ

BEKZ

FZOZ

INFORMAZIO
TEKNOLOGIEN
ZUZENDARITZA

TELEKOMUNIKAZIOETAKO
ZUZENDARITZA

MEDIKUNTZA
PERTSONALIZA- TU
ETA LABORATEGIKO
ZUZENDARITZA

BERRIKUNTZA
ETA ENPRESA
KULTURAREN
ZUZENDARITZA

FINANTZA ETA
ZERBITZU
OROKORRETAKO
ZUZENDARITZA

AZPIEGITUREN ETA EKIPAMENDUAREN HEDAPENA
AZPIEGITUREN ETA EKIPAMENDUAREN KUDEAKETA
HPC ETA KUANTIKA
TI ZERBITZUAK
TELKO ZERBITZUAK
BULEGO TEKNIKOA
SEKUENTZIAZIO MASIBOKO ZENTROA
LABORATEGIA
HERRITARRENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK
KOMUNIKAZIOA ETA MARKETINA
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HEDAPENA AZPIEGITUREN ETA EKIPAMENDUAREN
ZER EGITEN

Telekomunikazio-sareak
proiektatzen eta
eraikitzen ditugu.

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

LAN sareen hedapena.
- Kableatu egituratuak.
- Sare-elektronika.
- Haririk gabeko sareak (Wifi).
WAN garraio-plataforma teknologikoak ezartzea.
Zuntz optikozko sareak hedatzea.
Mikrouhinen bidezko irrati-loturen hedapena.

info@nasertic.es

Ahots-eta VoIP-plataforma teknologikoak ezartzea
(teléfono-zentralak, contact-center eta abar).
Telekomunikazio zentroen eraikuntza.
Telebistaren zabalpenerako igorleen hedapena.

Informazio-teknologien
sistemak diseinatu eta
ezartzen ditugu.

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

Mainframe Sistemak.

sistemas.mainframe@nasertic.es

Datuak prozesatzeko zentroak- facilities.
Housing zerbitzuak.
Hosts fisikoak eta zerbitzarien birtualizazioa.
Biltegiratze-azpiegiturak.
Firewalls.
Cloud azpiegituren hedapena.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Hainbat teknologiatan superkonputatzeko azpiegiturak.

hpc@nasertic.es
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HEDAPENA AZPIEGITUREN ETA EKIPAMENDUAREN
ZER EGITEN

Kualifikazio
zientifiko-tekniko handiko
analisi-zerbitzuak
eskaintzen ditugu.

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Nekazaritzarako elikagaien, toxikologia eta auzitegien
analisien ezarpena.
Biologia eta biologia molekularreko ekipamenduen ezarpena.
Automatizazio, monitorizazio, manipulazio eta laginen
biltegiratze sistemak.

Sekuentziazio eta sekuentziazio masiboko azpiegituren hedapena.
Analisi genomiko eta bioinformatikoen garapena.

laboratorio@nasertic.es

secuenciacion@nasertic.es
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ZERBITZUAK

AZPIEGITUREN ETA
EKIPAMENDUAREN
KUDEAKETA
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AZPIEGITUREN ETA EKIPAMENDUAREN HEDAPENA
ZER EGITEN

Telekomunikazioen
azpiegitura eta plataforma
teknologikoak kudeatzen
ditugu.

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

LAN sareko azpiegiturak.
- Kableatu egitaratua.
- Sare-elektronika.
- Haririk gabeko sareak(Wifi).
Garraioetarako eta datu-gehitzeetarako WAN plataforma
teknologikoak (MPLS Carrier Ethernt ekipamendua).
Zuntz optikozko sareak.

info@nasertic.es

Mikrouhin bidezko irrati-loturak.
Ahots-plataforma teknologikoak (teléfono-zentralak, erabiltzaile
terminalak, Contac Center eta abar).
Telekomunikazio-zentroak.
Telebista igorgailu eta hedapen-sareak.
Analisi fisiko eta kimikorako ekipamendua.
Analisi kromatografikorako plataformak (HPLC eta CG).

Azpiegitura
eta plataforma
zientifiko-teknikoak
kudeatzen ditugu.

Biologia eta Biologia molekularreko ekipoak (PCR, rtPCR,
mikroskopia, sekuentziazioa, etab.)
Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak

laboratorio@nasertic.es

Automatizazio-sitemak (erregistroa, erauzketa,
laginak prestatzea, txostenak sortzea).
Sekuentziazio masiboko plataformak.
Analisi genomiko eta bioinformatikorako azpiegituren kudeaketa.

secuenciacion@nasertic.es
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AZPIEGITUREN ETA EKIPAMENDUAREN KUDEAKETA
ZER EGITEN

NORENTZAT

ZERBITZUAK

Informazio-teknologien
azpiegiturak kudeatzen
ditugu.

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

CDP baten facillites-en erraztasunen kudeaketa,
monitorizazioa eta mantentze-lan integrala.

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Housing-zerbitzuen kudeaketa.
Zerbitzariak birtualizatzeko plataforma kudeatzea.
Biltegiratzearen eta segurtasun-kopien kudeaketa.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Cloud azpiegituraren hedapenen kudeaketa.
Backup-en azpiegituren kudeaketa eta administrazioa
(O365, HPC, VmWare, fitxategiak…).
Firewalls-en kudeaketa eta administrazioa.

Mainframe plataformaren monitarizazioa.
Mainframe biltegiratze-kudeaketa.
Datu-baseen kudeaketa eta administrazioa,
transakzio-kudeatzailea eta sistema eragilea.

operacion.produccion@nasertic.es

Mainframe segurtasunaren kudeaketa eta administrazioa.
Mainframe lan-planifikatzailearen kudeaketa.
Mainframe plataformaren inprimatze-ingurunea kudeatzea.
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ZERBITZUAK

HPC ETA
KUANTIKA
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HPC ETA KUANTIKA
ZER EGITEN

Superkonputazioko plataformei
lotutako azpiegiturak eta
proiektuak diseinatzen eta ezartzen
ditugu. Errendimendu handiko
beste konputazio-teknologia
batzuen zaintza teknologikoa
eta dibulgazioa.

ZERBITZUAK

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publkoak.
Zentro teknológikoak
I+G+B zentroak.
Entitate pribatuak.

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

HPC azpiegituren hedapena.
Gure HPC sistemetara egokitzen diren berrikuntza
teknologikoetarako arreta teknologikoa.
HPC azpiegituren kudeaketa eta monitorizazioa.
Jardueren plangintza.

hpc@nasertic.es

HPC azpiegituren euskarria.
Aplikazioen errendimendua optimizatzea.

/ 12

ZERBITZUAK

TI
ZERBITZUAK
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TI ZERBITZUAK
ZER EGITEN

ZERBITZUAK

NORENTZAT

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Aplikazio informatikoen integrazioa.
TIGdN ereduaren araberako Erakunde Publikoen estandarizazioa.
Informazio-teknologien
kualifikazio tekniko
handiko zerbitzuak
eskaintzen ditugu.

Zerbitzariaren azpiegiturarako zerbitzuak (DA, DHCP, DNS, etab.).
Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

Erabiltzailearen Arreta Zentroaren bigarren mailako.
M365eko lankidetza-plataforma guztiaren administrazioa eta euskarria.
SSDD inprimatzea: erabiltzaileari laguntzea, inprimatze-ilarak
sortzea, zerbitzua monitorizatzea.

sistemas.ssdd@nasertic.es

TI erosketen kudeaketa.

Datuak Prozesatzeko Zentroaren (DPZ) facilities ingurumenaren
klima, elektronika, itzaltzea, segurtasuna eta zaintzarako (DPZ)
mantenu lanak.
Erabiltzailearen arretarako bulego teknikoa.

cau@nasertic.es

Mainframe Plataformaren erabiltzaile-eskaeren ebazpena
operazio, segurtasun, plangintza, inprimaketa eta sistema
zerbitzuetan.

operacion.produccion@nasertic.es

Web proiektuen kudeaketa, administrazioa eta euskarria.

soporteweb@nasertic.es
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ZERBITZUAK

TELKO
ZERBITZUAK
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TELKO ZERBITZUAK
ZER EGITEN

Telekomunikazio-zerbitzuak
eskaintzen ditugu Nafarroan
konektibitatea eta
digitalizazioa bultzatzeko.

ZERBITZUAK

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publkoak.
Telekomunikaziooperadoreak.

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Ahots-zerbitzu korporatiboak (VoIP, contact center,
mezularitza eta tarifazioa, etab).
Datu korporatiboen zerbitzuak (konektagarritasuna,
Interneteko sarbidea, VPN…).
Tokiko sareen zerbitzuak (kableatuak eta haririk gabekoak/wifi).

servicios@nasertic.es

Zuntz Optikoa.
Seinale-garraioa.
Telebista igorpena.
Telekomunikazio-zentroetan kokatze partekatua.
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ZERBITZUAK

BULEGO
TEKNIKOA
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BULEGO TEKNIKOA
ZER EGITEN

ZERBITZUAK

NORENTZAT

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Telekomunikazio zerbitzuen sareen eta hauen beharren diagnosia.
Telekomunikazioa zerbitzuen
kontratazioa, gestioa eta
ezarpenaren euskarria gara, baita
komunikazio elektronikorako
sareen lorpena, instalazioa edo/
eta zaharberritzea ere.

Transformazio Digitaleko
proiektuaren kontzeptua, ideia eta
estrategia definitzen ditugu, baita
honen gestioa eta estandarren
definizioa ere. Zerbitzuaren ideiatik
kontzeptualizaziora arte lan egiten
dugu, baita honen garapenetik
ezarpenera ere.

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.
Telekomunikaziooperadoreak.

Ekipamenduaren azterketa eta preskripzioa.
Kontratazio-ereduen proposamena.
Agindu teknikoen agiriak egitea.

info@nasertic.es

Kontratazio prozeduretan proposamen teknikoen balorazioak.
Baliabide teknikoen eta giza baliabideen plangintza abian jarri
arte proiektuak ezartzeko jarraipena eta laguntza.

Digitalizazio-proiektuen diseinu estrategikoa hainbat
sektoretarako eta biztanleria-nitxoetarako.
Aplikatu beharreko metodología.
Nafarroako Gobernua.

Tresnak aztertzea eta hautatzea.
Proiektuak kudeatzeko estandarrak.

comunicacion@nasertic.es

Baliabide teknikoen eta giza baliabideen plangintza.
360º-ko proiektuen garapena.
Ekosistema publiko pribatuak sortzea.
Jarraipena eta metrikak.
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BULEGO TEKNIKOA
ZER EGITEN

Informazio-teknologien
proiektuak diseinatzen ditugu,
ideiatik eta estrategiatik hasi eta
garatu eta inplementatu arte.

ZERBITZUAK

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Gobernua. Sozietate publikoak.
IT proiektuen diseinu estrategikoa
Agiri teknikoak egiteko aholkularitza(TI).
Aplikazio informatikoak integratzeko aholkularitza.
IT on-premise azpiegiturak zabaltzeko aholkularitza.
Cloud-eko IT azpiegiturak zabaltzeko aholkularitza.

sistemas.ssdd@nasertic.es

Mainframe proiektuen bideragarritasun-azterketak.

sistemas.mainframe@nasertic.es

Web proiektuen aholkularitza..

soporteweb@nasertic.es

I+G proiektuen diseinua.
Aholkularitza eta kudeaketa
integrala (diseinua ezarpena,
garapena eta baliozkotzea),
proiektu zientifiko eta teknikoak.

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.

Nekazaritzako elikagaien, toxikologiaren eta auzitegien
azterketarako ekipamenduaren eta metodologiaren azterketa
eta preskripzioa.
Preskripzio teknikoen agiriak egitea.
Laborategiko prozedura analitikoetako aholkularitza
zientifiko-teknikoa.

laboratorio@nasertic.es

Kalitatea kudeatzeko sistemak diseinatu, ezarri
eta haien jarraipena egitea.
Genomika eta bioinformatikako aholkularitza.
Sekuentziazio masiboko proiektuetan aholkularitza.

/ 19

ZERBITZUAK

SEKUENTZIAZIO
MASIBOKO
ZENTROA
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SEKUENTZIAZIO MASIBOKO ZENTROA
ZER EGITEN

Plataforma genomikoekin eta
sekuentziazio masiboarekin
lotutako azpiegiturak eta
proiektuak diseinatzen eta
ezartzen ditugu.

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publkoak.
Zentro teknológikoak
I+G+B zentroak.
Entitate pribatuak.

ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Sekuentziazio masiboko azpiegiturak.
Genomikako laborategia.
Analisi genomikorako lan-fluxuen diseinua eta garapena.

secuenciacion@nasertic.es

Bioinformatika: konputazioa eta biltegiratzea.
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ZERBITZUAK

LABORATEGIA
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LABORATEGIA
ZER EGITEN

Kualifikazio zientifiko-tekniko
handiko analisi-zerbitzuak
eskaintzen ditugu.

ZERBITZUAK

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publkoak.
Zentro teknológikoak
I+G+B zentroak.
Entitate pribatuak.

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Nekazaritzarako elikagaien analisia.
Ingurumen-azterketak.
Toxikologia- eta auzitegi-analisiak.

laboratorio@nasertic.es

Kontrol ofiziala.
Kalitatea kudeatzeko sistemen auditoretzak.
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ZERBITZUAK

HERRITARRENDAKO
LAGUNTZA
ZERBITZUAK
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HERRITARRENDAKO LAGUNTZA ZERBITZUAK
ZER EGITEN

Herritarrentzako
arreta-zerbitzuak: Auterako eta
Nafarroa Erriberako herritar guztiei
aholkuak, zerbitzuak eta informazioa
ematen dizkiegu.
Turismoari arreta eskaintzeko
zerbitzuak: Tuterara iristen diren
turista guztiei laguntza eskaintzen
diegu.
Boluntario eta erakundeenganako
arreta zerbitzuak: Erkidegoko
Administrazioa, hirugarren sektoreko
erakunde eta boluntarioen arteko
lotura gara.

NORENTZAT

Nafarroak gobernua.

ZERBITZUAK

TUTERAKO OAC:
Informazio orokorra, aholkularitza pertsonalizatua, behar
izanez Cloud azpiegituren hedapena, Administrazioaren zerbitzu
katalogoaren tramitazio eta egiaztapen digitala.

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

oac.tudela@navarra.es

e-Administratzaren herritarrenganako laguntza teknikoa.
Tramiteak beste administrazioekin.

OIT TUTERA:
Informazio turistikoa.
Gobernua eta inguruko sektoreko enpresen arteko eragilea.

oit.tudela@navarra.es

NAFARROA+BOLUNTARIOA
Boluntarioekin eta haien ekintza-arloekin lotutako informazioa.
Boluntarioen Plana ezarri eta garatzea.

navarramasvoluntaria@navarra.es
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ZERBITZUAK

KOMUNIKAZIOA
ETA MARKETINA
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KOMUNIKAZIOA ETA MARKETINA
ZER EGITEN

Enpresa bakoitzaren edo
proiektu estrategiko
bakoitzaren helburua zabaltzen
laguntzen dugu, informazioa
eta teknologia elkartuz.

NORENTZAT

Nafarroako Gobernua.
Sozietate publikoak.
Erakunde publikoak.

ZERBITZUAK

ZERBITZUAK

HARREMANETAN JARTZEKO

Komunikazio-estrategia orokorren definizioa (barnekoak
nahiz kanpokoak) eta marketina.
Zuzendaritza-edo zerbitzu- estiloaren edo proiektu
bakoitzaren araberako kontakizuna sortu, eraiki eta idaztea.
Nahi den publikoarengana iristeko bideak eta tresnak
aztertzea eta hautatzea.
comunicacion@nasertic.es
Emaitzetara erabat bideratuta dauden ekintza-planak
neurtzea, aztertzea eta kuantifikatzea.
Helburuak lortzeko beharrezkoak diren elementu
guztien kontzeptualizazioa eta diseinua.
Komunikazio-prozesuan laguntzea, aholkuak ematea
eta eskatutako zerbitzuak eskaintzea.
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