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Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

EGIKARITZELABURPENA

NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologías S.A.) enpresak 30 urte baino gehiagoko
esperientzia izatearen bermea dauka. Bere aktibo nagusia kualifikazio handiko talde
tekniko bat da, sektore publikotik abiatuta azpiegiturak, teknologiak eta zeharkako
zerbitzuak uztartzen diharduten 100 profesional baino gehiagoko taldea, Nafarroako
gizartearen garapenaren alde lan egiten duena.

NASERTIC –Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoa (NEKP) taldeko enpresa gisa eta
Nafarroako

Gobernuaren

menpe

dagoen

erakunde

moduan–

teknologien

integrazioaz eta horien erabilera adimentsuaz baliatuz, pertsonalizatutako
zerbitzuen eskaintza garatzen ari da, profesionaltasun eta produktibitate irizpideen bidez
bere balioa errentagarri bihurtuz.

NASERTIC ezagutza da, espezializazioa, esperientzia, Nafarroako Gobernuaren eta
gizarte nafarraren arteko lokarria, ikuspegi zabalaz, malgutasunez eta bizkortasunez
jokatzen duena. Eta hori erakutsi egin dugu azken 4 urteotan.

Gure balioek eta esperientziak Foru Komunitatearen orainaldirako eta etorkizunerako interes
handia duten proiektu estrategikoak burutzea eta horietan parte hartzea ahalbidetu digute.
• ITBPZNrekin batera, Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea diseinatu eta
inplementatu dugu; horri esker, Nafarroako udalerri guztiek abiadura handiko
interneta izango dute 2021ean. Une honetan egikaritze-fasean dagoen garrantzi
estrategikoko proiektua da hau.
• Superkonputazio klusterra: 2018an abiarazi zen adimen artifizialaren
inguruneetan errendimendu hobekuntza garrantzitsuak eskaintzeko eta enpresen
berrikuntza errazteko.
• NAGEN 1000 proiektua: 4 kide dituen ekimena da –tartean NASERTIC–
Nafarroako osasun-zerbitzu publikora giza genoma osoaren azterketan teknologia
abangoardistarena ekartzeko helburua daukana.
• NASERTIC eta ANIMSAren arteko elkarlanak tokiko 162 erakundeei
ematen zaizkien IKT zerbitzuak hobetzeko aukera eskainiko du eta administrazio
elektronikoa bultzatuko du Nafarroan.
• Memoria historikoaren alorrean,

DNA-banku bat sortu izanak 35 profil

atzematea ahalbidetu du, Nafarroako Gobernuko Bakearen, Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren gorpuak lurpetik ateratzeko programan
aurreikusitako hainbat jarduketetan jaso direnak.

Proiektu horiek guztiek gure enpresa publikoaren jardueraren etorkizuna zedarritu dute,
gu definitzen gaituzten eta epe labur eta ertainean informazio-sistemetako,
azpiegituretako, telekomunikazioetako eta zerbitzuetako estrategiaren buru izateko
aukera ematen diguten gure printzipioak eta balioak sendotu dituzte.

Ideiez, lanaz, kohesioaz eta zeharkakotasunaz blaitutako DNA duen enpresa
publiko honek krisi ekonomiko baten ondoren hasi zuen legealdi hau; krisi hark modu
esanguratsuan eragin zion bere egiturari eta bere jarduerari (beste enpresa publikoei
gertatu zitzaien eran), eta bere jarduera orain arte lantzen ez zituen esparruetara
eramaten jakin du. 2016an bere negozio-zifra 12,8 milioi eurotan zegoen bitartean,
2019 amaierako aurreikuspena 26 milioi euro baino gehiagokoa da.

Ibilbide berri honetan aurrera egiten hasi aurretik, lehendabizi hausnartzeko une bat
hartu genuen, gure enpresaren helburua zehazteko. Eta modu parte-hartzailean egin
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genuen hori, prozesu honetan euren ikuspegia gehitu nahi zuten guztiekin (gure
ingurunekoak eta kanpokoak). Horrela jaio zen 2017-2020 Plan Estrategikoa (NPE
2017-2020) eta bertan gure balioak zehazteaz gain, gure enpresaren helburua eta
helmuga zeintzuk diren adierazi dugu. Gure oinarritzat ditugun printzipio estrategikoak
ez ezik (pertsonalizatutako zerbitzuen bidez integraziorako bidea, teknologia
aurreratuen bidez eta gure balioa errentagarri bihurtzeko xedez), negozio-aukera sorta
bat atzeman genuen eta gehienak inplementatu ahal izan dira, kontuan izanik plan bizi
bat dela, azken urteotan garatzen joan dela eta plana kuantitatiboki eta kualitatiboki
aztertzen eta neurtzen aritu garela.

Gardentasuna, elkarlana, parte-hartzea, oreka ekonomiko jasangarria,
berdintasuna...

gure egunerokoan txertatu ditugun kontzeptuak dira, baina ez

teorian, praktikan baizik, PERTSONAK gure ekintzaren erdigunean kokatuz eta
BEZEROAK gure jardueraren erdigunean ezarriz. Barne-aldaketatik abiatuta
kanporantz jarduteko modu berri bat –enpresa-kultura berri batekin– garatzen eta
lortzen ari gara, gure ildo estrategiko guztietan babesa eman digun Administrazio
Kontseilu baten esfortzuari eta konfiantzari esker, “mugitzera” bultzatu gaituena eta
berrikuntza hauek babestu eta sustatu dituena. Lan asko egin dugu eta egiten ari gara,
akatsak egingo genituen –ziurrenik– baina ez dira ekintza ezaren ondorio izango, baizik
eta agian teknologia abangoardiako zerbitzu hobeak eskaintzeko gure saiakeran
“azkarregi” joan izanagatik.

Dena den, NASERTICen konpromisoak oso-osorik eta bere horretan jarraitzen du
enpresa osatzen dugun pertsona guztiongan, espezializazioak eta etengabeko
prestakuntzak gure gidalerroak izaten jarraitzen dute, eta gaitasun eta kalitate teknikoa
hazten joan dira azken 4 urteetan, izan ere, burutu ditugun erronkak ezberdinak,
askotarikoak eta liluragarriak izan dira. Zenbat eta zailagoa izan guretzat, handiagoa
da erronka eta sormena!!! Nafarroako Gobernuko hainbat departamentuk, sozietate
publikoek, udalek, Ikerketa eta Garapen Zentroek, erakunde publikoek, eta abarrek
NASERTICen ezarri duten KONFIANTZAri esker gara garena. Gure zerbitzuen bezero
eta erabiltzaile berrien BULTZADAri esker baita ere, egunero hobetzera eta gure
enpresaren onena ematera “behartzen” baikaituzte.

Abiapuntu horretatik, eta enpresaren oinarriak sendotu ostean, etorkizun zoragarria
daukagu aurrean, erronka berriz josia, bai burutuko diren proiektuen aldetik eta baita
lan egiteko moduaren eta gauzatzeko moduaren aldetik ere.
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misioa

SEKTORE PUBLIKOTIK ABIATUTA, AZPIEGITURAK,
TEKNOLOGIAK ETA ZEHARKAKO ZERBITZUAK
UZTARTZEA, NAFARROAKO GIZARTEAREN
GARAPENAREN ALDE

ikuspegia

NASERTIC AURRERAPAUSOAK
EMATEN ARI DA ZERBITZU
PERTSONALIZATUAK EMATEARI
DAGOKIONEAN; HORRETARAKO
TEKNOLOGIAK INTEGRATU ETA
ZENTZUZ ERABILTZEN DITU,
ALDI BEREAN GURE BALIOA
ERRENTAGARRI BIHURTUZ
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Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

PERTSONAK

Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoa taldeko enpresa bat gara, Nafarroako
Gobernuko erakunde instrumentala, Administrazio Publikoaren eta haren menpe
dauden erakunde edo elkarteen zerbitzura lan egiten duena. NASERTICeko giza
baliabideen, baliabide teknikoen eta baliabide ekonomikoen baturak askotariko
motatako zerbitzuak sortzea eta eskaintzea ahalbidetzen digu teknologien,
telekomunikazioen eta zerbitzuen esparruan.
Ziurgabetasun ekonomikoko urte batzuen ostean, 2016ean NASERTIC etapa berri
batean murgildu zen, bera antolakuntza eta agertutako garapen aukera berriak
birpentsatu zituen sinergiak berrantolatzeko eta baliabideak optimizatzeko.
Hala, 2017an NASERTICek gauzak egiteko modu berri bat eta proiektuei aurre
egiteko beste era bat abiarazi zituen; proiektu horiek gaur egun estrategikoak dira eta
enpresaren etorkizunerako bidearen zimenduak ezarri dituzte.
Aldaketa etengabeko elementutzat duen eszenatoki batean jarduten dugu. Horietako
batzuk saihestezinak dira, adibidez: joera teknologikoak, legeria, agenda politikoa, eta
abar. Aldiz, beste batzuk gure sormen-esfortzuaren ondorio dira, esate baterako,
PERTSONENGAN oinarritutako kultura korporatiboaren garapena, enpresaren aktibo
nagusia dena eta bezeroari zuzenduta dagoena. Urte hauetan guztietan bi aldaketa
mota horiek uztartu ditugu: izaera saihestezina dutenak eta sormenari lotutako izaera
dutenak. Horrenbestez, gure enpresa gaur egun 3 jarduera lerrotan eta Finantzen eta
Zerbitzu Orokorren laugarren lerroan ardaztuta dago, Zuzendaritza Orokorrari gehitzen
zaizkiolarik.

INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN
ZUZENDARITZA

MAINFRAME SAILA
SISTEMA BANATUEN ETA
DATU-PROZESAKETA

TELEKOMUNIKAZIOEN ETA
AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA

KOMUNIKAZIOAREN ETA
ZERBITZUAREN ZUZENDARITZA

TELEKOMUNIKAZIO
AZPIEGITUREN SAILA

LABORATEGIAREN SAILA

SAREKO INGENIARITZAREN SAILA

HERRITARREN HARRERARAKO
BULEGOA

TELEKOMUNIKAZIO
ZERBITZUEN SAILA

KOMUNIKAZIOA
ETA MARKETINA

FINANTZEN ZUZENDARITZA
FINANTZAK ETA PERTSONAK ZERBITZU JURIDIKOA ETA KALITATEA ADMINISTRAZIO TEKNIKO
ETA ZERBITZU OROKORRAK

ZUZENDARITZA

OROKORRA

Hori guztia zeharkakotasuna atze-oihal gisa duela. 2011ko iraileko bateratzea egin
zenetik (euren jarduera zerbitzu horizontaletan, telekomunikazioetan eta informazio
sistemetan garatzen zuten hiru enpresa publikoren baturatik jaio zen NASERTIC) gure
enpresa zerbitzu horizontalak ematen dituen enpresen artean sozietate publiko
transbertsalena da, bai Nafarroako Gobernuan eta baita Sozietate Publikoetan ere.

20

Horren arrazoia eskaintzen duen zerbitzu mota eta horien aniztasuna da. Gure balio
erantsia eta bereizgarria honako elementu hauen inguruan eraikitzen da:
• Zerbitzu batzuetarako etengabeko arreta (24 ordu, 365 egun).
• Proiektu konplexuak diziplina askoko ikuspegi batetik lantzeko gaitasuna.
• Espezializazio eta motibazio handiko talde bat, kalitatezkoa eta etengabe
baliabideen optimizazioa bilatzen duena. Beste behin, PERTSONAK daude gure
jardueraren erdigunean.

2016an, funtsezko bi galdera egin genizkion geure buruari:
• Zer aldaketa esanguratsu gertatu behar dira gure sektoreetan datozen urteetan?
• Zer funtzio izan dezake eta izan beharko luke NASERTICek etorkizuneko
eszenatoki eta testuinguru horietan?
Helburu askori erantzuten zieten bi galdera horiek:
• Erakundea berrestea: langile guztien konpromisoa bilatzen dugu uneoro,
langile-multzo bakar baten lotura sustatzeko, bat-egitea indartuz.
• Erakundearen onena deskubritzea: pertsonen partaidetza bultzatu nahi dugu
hobekien egiten ditugun gauzen egikaritzean eta balorazioan parte har dezaten,
bai orain eta bai etorkizunean, gaurko eta biharko arazoak eta aukerak
identifikatzen lagun diezaguten.
• Etorkizuneko estrategia finkatzea: Prozesu honek beharrezko etenaldi bat
egitera “derrigortu” gintuen, erakunde gisa geure azterketa egin genezan eta gure
etorkizuna nolakoa izango zen erabakitzeko.
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2016an egin genuen, zera behar genuelako:
• Irudia makro perspektibatik ikustea, printzipio estrategikoak azpimarratuz, gure
eguneroko ekintzek helmugetatik gero eta gehiago gerturatu gintzaten.
• Ikuspuntua une berean etorkizunean eta orainaldian izatea.
• Ikuspegian, xedean eta estrategietan eskuratutako printzipioak indartzea.
• Alor-arteko komunikazioa sustatzea.
• Nafarroako Gobernuak agindutako zereginaren esparruan, sareko baliabideak
ezartzeko lehentasunak finkatzea.
• NASERTICen norabidea modu eraginkorrean ezartzea, zuzendaritza eta lidergo
berritzailerako ekintza erraztuz, inguruneko aldaketak aztertuz eta aukerak eta
mehatxuak aurreikusiz.
• Planifikazio estrategiko bat garatzea kudeaketa hobea lortzeko, giza baliabideak
eta materialak askatzeko, eraginkortasun hobea izateko eta langile guztiei bizikalitate eta lan-kalitate hobea eskaintzeko.
• Esfortzu eta itxaropen kolektiboak bateratzea.
• Emaitzak sinergia-lorpen bihurtzean, alorretako prozesuak optimizatzea.
• Behin eta berriz ematen ziren zerbitzuak hobeki kudeatu eta agertzen zihoazen
aukerak nola abiarazi eta horiek nola baliatu erabaki.
• Denboran zehar irauten duten balio korporatiboak aztertu eta, beharrezkoa
izango balitz, hobe irudikatu.
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Aldaketarekiko azkartasuna eta irekitasuna aktibatzen duten balioak, harremanak,
kooperazioa eta talde-lana hobetzen dituzten balio berberak dira, PERTSONENGAN
oinarritutako enpresa batsorrarazten duten berberak. Baldintza horien barruan,
pertsonak euren onena ematera konprometitu daitezke, hau da, denbora gutxiagoan
balio gehiago ematera, behar bezala baloratuta sentitzen diren era berean.
NASERTIC ”pertsonengan oinarritutako” enpresa da; baieztapen honek zera esan
nahi du, harreman egonkorren sare gisa jarduten dugula, koordinatutako lanaren bidez
pertsonen, bezeroen eta gizartearen beharrei sormenezko erantzuna ematen diena.
Konfiantza, errespetua, arreta eta elkarlana interes-talde guztiekin (nola barnekoak hala
kanpokoak) ditugun harremanetan lantzen diren balioak dira.
Teoria hau guztia praktikara eraman dugu eta hori frogatzen dute zenbakiek. 4 urtetan
93 izatetik 115 pertsona izatera pasa gara, proiektu estrategikoak garatzeko eta
ezartzeko jakintza eta talentu onena behar baita. Enpresa publikoek ere, beren
eguneroko lanari esker, ekonomia sortzen dute, enplegua sustatzen dute eta
funtsezkoak dira erakunde publikoen eta pribatuen arteko elkarlanean.
Behar estrategikoen ondorioz langile kopurua handitu izanak abian ziren proiektuak
arrakasta-berme gehiagorekin burutzeko aukera emateaz gain, NASERTICen bezeroen
beharrei erantzutea ahalbidetu du, Memoria honetan zehar aipatuko dugun eran.
Barne-egiturari dagokionez, ezarritako lan-taldeek euren gaitasunak eta erantzun
azkarrak indartu dituzte, eta gainera, trebakuntza orduak hiru bider hazi dira eta
etengabeko prestakuntzan dagoen pertsona kopurua bikoiztu egin da.

23

2. 1 LANGILE E N GARAPE NA
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2015-2016-2017-2018 URTEETAKO LANGILEEN GARAPENA
Amaierako langile kopurua

Aldiko batez besteko langile kopurua

31/12
2015

31/12
2016

31/12
2017

31/12
2018

Aurreikuspena
2019

2015

2016

2017

2018

Aurreikuspena
2019

Goi-kargudunak

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gainerako Langile Teknikoak

47

47

46

57

63

47

48

45

53

63

Administrariak

9

9

11

11

11

9

9

11

11

11

Bestelako Langile Gaituak

30

35

42

43

43

29

32

41

41

45

Gaitu Gabeak

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GUZTIRA

88

93

101

113

119

87

91

99

107

121

Emakumeak

37

39

45

44

46

Gizonak

51

54

56

69

73

Behin-behinekoak

3

7

9

15

29

Finkoak

84

84

90

92

92

LANGILEEN ADIERAZLEAK

2015

2016

2017

2018

2019

Pertsona Kopurua Urtean

87

91

99

107

121

Langileen Gastuak
Batez Besteko Kostua Pertsonako

3.806.931 € 3.724.679 € 4.050.726 € 4.318.775 €
43.758 €

40.931 €

40.916 €

40.362 €

4.905.000 €
40.537 €

PERTSONA KOPURUA URTEKO
121

2019

107

2018

99

91

87

2017

2016

2015

LANGILEEN GASTUAK
4.905.000 €
4.318.775 €

2019

2018

4.050.726 €

2017

3.724.679 €

2016

3.806.931 €

2015

BATEZ BESTEKO KOSTUA PERTSONAKO
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40.537 €

40.362 €

40.916 €

40.931 €

2019

2018

2017

2016

43.758 €

2015

2. 2 TR E B AK UNT Z A
Eguneroko errutina, helburu ekonomikoak betetzea eta delako “denbora falta”
teorikoa izan ohi dira enpresa batzuek erabiltzen dituzten argudioak jakintzaren
birziklapena bezain gauza garrantzitsua azkeneko mailan uzteko, bai langileek eta
baita zuzendariek ere.
Egia da eguneroko esperientziak aberastu egiten gaituela eta ezarritako helburuak
betetzen laguntzen digula, baina NASERTICen pentsatzen dugu trebakuntza ez
dela denbora galera bat edo enpresarentzako gastu bat, baizik eta guztiz
kontrakoa, epe luzerako inbertsio bat da.

NASERTIC │MEMORIA 2016-2019
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Hori dela eta, enpresa ez da prestakuntza inbertsio gisa ikusi behar duen bakarra;
langileei ere hori horrela ikusi beharko zuketela helarazten saiatu gara, kontuan izanik
alde batetik NASERTIC erakundeari balio handiagoa ematen diola eta bestetik langilearen
aberastasun intelektuala eta pertsonala modu esanguratsuan handitzen duela.
Emaitza ona lortzea denok bete beharreko helburua da (“Balorazio orokorra”
adierazleak hori dio urtez urte), baina jabetu beharra daukagu are hobea izan daitekeela
prestakuntzan inbertitzea erabakitzen badugu (batez beste 40.000 euro urtean).
Trebakuntzaren onura ez da soilik langilearentzat, NASERTIC-entzat ere bada,
etorkizuneko erronkei aurre egiteko inbertsio bat baita bientzat. Askotariko onurak
dakartza, horien artean aipagarrienak:
• Aukera-berdintasuna eta sustapen pertsonala eta profesionala bultzatzen ditu.
• Erabakiak hartzeko eta arazoak ebazteko unean langilea prest egotea
ahalbidetzen du.
• Norberaren helburuak lortzea ahalbidetzen du.
• Lanpostuko asebetetze maila hobetzen du.
• Enpresaren integrazioa sustatzen du.

NASERTIC-en kasuan, eta bere jarduera kontuan izanda, azken urteetan arreta berezia
eskaini zaio alor zehatz batzuetara bideratutako trebakuntza espezializatuari
(Mainframe, superkonputazioa, eta abar ) eta baita kudeaketaren zeharkakotasunera
bideratutako konpetentziei eta gaitasunei (taldeen lidergoa, proiektuen kudeaketa,
eta abar).
2016an prestakuntza 123 pertsonei eskaintzetik 2018an 293 pertsonari eskaintzera
pasa izanak erakusten du pertsonen bilakaera eta garapena “kontu seriotzat” hartzen
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dugula. Bestalde, ezin gara erakundearen kultura eraldatzen saiatu aurrez aldaketa
horietan parte hartzea nahi dugun profesionalak prestatu ez baditugu.

2016-2017-2018-2019 URTEETAKO TREBAKUNTZAREN ADIERAZLEAK
2016

2017

2018

2019 (aurreikuspenak)

Ikastaro kopurua

62

83

69

70

Trebakuntza orduak guztira

640

1002

1818

1509

Ikasle kopurua

123

206

293

272

Balorazio osoa

82,66

82,84

83,86

83,86

Trebakuntzaren arloko adierazleak ez dira aldizkakoak edo egoeraren araberakoak.
NASERTIC-en etengabeko prestakuntza asebetetze laboralaren, goierrendimenduaren eta produktibitatearen sinonimoa da. “Ikasketa bizitzan zehar”
praktikatzen dugu, ez soilik pertsona bakoitzaren jardueraren esparruan, baizik eta
erabat sinesten dugu jakintza partekatuan eta sistematikoki jarrerak, kontzeptuak,
jakintzak, arauak edo gaitasunak eskuratzearen bidezko pertsonen garapenean –lana
hobeki egitea dakarrena–. Helburu horiek lortzeko xedez, 2018an enpresa osoaren
atzemate-matrize bat egin genuen eta horretan oinarrituta urteko trebakuntza plan
bat garatuko dugu, gaitasunetara eta jakintza teknikoetara bideratuago eta egokituago
egongo dena.
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Etengabeko prestakuntzan eginiko inbertsioaren itzulera honako alderdi hauetan
islatuta ikusi dugu:
• Gure langileen indarguneak eta ahulguneak zeintzuk diren ezagutzeko aukera
eman digu, eta horrek funtzioen banaketa optimoa sustatzen du.
• Enpresa barruan pozik eta integratuta sentitzen diren profesionalen bidez
erakundearen kultura indartzen du.
• Enpresaren balioak eta xedea sendotu egiten dira giza kapitalarengan.
• Motibazioa eta asebetetzea handitzean, langileen txandaketa-indizeak jaitsi egiten
dira, eta horrek talentua mantentzea ahalbidetzen du.
• NASERTIC-en izen ona areagotzen du eta konpainiara profil onenak erakartzen
laguntzen du.
• Aurrezpena dakar, goi errendimenduko egitura bat izatearen eta laneko akatsak
murriztearen ondorioz.
• Taldeen berrikuntza handitzen du, eta horrek lehiarako abantaila sortzen du
konpetentziarekiko.
• Langileen produktibitate handiena emaitza ekonomiko hobeetan islatzen da.
NASERTIC-en urteko Prestakuntza Plana beharren diagnostiko batetik abiatzen da eta
plangintza bat, egikaritzea eta ebaluazio bat egiten dira, helburuak bete ote diren
ikusteko eta prestakuntza hori pertsonentzat eta enpresarentzat egokia izan den
ikusteko, emaitzak albait gehien kuantifikatzen saiatuz.
Halaber, aurreko plana ere aztertzen da eta horrek, zalantzarik gabe, ondorengo plana
hobetzen laguntzen digu. Era horretan, prestakuntza araztu eta gure beharretara
egokitu dezakegu eta enpresari errentagarritasun handiena ematen dion horretara, izan
ere, prestakuntza plana baliabide bat dela uste dugu, ez helburu bat bere baitan.
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2. 3 BER D I NTAS UN PLANA
NASERTIC Berdintasun Plan bat landu zuen lehenengotariko enpresa publikoa izan
zen. Gure lema honako hau izan liteke: “hitz egin, sinetsi, egin”.
2016an hasi ginen jadanik neurri eta ekintza multzo batekin, eta horiek zehaztuz
eta gauzatuz joan dira urte guztiotan, 2018ra arte. Berdintasun baldintzei buruzko
inkesta egin ondoren, NASERTIC-eko Berdintasun Batzordeak (enpresako talde
ezberdinek ordezkatzen dutena, paritarioa eta lan operatibora bideratua) I Plana
idatzi zuen.
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Aipatutako dokumentuak 11 hobekuntza alor ditu, 2018. urtera arte ezartzen joan
direnak, eta lehentasunezko 5 jarduera garatu ditu:
• Aukera-berdintasunen printzipioa, enpresaren Kudeaketa Sistemetan modu
argian jaso gabe dagoena.
• Berdintasun-printzipioa langileen artean zabaltzeko konpromisoa, NASERTICeko Zuzendaritzaren konpromisoarekin hasi zena, 2015eko apirilean.
• Genero ikuspegiarekin egindako hautaketa prozesu bat ezartzea, sexuaren
arabera banandutako adierazleak izango dituena eta hautaketa prozesuetan
gizonen eta emakumeen bidezko parte-hartzea bermatuko duena.
• Sexu-jazarpenaren edo sexuaren ondoriozko jazarpenaren aurrean prebentzio eta
jarduketa prozedura bat ezartzea.
• Familia eta lana uztartzeko gaur egungo eta dagoeneko ezarrita dauden neurrien
komunikazioa eta hedapena.

LIDERGOA,
POLITIKA ETA
ESTRATEGIA

PERTSONAK

PROZESUEN
KUDEAKETA

01

02

03

INGURUNEAREKIKO
HARREMANA

04

1 Arloa

3 Arloa

7 Arloa

10 Arloa

Enpresa-politika eta
erakundearen kultura

Giza baliabideen
kudeaketa

Administrazioaren eta
finantzen kudeaketa

Bezeroekiko harremana
Irudia eta
kanpo-komunikazioa

2 Arloa
Barne-komunikazioa
eta partaidetza

4 Arloa
Lan-osasuna

5 Arloa

8 Arloa
Produkzioaren kudeaketa
Zerbitzuen prestazioa

Kontziliazioa

9 Arloa

6 Arloa

I+G+b berrikuntzaren
kudeaketa

11 Arloa
Kanpo-kontratazioa
eta erosketak

Ordezkaritza eta
negoziazio kolektiboa

Azterketa zorrotza egin ostean, 50 ekintza atzeman ziren NASERTIC-eko alor
horietan guztietan, eta neurri horiek ezarri egin dira azken hiru urteetan.
Esanguratsuenak honako hauek dira:
• Prestakuntza prozeduran diskriminaziorik ez dagoela eta genero ikuspegia
txertatu dela bermatzea.
• Sexu-jazarpenaren edo sexuaren ondoriozko jazarpenaren aurrean prebentzio eta
jarduketa prozedura bat garatzea eta zabaltzea.
• Enpresa
barruan
kontziliazioari
dokumentu/liburuxka bat egitea.
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buruzko

informazioa

zabaltzeko

• Hautaketa prozedura genero ikuspegiarekin gauzatzea eta sexuaren arabera
bereizitako adierazleak sortzea prozeduraren jarraipena egiteko.
• Aukera-berdintasunaren alorreko trebakuntza bat gehitzea, bezeroekin eta
herritarrekin harreman zuzenean dauden zerbitzuak eskaintzen dituzten
pertsonentzat.
• Webguneko eta beste dokumentu komertzialetako argazkien eta irudien erabilera
egokia egitea generoaren ikuspegitik.
• NASERTIC-en Harrera Planean Aukera-berdintasun Planari buruzko informazioa
txertatzea.
• Genero ikuspegitik abiatuta, barne-komunikazioko dokumentu guztietako
hizkuntza orraztea eta zuzentzea.
• Komunikazio prozesuan murgildutako langileentzat Aukera-berdintasunaren
alorreko trebakuntza eskaintzea.
NASERTIC-eko Berdintasun Batzordea honako langile hauek osatzen dute: Carlos López
(Finantzen eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaria), Mabel Echeverría (Erosketen Teknikaria),
Beatriz Ezquieta (Kalitatearen eta Zerbitzu Juridikoen Koordinatzailea), Juan Ramón
Quintana (Laborategiko Teknikaria) eta Amaia Olóriz (Giza Baliabideetako Teknikaria).
Berdintasun Plan honi buruzko dokumentazio guztia NASERTIC-en webgunean zintzilikatuta
dago modu guztiz deskribatzailean eta gardenean. Emaitzak ere agertzen dira.

Berdintasun Planaren Proiektuaren balorazio positiboa

Burututako ekintzek/neurriek I Berdintasun Planaren ezarpenaren
berri eman diete enpresako langile guztiei

Langileen partaidetza aktiboa eta zehaztutako helburuak lortzeko
burututako jardueren zuzendaritza

Enpresa-zuzendaritzaren inplikazioa

Sentsibilizazioa, prestakuntza, kontziliazioa eta genero-politikei eta
gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunari buruzko
informazioa Nasertic-eko langile guztientzat.
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Ildo beretik, sozietate publiko guztien hizkuntza inklusiboaren gidan parte hartu
du NASERTIC-ek, 2019ko martxoaren 8ko Emakumearen Nazioarteko Eguna zela eta
NEKP-k zabaldu zuena eta gure Berdintasun Planen esparruan garatu dena.
Sozietate publikoetako langileei kontsulta errazeko tresna praktikoa eskaintzeko xedez
sortu zen, hizkuntza ez sexistaren erabilerari buruzko konponbide erabilgarriak emango
dituena, erabilera desegokiak modu naturalean atzematen lagunduko duena, eguneroko
lan-esparruan sortu litezken egoerak konpontzen lagunduko duena eta, batik bat,
emakumeak eta gizonak neurri berean bistaratuko dituena.
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2 .4
PLAN E S T RAT E GI KO A N
PART E -H ART Z E A

Partaidetza, gardentasuna eta
elkarlana

Plan

Estrategikoa

egiterakoan aintzat hartu diren beste
printzipio nagusietako batzuk dira.
Abiapuntu

gisa,

NASERTIC-eko

zuzendaritza guztietako pertsonez
osatutako talde iraunkor bat eratu
genuen (NPE taldea). Talde honen
funtzioa 2017ko otsailetik garatzen
ari

ziren

askotariko

ekimenak

koordinatzea
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NASERTIC-EN PLAN ESTRATEGIKOA 2017 - 2020
Otsaila

INFORMAZIO
BILKETA

Martxoa

Apirila

Maiatza

Ekaina

ERABAKIEN

BEHIN-BETIKO

ZIRRIBORROAK

DOKUMENTUA ETA

SAIO DINAMIKOAK

HEDAPENA

Ekintza guztien artean lehenengoa arretaz entzutea izan zen, noski. NASERTIC-en
jardueraren eragile nagusiak garenon iritzia jaso genuen: geurea. Lehenengo fase
honetara gure bezeroak eta enpresaren Administrazio Kontseiluko kideak gehitu
genituen. Denok osatzen dugu NASERTIC-en ekosistema, eta ikuspuntu zeharo
ezberdinak eta, kontrastearen ondorioz, oso interesgarriak ematen ditugu.
Enpresaren xedea eta ikuspegia ere alorreko zuzendariek osatutako zuzendaritza
batzordearen bilera batzuen bidez zehaztu zen; 12 profesional izan ziren guztira, bi
taldetan banatu zirenak eztabaida are gehiago aberasteko eta ikuspuntu ezberdinak
lortzeko.
Jakintzaren baturaz ere baliatu ginen jarduera bakoitzeko negozio-aukerak atzemateko,
betiere beste alor batzuetako profesionalak bertan zirela... “nahasketari” esker
biderkatzen da NASERTIC.

Aukerak adostu eta gero, Baluarten antolatu genuen lan-saio bizi batean aktibatu zen
aniztasun kognitiboa, pasa den 2017ko maiatzaren 8an bertaratu ziren boluntarioekin.
NASERTIC-eko 35 profesionalek taldeka landu zituzten aurretiazko ekintza-planak.
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Alde batetik, printzipio estrategikoak jorratu ziren –NASERTIC-eko profil ezberdinak
guztiz nahastuz–, eta atsedenaldiaren ondoren, alorretan antolatuta, 2020ra
lekualdatzeko buru-ariketa egin zen, enpresako jarduera-alor bakoitzean ekintza-lerroak
eta adierazleak ezarriz.

INKESTAK
EGITEA

AMIA ETA PRINTZIPIO ESTRATEGIKOAK

MISIOA ETA
IKUSPEGIA

NEGOZIOAUKERAK

EKINTZAPLANA

LANGILEAK

NEP TALDEA

ZUZENDARITZA
ETA ARLOETAKO
ARDURADUNAK

LANGILEAK

LANGILEAK

BEZEROAK
ADMINISTRAZIO-

Entzun

Aztertu

Irudikatu

Ekarpenak egin

LANGILEAK
ADMINISTRAZIOKONTSEILUA

PEN TALDEA

KONTSEILUA

NASERTIC-EN PLAN
ESTRATEGIKOA

Adostu

Erabaki

Eztabaidatu

Diseinatu

Ondoren, NPEeko koordinazio-taldeak jardunaldi horretan sortutako lan guztia aztertu
zuen, teilaketak azaleraziz, zeharkakotasunak aurkituz, eta abar. Era berean, agintetaula igarri zuen. Paraleloan, NPE dokumentua idatzi zuten, kapituluak berrikusten eta
isten joateko eta, hala, lehenengo zirriborroa osatzeko. Laburbilduz, PERTSONAK
izan dira protagonistak estrategia honen etapa guztietan, eta diseinu grafikora ere
eraman dugu ideia hori, izan ere, hautatutako irudia mugimenduan dagoen pertsona
batena baita.
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5 hilabete inguruko barneko lana izan da guztira, eta jarduera interesgarri horrek
pausatzera eta perspektibarekin begiratzera behartu gaitu, gure burua are gehiago
aktibatu du (hori posible bada, behintzat) eta enpresa gisa bateratu egin gaitu.
Zalantzarik gabe, denbora eta baliabide aldetik esfortzu bat behar izan zuen, inbertsio
gisa ikusi duguna... Eta horrela egin du eta egiten du aurrera NASERTIC-ek, norabidea
finkatuta eta etengabe mugituz... Pentsatzen, sentitzen eta aurrera egiten duen enpresa
honek ondo egituratutako buru bat dauka, aukerak ekintza bihurtzen dituzten besoak
eta hankak ditu eta oinak tinko ezarrita ditu gu mugitzen garen lur sendoak sortzen
dituen printzipioen gainean. NASERTIC Summit bakoitzean (urtero ekainean eta
abenduan egiten diren enpresako bilerak) NPE honen gidaritzapean lortutako mugarrien
errepaso orokor bat egiten da, PERSONEK eta PERTSONENTZAT egina.
NPEeko koordinazio-taldeak etengabeko jarraipen bat egiten du, planak izan duen
eraginaren adierazle guztiak prestatzen ditu urtero eta printzipio estrategikoak eta
aukerak bideratzen ditu, kalitatearen kudeaketa sistemarekin lerrokatuz, NASERTICen xedea eta ikuspegia modu holistikoan landua eta ekintzan oinarritua egon dadin.

Plan Estrategikoa
2017-2020
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Pentsatu

Sentitu

Aurrera egin

2.5 E TOR KIZ U NE K O LANGI LE E N
PR E S TAKU NT Z A

NASERTIC enpresa irekia da, jakintza partekatzen du eta Nafarroako ikasleen
heziketari ekarpen bat egin nahi dio, profesional eta pertsona hobeak prestatzen
lagunduz. Gizarteari ekarpen bat egiteko ezarrita eta sistematizatuta daukagun
kanaletako bat da (ikusi 7. puntua). Zentzu horretan, unibertsitateekin, lanbide
heziketa zentroekin eta enplegua sustatzen duten erakundeekin daukagun elkarlan
estuaren ondorioz (9 hitzarmen ofizial sinatu ditugu) gure enpresaren jardueraalor gehien-gehienek profil ezberdinetako gazteengan denbora “inbertitzen” dute,
betiere proiektu zehatzak eta helburu ukigarriak landuz. 2016tik 2018ra bitartean
33 ikaslek gurekin egin dituzte beren praktikak, bai gradu edo master amaierako
proiektuen esparruan, LHko enpresetako praktiken esparruan edo enplegurako
trebatzeko programen barruan.
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PRAKTIKETAKO IKASLEAK 2015-2016-2017-2018
2016
IKASLEAK

ZENTROA

ARLOA

HASIERA

AMAIERA

1. IKASLEA

MªANA SANZ

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

22/03/2016 21/06/2016

2. IKASLEA

MªANA SANZ

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

22/03/2016 21/06/2016

3. IKASLEA

MªANA SANZ

SISTEMA BANATUAK

21/03/2016 21/06/2016

4. IKASLEA

LIZARRAKO POLITEKNIKOA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

06/04/2016 10/06/2016

5. IKASLEA

LIZARRAKO POLITEKNIKOA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

16/09/2015 19/06/2016

2017
IKASLEAK

ZENTROA

ARLOA

HASIERA

AMAIERA

1. IKASLEA

MARÍA ANA SANZ

SISTEMA BANATUAK

27/03/2017 23/06/2017

2. IKASLEA

MARÍA ANA SANZ

SISTEMA BANATUAK

27/03/2017 23/06/2017

3. IKASLEA

DONAPEA

TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURAK

23/03/2017 16/06/2017

4. IKASLEA

CUATROVIENTOS

MAINFRAME

23/03/2017 15/06/2017

5. IKASLEA

MARÍA ANA SANZ

SISTEMA BANATUAK

27/03/2017 23/06/2017

6. IKASLEA

LIZARRAKO POLITEKNIKOA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

03/04/2017 14/06/2017

7. IKASLEA

LIZARRAKO POLITEKNIKOA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

03/04/2017 14/06/2017

8. IKASLEA

LIZARRAKO POLITEKNIKOA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

03/04/2017 14/06/2017

9. IKASLEA

DONAPEA

LABORATEGIA

07/04/2017 16/06/2017

10. IKASLEA

NUP

TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURAK

15/02/2017 23/06/2017

11. IKASLEA

NUP

TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURAK

15/02/2017 23/06/2017

12. IKASLEA

NUP

TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURAK

15/02/2017 23/06/2017

2018
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IKASLEAK

ZENTROA

ARLOA

HASIERA

AMAIERA

1. IKASLEA

NUP

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

05/02/2018 15/06/2018

2. IKASLEA

NUP

SISTEMA BANATUAK

15/02/2018 14/06/2018

3. IKASLEA

DONAPEA

TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURAK

23/03/2018 04/06/2018

4. IKASLEA

DONAPEA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

23/03/2018 05/06/2018

5. IKASLEA

MARÍA ANA SANZ

SISTEMA BANATUAK

11/04/2018 20/06/2018

6. IKASLEA

MARÍA ANA SANZ

SISTEMA BANATUAK

03/04/2018 12/06/2018

7. IKASLEA

LIZARRAKO POLITEKNIKOA

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

28/03/2018 07/06/2018

8. IKASLEA

DONAPEA

LABORATEGIA

16/04/2018 19/06/2018

9. IKASLEA

UNICAEN

TB TUTERA

09/04/2018 04/06/2018

10. IKASLEA

ROVIRA UNIBERTSITATEA

LABORATEGIA

04/04/2018 31/07/2018

11. IKASLEA

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA

LABORATEGIA

16/05/2018 15/07/2018

12. IKASLEA

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA

LABORATEGIA

02/07/2018 31/08/2018

13. IKASLEA

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA

LABORATEGIA

04/07/2018 02/08/2018

14. IKASLEA

AGRONOMIA-INGENIARIEN ESKOLA

LABORATEGIA

01/10/2018 30/11/2018

15. IKASLEA

AGRONOMIA-INGENIARIEN ESKOLA

LABORATEGIA

01/02/2019 31/03/2019

16. IKASLEA

POSTHAC

TB TUTERA

04/12/2018 09/12/2018

17. IKASLEA

POSTHAC

TB TUTERA

04/12/2018 09/12/2018

NASERTIC-ek “modu aktiboan” laguntzen die Nafarroako Unibertsitate Publikoari
(NUP) eta Nafarroako Unibertsitateari talentua duten pertsonak trebatzen praktiken
hitzarmenei dagozkien akordioen bidez. Gure enpresak ikuskatzen duen eta, hala
dagokionean, unibertsitateak ebaluatzen duen jarduera horren helburua ikasleek euren
prestakuntza akademikoan eskuratu dituzten ezagutzak aplikatzea eta osatzea da;
horrek jarduera profesionala garatzeko unerako prestatuko dituzten gaitasunak lortzea
sustatzen du, beren enplegagarritasuna errazten dute eta beren ekintzailetza-gaitasuna
indartzen du. Dena den, NASERTIC urrunago doa, eta NUPren kasuan mentoring
programetan eta doktoretza aurreko beketan ere parte hartzen dugu.

Halaber, 2017an, Rovira y Virgili Unibertsitatearekin hitzarmen zehatz bat sinatu
genuen Genetikako, Fisikako eta Kimika Kriminalistikoko Masterraren esparruan,
ezagutzak emateaz gain ikasleei Foruzaingoa-NASERTIC Laborategian praktikak
gauzatzea ahalbidetuz.
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Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

EGINDAKO LANA

Azkeneko urte hauetan, 2. puntuan ikusi dugun eran, esfortzu bat egin dugu
PERTSONAK eta TALENTUAREN garapena enpresaren erdigunean eta bihotzean
kokatzeko. Garena bagara eta gaur egun NASERTIC-ek kanpoaldean irudi sendo bat
badauka gure langileak espezializazioaren eta jakintzaren batura direlako da, eta hori
gure jarduketa alorretan nabarmentzen da. Lehen modu ezberdinetan antolatzen ziren
eta zerbitzu ezberdinak eskaintzen zituzten hiru enpresa publikoren baturatik etortzeak,
NASERTIC-eko profesional bakoitzaren garapena lantzerakoan hobetzeko aukera eman
digu eta baita integrazioaren alde lan egiteko abagunea ere: batasun eraginkorra eta
afektiboa maila guztietan, bai barruan eta bai kanpoan.
Esparru horretan bertan, pauso bat gehiago eman behar dugu, izan ere, elkarguneetan eta
alorren arteko baturan sortzen dugu balioa gure bezeroentzat, diziplina aniztasuna profil
sorta zabal baten bidez aplikatuz, proiektu ezberdinak burutzeko gai eta bezero bakoitzaren
neurrira pertsonalizatutako zerbitzuak ematea ahalbidetu digun azkartasun,
moldagarritasun eta malgutasunarekin –orain zehaztuko dugun eran–, gure ikuspegi
zabalari esker, gure espezializazioari eta, batez ere, daukagun eta garatzen dihardugun
jakintza aplikatuz, guk probatutako eta testatutako teknologia aurreratuekin.
Giza baliabideen (arintasuna, malgutasuna, talentuaren garapena, eta abar) eta
baliabide teknikoen (espezializazioa, erabilera adimentsua, ikuspegi zabala, eta abar)
zeharkakotasun eta optimizazio horretan lortu dugu gure balioa errentagarri
bihurtzea. Gure jarduera planak gidatu dituzten printzipio estrategikoak dira, jarraian
modu grafikoan ikus daitezkeenak:
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OPTI
MIZ

COM ESPARRUA

AHOTSAREN ETA DATUEN
ZERBITZUAK

MUGIKORTASUN SAREAK

MONITORIZAZIOA

SISTEMA BANATUAK, APLIKAZIOAK
* GdN-ren fitxatze sistema

SOFTWARE
KONPONBIDEAK * Web garapena
* Papyrus (dokumentu sortzailea)
-AREN KALITATEA MAINFRAME

INF ESPARRUA
SOFTWARE
ETA HARDWARE

IaaS
PaaS
SaaS

DPZ ETA
SEGURTASUNA

HOSTING

(Banatua &
Mainframe)

BIOLOGIA
MOLEKULARRA

LABORATEGIA

irekidura

* Idazmahaiaren birtualizazioa/ plataforma optimizatuagoetako
zerbitzariak (Mainframe/vmware/hiperv)
* CMDB eta ServiceDesk beste enpresa batzuentzat
* SIGRID-SERVICEDESK_HGT-DCIM homogeneizazioa

SEGURTASUNA

INGURUMENA

identifikazioa,
gizakien, landareen eta
animalien DNA-diagnostikoa

DPZ-KO BERRIKUNTZA

ANALITIKAK

SUSTATZAILE ANALITIKOAK

datuak ,
joerak,
online,
paperik gabe

ariketa interkonparatzaileak,
prestakuntza,
kirola eta osasuna

HERRITARREKIKO IREKITZEA HERRITARREN DIBERTSIFIKAZIOA

HAB

TELCO

enpresak, udalak,
heziketa zentroak,
informazio-jardunaldiak...

SAREAK KANPORANTZ

digitalizazioa,
SNE, Caixa, Eder…
arreta ezberdina hiritar ezberdinentzat,
proiektu-pilotoen egoitza

TELCO ZERBITZUAK

SAREKO SOBERAKINAK GARRAIO-SISTEMA ADIMENDUNAK

Nafarroako
Gobernuarentzat
eremu berrietara edo
badirenak handitzea,
udalak eta
mankomunitateak

Nafarroako Gobernuaren
handizkako merkatuko
garraioa

Nafarroa mailan proiektu edo pilotuetan sartzea

OPERATZAILE PUBLIKO NEUTROA
TELCOREN AZPIEGITURAREN USTIAPENA

KOMUNIKAZIO ETA MARKETIN ESTRATEGIEN DISEINUA

KOMUNIKAZIOA
ETA MARKETINA

ANALOGIKOA ETA DIGITALA HIBRIDATZEA
DATA MARKETING

Eguneroko jarduera batuz (ikus 4. puntua) NASERTIC-ek praktikan jarri ditu printzipio
estrategiko horiek eta errealitate bihurtu ditu duela urte batzuk egoera ekonomikoaren
eta estrategien ondorioz pentsaezinak ziren negozio aukera batzuk. Maila autonomikoan
eta nazionalean gure enpresa sendotzen lagundu duten 10 proiektu aipatuko ditugu
jarraian, printzipio estrategikoak aukera berriekin lotu dituztenak.
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3.1 NAFAR R OAKO B AND A Z AB ALARE N
PLAN Z UZ E NT Z AI LE A 2 0 2 1
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Zalantzarik gabe, azken lau urte hauek Plan Director de Banda Ancha 20162021/Nafarroako Banda Zabalaren Plan Zuzentzailearen 2016-2021 urteak izan dira,
Nafarroako Gobernuak NASERTIC-ekin elkarlanean burutu duen anbizio handiko
proiektua, belaunaldi berriko sarbide-sareak ezartzea bermatzeko behar diren
azpiegituren garapena sustatzeko xedea duena, lurraldeen arteko desorekak murriztuz
eta Foru Komunitatearen garapen sozioekonomikoa bultzatuz. Nafarroako Gobernuak
2017ko azaroaren 22an onartu zuen Nafarroako Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea
(ikus aurrerapenaren datuak eta azalpena 4. puntuan, azpiegituren alorrean).
Plan honekin, banda zabalaren sare berrien ezarpena Nafarroa osora zabaltzen ari da,
eta horri esker teknologia berrien onurak herritarrei, administrazioari eta enpresen
sareari zabaltzen lagundu da, lau zutabe estrategikoren bidez:
• Lurraldea egituratzea eta eten digitala murriztea: banda zabaleko
telekomunikazio azpiegituren eta zerbitzuen kapilarizazioaren bidez, kalitate
aldetik baldintza berdintsuetan, kokapen geografikoa edozein dela ere.
• Europako Agenda Digitala betetzea, 2020rako europar guztiek banda
zabaleko estaldura izan beharko dutela eta etxebizitzen erdia 100 Mbps baino
gehiagoko Internet konexiora harpidetuta egon beharko direla dioena.
• Nafarroako Gobernuaren egoitzetako eta toki-administrazioetako
konektagarritasuna, horri esker herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu
publikoak hobetuko baitira eta, era berean, Administrazioaren kudeaketa
eraginkorragoa izango baita.
• Jarduera ekonomikoen eremuetako konektagarritasuna hobetzea, izan
ere, ekonomia jardueretako eremuetan banda zabaleko sareak eta zerbitzuak
jasateko gai diren telekomunikazio azpiegiturak eskura izateak tokiko ekoizpen
sarearen garapena sustatzen du, enpresa-berrikuntza erraztuz eta bere enpresen
lehiakortasuna indartuz.
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Plan horri esker, Nafarroako udalerri guztiek banda zabalerako konexioa izango dute
2021ean. Zehazki, herri guztiek gutxienez segundoko 30 megabiteko abiadura duen
banda zabaleko sareetara sarbidea izango dute. 1.000 biztanle baino gehiago dituzten
udalerrien kasuan, guztietan sarearen gaitasuna 100 Mbps-etara igotzeko asmoa dago,
eta 1.000 biztanlera iristen ez diren herrien % 20an ere gauza bera egin nahi da.
Alor horretan, Plan Zuzentzaile honek “aukera berdinak” eskaini nahi dizkio edozein
pertsona edo enpresari, bere kokapen geografikoa edozein dela ere, “merkatuak
kalitate egokia prezio egokian eskaintzen ez dien landa eremu horietakoei bereziki”.
Banda zabala industrialdeetan kokatutako enpresen % 80ri ere iritsiko zaio, eta baita
Nafarroako lurraldean zehar barreiatuta dauden 1.035 gobernu egoitzei, eskolei eta
ikastetxeei, osasun zentroei eta kontsultategiei, liburutegiei, egoitzei, suhiltzaile-etxeei
eta turismo, enplegu, nekazaritza edo errepideen mantenurako bulegoei.
Era horretan, Europar Batasunak ezarritako Agenda Digitala betetzeko aukera izango
du Nafarroak; horretarako 31,35 milioiko inbertsio publikoa egin beharko da eta,
Foru Gobernuaren aurreikuspenen arabera, kopuru horri operatzaile pribatuek jarritako
beste 22,9 milioi gehitu beharko zaizkio, Administrazioak garatutako jardueratik
eratorritako inbertsio gisa (dirulaguntzak ematea, azpiegiturak eraikitzea, eta abar).
Horrenbestez, Banda Zabalaren Plan Zuzentzaileak guztira, gutxienez, 54,25 milioiko
inbertsioa ekar dezake 2021 urtera arte.
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LANKETA ETA PARTAIDETZA PUBLIKOA
Plana 2016 eta 2017 urteen artean egin zen, 200 profesional baino gehiagoren partehartzearekin, Informatikaren, Telekomunikazioen eta Berrikuntza Publikoaren
Zuzendaritza Orokorraren zuzendaritzapean, eta NASERTIC-ekin elkarlanean.
Ekarpenak egin zitzaketen eragile guztiak hartu genituen aintzat plana egiterako unean:
gobernuaren departamentuak, tokiko erakundeak, erkidegoak, tokiko
ekintza-taldeak, enpresaburuen elkarteak eta telekomunikazio operadoreak.
Gainera, 2016. urtearen amaieran parte-hartze publiko eta erakusketa publiko
prozesutik pasa zen plan hau Gobernu Irekiaren bitartez, eta 60 bilera eta lurraldebiltzar izan zituzten hainbat eragilerekin.
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DUGU?

3. 2 HANDIZK AK O M E RK AT UA
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Banda Zabalaren Plan Zuzentzailearen esparruan sortutako beste aukeretako bat
2009an abiarazitako proiektu bat berraktibatzea izan da, “Nafarroako Gobernuko Epe
Luzeko Telekomunikazio Plana” izenekoa. Proiektu hari esker, Nafarroako
komunikabide nagusietan jabetza publikoko enborreko zuntzaren plangintza burutu zen.
2010ean gauzatu zen enborreko zuntz zatien lehenengo hedapena Iruñetik abiatuta
Tutera eta Lizarrarantz.
Aukera hau, 2009. urtetik aurreikusita zegoena, beste telekomunikazio zerbitzu
hornitzaile batzuek erabili zitzaketen Nafarroako Gobernuko garraioaren enborreko
sareko azpiegitura-edukieraren soberakinak merkaturatzeko ideian oinarritzen zen, eta
prestatutako baina egikaritu gabeko enborreko sareen hedapenean, halaber.
Proiektu honek eragin zuzena zuen BZPZren lau ardatz estrategikoen artean hirurengan
(Lurraldea egituratzea, Herritartasuna eta Enpresa-sarea) Nafarroako Gobernuak eta
NASERTIC-ek ezarritako azpiegiturak erabiltzeko aukera ematen baitzien operadoreei
eta, hala, operadoreak bertan jardutea eta inbertitzea errazten baitzuen, osteratzean
euren hedapen planetatik kanpo geratuko liratekeen Nafarroako eremuetan.
Telekomunikazio-zerbitzuen merkatuan sartzea Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalak (MLBN) arautzen du, eta azken hori jakinaren gainean jarri behar da
derrigorrez zerbitzuak eskaintzen hasi aurretik.
Horrela, zuntz optikozko sarearen soberakina handizkako merkatura bideratzeko
proposamena aurkeztu genion MLBNri, merkatu-ekonomiako inbertitzaile pribatuaren
printzipioan oinarritutako negozio-plan baten babesarekin
Proposamen honek Batzordearen oniritzia jaso zuen, eta 2017ko martxoan izan genuen
horren berri.
2017ko udatik aurrera interesdunekin harremanetan jartzen hasi ginen, eta 2018ko
ekainean sinatu genuen lehenengo hitzarmena.
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3. 3 MEM OR I A H I S T O RI K O A E TA
DN A- B ANK UA
129/2015 Foru Dekretuak Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako
Departamentuaren egitura organikoa finkatu zuen, eta beste eskumen batzuen
artean, DNA-banku baten sorrera sustatzea esleitu zion Bakearen, Bizikidetzaren
eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiari, eta NASERTIC-ek jaso zuen enkargua.
DNA-bankua desagertutako pertsonen senitartekoen (bizirik daudenen) DNA
laginak gordetzeko eta atzemandako gorpuak identifikatzen laguntzeko
helburuarekin sortu zen, Nafarroako Gobernuak gorpuzkiak hobietatik ateratzeko
abiarazitako programaren esparruan. 2016tik NASERTIC-ek segurtasun handienaz
eta baldintza egokienetan jaso eta gorde ditu nola gerra zibilean desagertutakoen
gorpuzkiak hala desagertutako pertsona horien senitartekoei hartutako laginak.
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Jasotako gorpuzki gehienak, hortz zatiak edo hezur luzeak izan dira (batez ere femurra),
eta horiek, denborak aurrera egin ahala, teorian DNA hobekien gordetzen duten
gorpuzkiak dira. 2019ko maiatzera arte, NASERTIC-en 44 gorpuzki aztertu dira eta
horietatik 35 informazio-profil eskuratu dira; hau da, aztertutako 44 laginetik 35 behar
bezain baldintza onetan zeuden kalitatezko informazio genetikoa eskuratzeko.
Zuzendaritza Nagusiak (ZN) edo zuzenean Aranzadi Zientzia Elkarteak ekarritako
desagertutako pertsonen gorpuzkiak hobi, leize eta hilobi ezberdinetatik zetozen:
Magalloneko hilerria (Buñuelgo herritarrak atera zituzten hobitik, eta han izan ginen
ZNrekin batera), Usetxiko hobia, Berriozarreko hobia, Urtasun, Otsoportilloko leizea,
Iberoko hobia, Antxoritzeko hobia, Ripako hobia, Añezkarrekoa, Oteitzako hobia,
Lintzoain, Urdaitz, Burutain, Leranotz, lapurren zubia, Artazu eta Lizarrusti.
Halaber, Euskal Herriko Unibertsitateko Biomics laborategitik hezur hondakinak jaso
ziren, bertan Nafarroako hobietako azterketa batzuk eginak zituzten ordurako (Olabe
hobia, Otsoportilloko leizea, Lekauneko hilerriko hobia, Kasedako panteoia, Urbasako
El Raso leizeko hobia, Peraltako hobia, Aibar hobia, Elia hobia, Tuterako hilerriko
hobia, Añezkarreko hobia eta Berriosusoko hobia).
Laborategian horren hondakin biologiko zaharrekin lan egitea oso zaila da, ehunek
izaten duten DNA maila oso baxua delako, DNArik ez dutelako, edo beren DNA oso
narriatuta dagoelako; izan ere, faktore ugarik eragiten diote hezur hondakinetako
DNAri, bai hezur motak, bai hildako pertsonaren ezaugarri baldintzatzaileek, bai
lurperatua izan den lekuko eragileek (tenperatura, hezetasuna, lur mota, eta abar).
Desagertutako pertsonen hondakinetatik profil genetikoak lortzearen azken helburua
beren senitartekoen profilekin alderatzea eta lotzea da. Normalean, senitartekoen DNA
lagina eskuratzeko ahoko frotis bat egiten da. NASERTIC-ek laginak hartzeko ardura
zuten ZNko teknikariak prestatu zituen eta jarraibide batzuk eman zizkien senitarteko
egokienak hautatzeko. Oro har, senitarteko zuzenen laginak hartzeko saiakera egin da,
izan ere, zenbat eta ahaidetasun-maila txikiagoa izan orduan eta eztabaidagarriagoak
dira emaitzak. Ahoko frotisak hartu ezin ziren kasuetan, objektu pertsonalen laginak
hartu ziren, esate baterako, hortzordeak, galtzerdiak, betaurrekoak edo baita hezur
hondakinak ere. Gaur arte, Zuzendaritza Nagusiak senitartekoen 173 lagin ekarri
dizkigu, eta ingurune baldintzen eta sarbidearen aldetik beharrezko segurtasuna daukan
gela batean gordeta daude, Gobernuaren enkargua jaso ostean prestatu genuen gelan,
hain zuzen.
Zuzendaritza Nagusiaren elkarlanari eta haren proaktibotasunari esker, ikerketa ugari
burutu ditugu NASERTIC-en laborategian, eta horietatik 5 identifikazio (Magalloneko,
Otsoportilloko eta Urtasuneko gorpuzkienak) eta bazterketa asko lortu dira
(ahaidetasuna alde batera uztea, ikerketak bideratzeko ZNko teknikariei informazioa
emateko baliagarria dena).
Ikerketa garrantzitsuenetako bat gaur egun egiten ari direna da, eta 1938ko maiatzaren
22ko San Kristobal gotorlekuko presoen ihesaldiarekin zerikusia duten
hobietatik ateratako giza hondakinen identifikazioan datza. Lan hori bereziki konplexua
da erail zituzten preso kopuru handiaren ondorioz, eta ez dagoelako bakoitza hil zuten
lekuaren informazio zehatzik. Eremu ezberdinetan hobitik ateratako 33 gizabanakoen
22 hezur hondakin (horietatik 29 profil eskuratu dira) eta 35 senitarteko (horietatik
soilik 8 dira seme-alabak) aztertu dira.
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3. 4 M AIN FR AM E H OB E K UNT Z AK
Urte hauetan zehar, Mainframe alorrean jazotako hobekuntzak zenbait taldetan
sailkatu daitezke, eta bi plataforma migrazio izan direla nabarmendu behar da,
bai denbora eta bai forma aldetik arrakastatsuak izan direnak.
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HARDWARE AZPIEGITURAK
2017. urtearen amaieran plataformaren hornitzailearekin akordioa egin eta horri esker
Mainframe azpiegitura osoa berritu genuen. Hobekuntza ugari lortu ziren, eta horien
artean aipagarrienak:
• IFL prozesadore bat txertatzea, z/VM bidez Mainframe-ean Linux inguruneak
birtualizatzea ahalbidetu duena. Horrek mundu zabalarekin lerrokatuago dauden
zerbitzu berriak eskaintzea ahalbidetuko du.
• FLASH motako memoria txertatu da metatze kabina berrietan, datuetara sartzen
diren transakzioen erantzun-denbora hobetuz.

SISTEMAKO SOFTWARE AZPIEGITURAK
Mainframe sistemako softwareak etengabeko garapena eta hobekuntza behar du, eta
horrek plataformaren errendimendu hobea dakar, bai PUZ kontsumoen aldetik, bai
erabiltzaileentzako erantzun-denborari dagokionez. Azkeneko urteetan hainbat
produktu garatu egin dira, besteak beste, DB2 Datu-base Kudeatzailea, CICS
Kudeatzaile Transakzionala, Z/OS sistema eragilea edo automatizazioaren kudeatzailea.
APLIKAZIOEN KALITATEA
NASERTIC-ek, Mainframe plataformarentzat aplikazio garapen zerbitzurik eskaintzen
ez duen arren, funtzio garrantzitsua dauka plataformaren produkzio-ingurunean txertatu
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den softwarearen kalitatearen hobekuntzan. Honako hauek dira azkeneko urteetan
zehar burutu diren jardueretako batzuk:
Edukierari eta Mainframe baliabideei buruzko aldizkako txostenak prestatzea.
• Plataforman erabilitako baliabideen etengabeko jarraipena eta monitorizazioa.
• Aplikazioen bidez datuetara sartzeko baliabide egokiak finkatzea (EXPLAIN)
• Nafarroako Gobernuko hainbat departamentuetako garapen-taldeen aplikazio
optimizagarrietan hobekuntza aholkuak.
• Garapen-taldeei prestakuntza eman diete Mainframe Sistemetan adituak diren
teknikariek.
• “Berezko Memoria Prozedurak” txertatu dira garapen-taldeek horiek erabili ahal
izan ditzaten eta errendimendua hobetu eta kostuak murriztu ahal izateko,
kontsumoak ZIIP motako prozesadorera bidaltzearen ondorioz.
LANGILEAK
Mainframe alorretik eskaintzen diren zerbitzuak hobetzeko xedez, azkeneko urte
hauetan esfortzu handia egin da alorreko teknikarien balio-aniztasuna handitzeko.
NASERTIC-en trebakuntza planari esker, zerbitzuen erabilgarritasun eta jarraitutasun
maila altua lortu da, balizko arriskuen aurrean.
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ZERBITZUAK
Plataformaren hornitzailearekin sinatutako akordioaren ondorioz eskuratutako
produktu berriek Mainframe alorrean eskaintzen ditugun zerbitzuetan hobekuntzak
egiteko aukera eman digu. Horien artean honako hauek dira aipagarrienak:
• Datuen konfidentzialtasuna hobetzeko, DB2 Optim produktua txertatu da.
Produktu honek datu pertsonalak estaltzea ahalbidetzen du, aplikazio garatzaileek
datu errealen kalitate-maila bereko datu multzo batekin software probak egiteko
aukera izan dezaten.
• Change Data Capture mekanismoak datuen erabilgarritasuna eta segurtasuna
hobetzen du datu-base kudeatzaile ezberdinen artean datuen erreplikazio bat
eginez.
• QMF Governor produktua txertatu da. Produktu honek datu-kontsultak
automatikoki deuseztatzeko gaitasuna dauka, beste erabiltzaile batzuei eragiten
dieten eta datuetara sartzea oztopatzen dieten datu-kontsulta astunak edo gaizki
optimizatuak ezeztatzeko.
• Mainframe-an z/VM txertatzeko ahaleginean dihardugu une honetan. Ingurune
honek Linux makina birtualak izatea eta horiek sistema banatuekin lotutako
zerbitzu berriak eskaintzea ahalbidetuko du, PUZ kontsumoaren kostua handitu
gabe (IFL prozesadorearen erabilera).
• QMF z/OS plataforma honek eskaintzen zuen QMF produktu klasikoaren
garapena da. Gaur egun proiektu pilotu bat lantzen ari gara eta PUZren kontsumo
kostuak murriztea eta datu-base kudeatzaile ezberdinak federatzeko aukera izatea
espero da. Gainera, produktu honek erabiltzailearen esperientzia hobetzen du,
erabiltzaile-interfaze lagunkoiagoak eskainiz.
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3. 5 WIFI ETA V O I P NAFARRO A
OS OAN
Haririk gabeko teknologien erabilerak ibilbide luzea dauka Nafarroako
Gobernuaren sare korporatiboan, batik bat ikastetxeetan kokatutako tokiko
inguruneetan islatzen dena. Prestazio handiagoko zerbitzuak bilatzeko saiakeran,
NASERTIC-ek ITBPZN-rekin eta Hezkuntza Departamentuarekin elkarlanean bi
kontzeptu-proba egin zituen, ekoizle horiek konektagarritasunari eta erabiltzaile
profilen kudeaketa aurreratuari dagokionean azpiegituren kudeaketa bateratuko
produktu garatuagoak baitzituzten. Pilotu horiek 2016. urtearen bigarren
seihilekoan gauzatu ziren.
2017an jadanik antzeman zitekeen zein teknologia ezarriko zen, nahiz eta
azkeneko hautua “Escuelas Conectadas” izeneko lizitazioaren emaitzaren menpe
zegoen. Lizitazio hori Red.es enpresa-erakunde publikoak sustatu zuen
ikastetxeetara banda zabal ultralasterra eramateko.
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Nadal ministroaren adierazpenen ondorioz hitzarmen horretan Nafarroako Gobernuak
izango zuen partaidetzari buruz sortu ziren zalantzak –bere izendapenaren ondorengo
proiektuak Autonomia Erkidegoekin batera finantzatuko zituztela esan zuen ministroak–
eta Banda Zabalaren 2021 Plan Zuzentzaileak Nafarroako Gobernuaren bulegoetan
nork bere azpiegiturekin ahalmen handiko konexioak izateko eskaintzen zituen aukerek,
sare korporatibo osoan kontzeptu-proban parte hartu zuten bi ekoizletako baten
teknologia ezartzearen aldeko erabakia bultzatu zuten.
Hori dela eta, 2017. urtean bertan, haririk gabeko teknologia Nafarroako udalerri
batzuetako Bigarren Hezkuntzako 9 ikastetxeetara hedatu zen eta Osasun
Departamentuaren egoitzetan ere ezartzen hasi ziren.
2018an Lehen eta Bigarren Hezkuntzako beste 34 ikastetxeetan jardun zen, eta baita
Osasun Departamentuaren, Lehendakaritzaren eta Garapen Ekonomikoaren egoitza
batzuetan ere.
2019rako 200 bulego baino gehiagotan jardutea aurreikusi da, gehienak Hezkuntzaren
Departamentuari dagozkionak, bera baita sustatzaile garrantzitsuena.
Gaur egun, sarean aktibo dauden belaunaldi berriko sarbide-puntuen kopurua 2.047koa
da Nafarroan.
Hari gabeko teknologiaren hedapenaren une berean baina ingurune guztiz ezberdin
batean -ahots zerbitzuen esparruan zehazki-, NASERTIC-ek urte ugari daramatza
Nafarroako Gobernuaren telefonia instalazioaren erabirritzea gauzatzen.
Zalantzarik gabe, ahots zerbitzuak Nafarroako Gobernuko bulegoetan aurrena ezarri
ziren telekomunikazio zerbitzuak dira eta, ondorioz, gaur egungo teknologietara
eguneratzeko beharra dutenak dira.
Hala, aurreko legealdian proiektu pilotu bat abiarazi zen ahots zerbitzuak datu sareetara
gehitzen joateko, Administrazioan ohikoa baitzen horien erabilera, eta horrela lehengo
telefono-zentralak IP ahotsaren teknologiaren (VoIP) bidez ordezkatzeko aukera izateko
eta komunikazio bateratuen (UC) munduan eta bere zerbitzu sorta –gero eta
zabalagoan– sartzen hasteko.
Orain amaitzear den legealdian zehar, proiektu honek bultzada berri bat jaso zuen, izan
ere, lehenengo urtean 1.000 luzapen berritzetik, 2.500 luzapen berritze programatzera
pasa zen 2019. urterako enkarguan.
Programatutako jarduketen azkeneko berrikustean luzapenen saldoa honako hau zen:
5.644 luzapen berritzeke (teknologia analogiko edo digitalarekin) eta 7.905 luzapen
dagoeneko VoIP teknologiara migratuta.

61

3. 6 N AS E RT I C

+

ANI M S A

Pasa den 2018ko irailean, NASERTIC eta ANIMSA erakunde publikoek lankidetzahitzarmena sinatu zuten 162 toki erakunderi ematen dizkieten IKT zerbitzuak
hobetzeko eta Nafarroako administrazio elektronikoa sustatzeko.
Lehendakaritza, Funtzio Publiko, Barne eta Justiziako kontseilari María José
Beaumontek eta Joseba Asiron Iruñeko alkate ohiak, Nasertic eta Animsako
lehendakariak ziren heinean, bi sozietateen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu
zuten. Iñaki Pinillos (NASERTIC) eta Txema Aginaga (ANIMSA) gerenteak ere han
izan ziren beren presidenteen alboan Nafarrako Jauregiko Areto Berdean burutu
zen sinadura ekitaldian.
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Administrazio elektronikoa ezartzerako unean toki erakundeek izaten dituzten konexio
telematikoen arazoak ebazteko xedez, NASERTIC autoprestazio-araubidean
konektagarritasun zerbitzuak ematea planifikatzen ari da eta banda zabal korporatiboa
ezartzen ari da ANIMSA osatzen duten toki erakundeen mesedetan.
Jarduketa honi esker ANIMSA-k bere kideei ematen dizkien IKT (Informazio eta
Komunikazio Teknologiak) zerbitzuak hobetuko ditu eta Nafarroako administrazio
elektronikoa sustatuko du. Horrek eragin positiboa izango du lurraldearen antolaketan,
Europako Agenda Digitala betetzeko ahaleginean eta Administrazioaren zerbitzuen
hobekuntzan; horiek dira, hain zuen, Nafarroako Gobernuaren 2016-2021eko Banda
Zabalaren Plan Zuzentzailea osatzen duten lau ardatz estrategikoetako hiru. Animsa
Nafarroako toki erakundeek osaturiko merkataritza-sozietatea da. Egun, 162 toki
erakunde ditu, baina badira zenbait eskaera Udaletako, Kontzejuetako eta horien
menpeko erakundeetako informazio eta komunikazio teknologiak kudeatu eta garatzeaz
arduratzen den sozietate honetan sartzeko.
Bi sozietateen arteko hitzarmenak bost urteko iraupena du, baina beste bost urtez luzatu
ahalko da. Jarraipen batzordea eta batzorde teknikoa sortu ziren, akordioa era
koordinatuan beteko eta garatuko dela bermatzeko.
Beaumont kontseilariak berariaz nabarmendu zuen hitzarmenak “2016-2021eko Banda
Zabalaren Plan Zuzentzailearen lau ardatz estrategikoetako hirutan” izango duen
eragina, eta ongi baloratu du “baliabide publikoak partekatu eta eraginkortasunez
erabiltzea, bereziki kontuan harturik toki erakundeetako beharren eta Gobernuaren
egoitza desberdinen artean dauden sinergiak, operadoreen sareek Nafarroako zenbait
lekutan dituzten gabeziak estaltzen lagunduko dutenak”. Haren iritziz, hitzarmenak xede
duen konektibitatea “funtsezkoa da herritarrei eskainitako zerbitzu publikoak
hobetzeko, Administrazioaren kudeaketaren eraginkortasuna areagotzeko eta
administrazio elektronikoaren zerbitzuak ezartzeko”.
Animsako Lehendakaria den aldetik, Asiron alkate ohiak adierazi zuen “akordio hau
arras positiboa dela Animsa Sozietateari atxikita dauden toki erakundeentzat,
Nafarroako Gobernuak eta Animsak emandako zerbitzu telematikoetarako sarbide
hobea eta azkarragoa izanen baitute, baita Interneterako konektibitate hobea ere”.
Horrez gain, nabarmendu zuen “honelako hitzarmenak estu-estu lotuta daudela
baliabideen kudeaketa hobetzeko sektore publikoko erakundeen artean bultzatu
beharreko lankidetzarekin, sinergiak sortu, aurrezki adierazkorrak eragin, bikoiztasunak
saihestu eta herritarrei zerbitzu hobeak eskaini ahal izateko”.
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3.7 SUPERKONPUTAZIO KLUSTERRA
MARTXAN JARTZEA
Nafarroa adimen artifizialaren abangoardian kokatu da bere azpiegitura
aitzindariarekin, datu-prozesaketa azkarra, arina eta dinamikoa ahalbidetuz eta
une honetan proiektu estrategikoak garatzeko aukera emanez, besteak beste,
Tracasa-ren LiDAR proiektua eta NAGEN 1000, Nafarroako mila pertsonen
genoma sekuentziatzen ari dena (ikus epigrafe honetako 10. puntua).
2018ko urtarrilean sortutako superkonputazio kluster hau, Nafarroako Gobernuko
Datu Prozesuen Zentroan ezarria dagoena eta NASERTI-ek kudeatzen duena,
ADITECH proiektuan parte hartzen duten eta klusterrean sartzeko eskaera egiten
duten Nafarroako Zentro Teknologiko eta enpresa publiko guztiekin (Navarra
Biomed, NEKP, eta abar) partekatua izateko pentsatuta dago.
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HPC egitura berria adimen artifizialaren lan-karga intentsiboetarako diseinatu dute
berariaz eta Deep Learning esparruetako entrenamendu denborak hobetzeko gaitasuna
dauka (egunetatik orduetara).
SUPERKONPUTAZIO EREDU HIBRIDOA
NASERTIC-ek software librea hautatu du bere HPC azpiegituran superkonputazio
zerbitzuaren garapen eta hazkunderako tresna eta apustu estrategiko gisa, eta gainera
Intel, NVIDIA eta IBM Power9 prozesadoreen teknologian oinarritutako eredu hibrido
bat erabili du. Apustu estrategiko eta irudikor hau teknologia eta konponbide heldu,
moldakor eta eraginkorretan oinarritzen da, askatasuna, open source izaera,
modularitatea, malgutasuna, hazteko aukera eta kostu baxuagoakeskaintzen dituena
sistema jabedun, soilago eta garestiagoen alboan
NASERTIC-EN AZPIEGITURAREN ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK
Intel zerbitzariak:
• Memoria: 3 nodo (180 TB neto scratch-entzat) + 2 PT memoria estatikoarentzat
(lizitazioa egiteke)
• Metadatuak: 1 nodo
• Kudeaketa: 2 nodo
• Kalkulua: 39 nodo
• Intel nodo guztiek metatutako RAM memoria osoa 5 TB gutxi gorabehera
• Intel Core guztiak: 800 core
IBM Power 9 zerbitzaria:
• Power9: 48 core
• GPU´s: nvidia Tesla v100 nvlink 2.0:
• Coreak: 5000+ core CUDA
• Memoria: 256GB
Switches:
• 2 x Infiniband: Mellanox SB7800, EDR 100 Gbps, Latencia 90ns
• Zinten biltegia: IBM TS4300, LTO8, 32 slot, zuntza.
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3. 8 NAG E N 1 0 0 0
NAGEN proiektua: Genoma-1000 Navarra giza genomaren azterketa osoa
egitean datza eta halako tamaina eta aplikazio klinikoa duen Espainiako
lehenengo proiektua da. Proiektua honen helburu nagusia giza genoma osoaren
azterketarako teknologia (WGS) nazioko eta nazioarteko Zentro Teknologikoetatik
eta Adituen Taldeetatik eskuratu eta Nafarroako osasun-sare publikoan txertatzea
da, tresna kliniko eta ikerketarako tresna gisa, Nafarroan Doitasunezko
Medikuntza eta industria-sektore horri lotutako garapen teknologia sustatzeko.
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Ekimen honen gidaritza Navarra Biomed-ek dauka eta Nafarroako Ospitalegunea,
NASERTIC, Avantia 400+ dauzka bazkide gisa, CAG eta CBRA erakunde entzutetsuak
ere proiektuan elkarlanean dihardute eta baita Genomics England eta CIBERER-ekin
ere harremanetan ere.
Proiektu honek ia 3 milioi euroko finantzaketa dauka, 2017-2019 I+Gko proiektu
estrategikoen deialdiaren aurreikusia, Genomikaren eta Medikuntza Aurreratuaren
GEMA erronkaren barruan, Garapen Ekonomikorako Departamentuak-Industria,
Energia eta Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiak bultzatuta S3 Espezializazio
Adimentsuaren Estrategiaren esparruan.
Egungo proiektuaren ezaugarri kuantitatibo eta kualitatibo bereizgarriak honako hauek
dira:
• Osasun-zerbitzu maila guztien parte-hartzea (lehenengo, bigarren eta hirugarren
mailakoak).
• Biztanleriaren estaldura egokia (1 genoma/500 biztanle).
• Datu genomikoak eskala handian eta ordenagailu bidez biltegiratzeko eta
aztertzeko azpiegitura eta sistema berrien garapena, proiektuko 1.000 pazienteen
genomak aztertzea ahalbidetuko duena (aurreko puntuan deskribatu dugun
superkonputazio azpiegitura).
• “Know-how” jakintzaren translazioa eta osasun arloko profesionalen eta
pazienteen prestakuntza, osasun-laguntzako maila guztietako datu genomikoen
erabilera klinikoaren arloan.
• Doitasunezko Medikuntzaren garapena sustatuko duten zeharkako unitateak
sortzea (Medikuntza Genomikoko Unitatea eta Bioinformatika Unitatea).
• Nafarroako Doitasunezko Medikuntzari lotutako zerbitzuei buruzko garapen- eta
balio-ikerketa.

Laburbilduz, Nafarroa medikuntza genomikoaren erabilera bere osasun zerbitzu
publikoaren maila guztietan txertatzen ari da, haren emaitzek alor klinikoan dituzten
ondorioak erakusteko beharrezko frogak bilduz, datu genomikoen kalitatearen kontrola
mantenduz eta indarrean diren legeak behatuz, sistema hau modu jasangarrian
babestuko duten azpiegiturak garatuz eta informazio mota honen erabilerari dagokionez
osasun arloko profesionalak eta pazienteak heziz. Teknologia berri hau I+G+b-aren
bidez alor klinikoan sartzeari esker, zerbitzuaren eraginkortasun gorena bermatzen da,
eta une berean jakintza ekartzen da, ikerketa biomedikoa sustatzen da, industria
garapenaren esparru bat esploratzen da, Nafarroa osasun-sistema publikoarekin
lotutako medikuntza pertsonalizatuko sektorearen abangoardian kokatzen da eta alor
honetako ikuspegi estrategiko bat igortzen da nazioan eta nazioartean, gure ingurunean
zerbitzu horiek duten balioaren azterketa gauzatzen den bitartean. Eskala handiko
datuen prozesaketa, biltegiratzea eta deskarga bermatzeaz gain, NASERTIC merkatu
mailako balorizazioaren aholkularitza egiteaz eta ezagutzak laborategiaren alorrarekin
partekatzeaz arduratu da, etorkizunean teknika mota hau pertsonengan ez ezik,
animaliengan eta landareengan ere aplikatzeko xedez.
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3. 9 HER R ITARTAS UN G E H I AGO
Herritarren bizitza luzeagoa den, herritarrak konektatuago dauden eta teknologiaren
ikuspuntutik kolaboratiboagoak diren garai berri honetan, Nafarroako Gobernuko erakunde
instrumentala garen heinean, NASERTIC sare publikoaren funtsezko zutabe gisa ikusten
dela uste dugu, eta herritarren garapenean eta ongizatean dagokigun erantzukizun zatia
hartuko dugula espero dela gugandik.
Gure ekintzek gizartean duten eraginak kezkatu egiten gaitu eta zerbitzatzen dugun
komunitatean ekintza positiboak burutzen saiatzen gara. Halaber, gure langile guztiek
gizartearen “arazoak konpontzeko” helburua babestea sustatzen dugu, gure enpresaren
jardute-esparruan (informazioaren teknologiak, telekomunikazioak eta azpiegiturak,
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Guztiz kontziente gara Nafarroako gizartearen garapenaren alde jarduten dugula,
eta “barrutik kanporantz” babesten dugu xede hori, zuzenean edo zeharka eskaintzen
ditugun zerbitzu ugariren bidez:
• Tuteran kokatutako Nafarroako Gobernuaren Herritarren Arretarako Bulegoak
artatutako pertsona kopurua: ia 50.000 pertsona lau urteotan.
• Tuteran kokatutako Nafarroako Gobernuaren turismo-bulegoan artatutako turista
kopurua: ia 130.000 pertsona lau urteotan.
• Wifia duten ikastetxe eta ospitale kopurua: 250 inguru lau urteotan.
• Sozietate moderno batean segurtasun publikoaren alorrean ematen diren zerbitzu
publikoak hobetzeko saiakeraren ondorioz, 2019an Lankidetza Protokolo bat
sinatu da laborategiaren zerbitzua arautzeko, eta horren bitartez arautu egin dira
lankidetzaren eta elkarlanaren oinarriak aholkularitza teknikoari eta analisi
forentse eta toxikologikoei dagokienez. Protokoloak gogorarazten du
Foruzaingoaren eginkizuna dela “ordenamendu juridikoaren arabera, pertsonek
aitorturik dituzten askatasun eta eskubideak babestea eta begiratzea, segurtasun
eta lasaitasun publikoa zaintzea, legeak errespetatzen direla bermatzea eta
gizartearen ordena gordetzea, delinkuentziari aurre egitea eta haren kontra
borrokatzea eta herritarrei laguntza eta zerbitzuak ematea”.

• Jaten duguna bihurtzen gara, eta ildo horretatik, kontsumitzen ditugun
nekazaritzako elikagaien trazabilitatea bermatzen du laborategiak. 2016an
FEAGAS-ekin (Federación española de Asociaciones de Ganado Selecto)
sinatutako hitzarmenaren bidez, urtean 10.000 baino genotipifikazio proba
gehiago egiten ari gara behien, zaldien eta txerrien filiaziorako.

69

• Banda Zabalaren Plan Zuzentzailearen esparruan
- Konektatutako udalerriak: 102 2016tik
- Konektatuta dauden Nafarroako Gobernuko egoitzak: 2015ean
336ek NGA konexioa zuten; 2019 amaierarako 847 egoitzek izango dute.
- Konektatutako poligonoak: 2016tik abiatuta (poligonoen %40,47k 30
Mbps eta 100 Mbps-ko estaldura zeukan) 2019an, %84k 30 Mbps-ko
estaldura dauka eta %82,55ek 100 Mbps-koa.
- Banda Zabalaren plan zuzentzaileari dagokionez, lankidetza, koordinazioa eta
gardentasuna plana egiteko eta garatzeko gidalerroak izan dira eta dira.
Azpiegitura horien onurak herritar guztientzako badira (bere garaian
argindarrarekin edo errepideekin jazo zen eran), zentzuduna da plan hau
egiterakoan Nafarroako Gobernuak aintzat hartu nahi izatea, aintzat hartu
izana eta aintzat hartzen jarraitzea, bere ustez plan honetan sartuta egon behar
duten eragile guztiekin. Hartu-eman hori denboran zehar mantendu da eta
areagotu egin zen 2016an egindako partaidetza eta erakusketa publikoan.
Horren froga dira partaidetza prozesuan zehar antolatutako 9 lurraldebiltzarrak, derrigorrez bete beharrekoak, azaroaren 15etik abenduaren
15 era bitartean antolatu zirenak, eta aurrera jarraitzen dutenak; izan ere,
beti esan ohi dugun eran, Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea denon artean
eraikitzen ari gara, mugarriak eta aurreikusitako ekintzak betetzen ditugun
heinean. 2016tik hasita 2017ko azaroan gobernuaren bilkuran onartu zen
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arte, 60 lurralde-biltzar eta bilera baino gehiago egin ziren eta 450
proposamen baino gehiago bildu ziren. Partaidetza kanalek zabalik jarraitzen
dute Gobernu Irekiaren webgunearen eta posta elektronikoaren bidez. Gainera,
Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea sortzeko fasean jadanik alor guztiz
desberdinetako 200 profesionalen ekarpenak jaso genituela gehitu behar zaio
horri. Hasierako informazio, parte-hartze eta erakusketa fase horretan, Banda
Zabalaren Planaren taldeak erabaki zuen prozesu hori udaletan eta tokiko
ekintza-taldeetan oinarritu behar zela, ordurako entzuna baitzuen
Nafarroako Gobernuko Departamentuen, enpresa publikoen eta operadoreen
iritzia eta haien ekarpenak jada sartuta baitzeuden Plan Zuzentzailearen
zirriborroan, 2016ko apiriletik hasita 2017ko urrira bitartean egin zen hartan,
zehazki urriaren 17ra bitartean, egun hartan aurkeztu baitzen Banda Zabalaren
Plan Zuzentzailea prentsaurreko batean.

PARTE-HARTZEA OSOTARA
BANDA ZABALAREN PLAN ZUZENTZAILEA

454 proposamen

ekarpen /
iradokizun /
informazioa
180
Posta
elektroniko
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Bilera eta
lurraldebiltzar

Parte hartzeko kanalak
 Gobernu Irekiaren Webgunea
 bandaanchanavarra@navarra.es

Bestalde, Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Asteetatik kanpo ere (ikus 7.
puntua “Gizarte Gehiago”) NASERTIC-ek bere ateak zabaltzen dizkie unibertsitateei eta
ikastetxeei gai hezitzaile zehatzei lortutako jarduera alorretan. Gehien bisitatzen dituzten
guneak Datuak Prozesatzeko Zentroa (DPZ), Laborategia eta Telekomunikazio
Zentroak dira, nola LHko hala unibertsitateko ikasleei interes gehien pizten dietenak.
Urtero 500 pertsona jasotzen ditugu batez beste aurretiko hitzordua hartuta antolatzen
diren bisita “tekniko” horietan.
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3. 10 ALDAKE TARE N K UD E AK E TA
E TA E NPR ES ARE N K ULT URA

Legealdiaren memoria honen egikaritze-laburpenean adierazi dugun eran, NASERTIC bere
lan egiteko modua aldatzen ari da, bere formak eta funtsa aldatzen, eta noski,
prozesu, prozedura eta zerbitzu berriak ondo islatuta egon behar dira baita
ere bere tresna eta metodologietan. NASERTIC pertsonengana eta
bezeroarengana bideratuta dago, eta kudeaketarekin
partekatutako eraginkortasunerako eta
erantzukizunerako bide horrek barrutik
kanporantz doan aldaketa
sustatzen du.
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Gure xedearen azalpenean erabili genuen lehenengo hitza “integratzea” izan zen,
jarduera arloetan esfortzuak batzea eta prozesuak optimizatzea, izan ere, elkarguneetan
eta alorren arteko baturan sortzen dugu balioa gure bezeroentzat, bizkor, moldakor eta
malgu. Zeharkakotasun hori lortzeko lan egin dugu eta horretan dihardugu.
Egia da lehen begiratuan gure organigrama hierarkikoa dela, baina eguneroko lanak
eta funtzionalitateak zeharkakotasun handiagoa sustatzen du, kateko ardurak hartzeko
eta banatzeko beharreko heldutasunarekin (teknikariak, proiektuen kudeatzaileak,
alorretako arduradunak, zuzendariak eta zuzendari kudeatzailea) eta jarduera alor
ezberdinetako proiektu bidezko kudeaketarekin (NAGEN proiektuan 4 alor daude,
Kalitatearen Kudeaketa Sistema proiektuan 3 alor, IT Laboratorio proiektuan 2 alor,
adibide batzuk aipatzearren).
Hori dela eta, NASERTIC-ek modernizazio ekimen batzuk proposatu eta sortu ditu,
bere kudeaketa tradizionala erabat aldatzen dutenak. Ekimen horiek sustatu izanak
eraldaketa hau ahalbidetu du, soilik duela urte batzuk pentsaezina zena. Modu oso
orokorrean azalduta, esan dezakegu aldaketaren kudeaketaren oinarria elkarren artean
lotuta dauden erabaki batzuk hartzean datzala, gaur egungo egoera atzean utzi eta
guretzat eta gure helburuentzat (NPE 2017- 2020 Plan Estrategikoan deskribatutako
epe laburreko, ertaineko eta luzeko helburuentzat) egokiagoa den beste batera iristea
ahalbideratuko diguna.
Aldaketa hau enpresa-kultura berri baten sorrera zehazten ari da, bizkortasunera,
moldagarritasunera, malgutasunera eta optimizaziora bideratutako ekintza zehatzak
eskatzen dituena, esate baterako zerbitzuen kalitatea hobetzeko planak abiaraztea,
zerbitzuak arrazionalizatzea, proiektuen eta produktuen araberako kudeaketa, eta abar.
Kultura berri horretara iristeko, zalantzarik gabe, beharrezkoa izan da norabide
horretan jakintza gehiago izatea, eta hori eskuratzen aritu gara azken urteetan:
lidergoaren alorreko prestakuntza, proiektuen kudeaketaren alorrekoa (PMPren lerro
“tradizionala” jarraituz eta metodologia arinen lerro “berritzaile eta disruptiboa”),
adimen emozionalaren alorrekoa... Arestian aipatu dugun eran, bizitza osoan lantzen
dugu ikaskuntza eta garapen pertsonalean eta profesionalean sinesten dugu.
Pertsonekiko eta bezeroekiko orientazio horretan, legealdiaren hasieratik atzeman
genuen sozietate publikoak teknologia berrietara egokitzea sustatzeko plataformak
behar zirela, eta hala, NASERTIC-ek Office 365 tresnaren aldeko apustua egin zuen,
bere lankidetza sistema eta tresna sorta nagusi gisa. Eredu malguago bat eta
funtzionalitate gehiago zituen bat ezarri nahi genuen, kostuak aurreztea, produktibitatea
handitzea eta, era berean, ohiko lan tresnekin integrazio hobea izatea eta Internet bidez
edozein lekutatik eta edozein gailutatik sartzea ahalbidetuko ziguna.
Office 365 produktibitate, komunikazio eta lankidetza plataforma bat da, hodeian
dagoena eta balio handiko tresna ugari biltzen dituena, bere azkeneko bertsioan. Sareko
zerbitzu horien eraginkortasunari esker, edozein sozietate publikok, bere tamaina
edonolakoa dela ere, denbora eta kostuak murriztu ditzake.
Office 365 zerbitzu integrala da (office Professional Plus, Exchange, sharepoint, teams,
Yammer...) eta aukera ugari eskaintzen ditu: erabiltzaileei edozein unetan eta edozein
lekutan lan egitea, bideo bidez edozein pertsonarekin komunikatzea, denbora errealean
eta segurtasun osoz nork bere lana partekatzea, posta elektronikoa edo egutegia
erabiltzea, kontaktuen informazioa ia edozein gailutatik eskuratzea, langile guztientzako
lankidetzarako intranet bat izatea edota segurtasun eta pribatutasun kontrol sendoen
bidez enpresaren informazio guztia kontrolatzea.
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Ezarri zen unetik (une honetara arte 12 pertsona dabiltza tresna hau probatzen eta
osatzen) langile guztiak baliatu dira tresna honek eskaintzen duen laneko
mugikortasunaz, lankidetzaz eta malgutasunaz, izan ere, denbora errealean informazioa
partekatu eta lan egin dezakete, bere lankideekin harremanetan direla, bai bulego
berean bai urrunetik ari badira lanean.

Edozein eratara, proiektu hau bideratu den modua dela eta, tresnaren edo
hornitzailearen izena ez da garrantzitsuena; garrantzitsuena hark ematen dituen aukerak
eta lan egiterako unean ekarri duen aldaketa da.
NASERTIC-ek bere informazioa enpresaren zerbitzarietan gordetzen jarraituko du,
Gartner aholkularitzako analista adituek balioetsitako formula bat erabiliz, eta horri
esker, etorkizunean tresna berrietara migratzeko erabakia hartuko balitz, aldaketa hori
ez litzateke traumatikoa edo ezinezkoa izango.
Izan ere, horretan datza digitalizazioaren funtsa, teknologiaren aldeko apustua egitea
gure bizitza erraztu dezan eta, era berean, onura horien ondorioz gure ingurunearekiko
arduratsuagoak izan gaitezen. Enpresaren kulturaren filosofia hori finkatzen joan
beharko da datozen 4 urteetan.

74

Gonzalo Etayo

PROZESAKETA ZENTROAK ALORRA

SISTEMA BANATUAK ETA DATU-

Nerea Azpilicueta

ZERBITZUAK ALORRA

TELEKOMUNIKAZIO

Lino Vázquez

SAREKO INGENIARITZA ALORRA

Ainhoa Remírez

TELEKOMUNIKAZIO
AZPIEGITURAK ALORRA

MAINFRAME ALORRA

Fran Hidalgo

TELEKOMUNIKAZIOEN ETA
AZPIEGITUREN ZUZENDARITZA
Jesús Izal Piñas

INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIEN
ZUZENDARITZA

KOMUNIKAZIOA

Leticia Gurpegui

HAB KOORDINAZIOA

ADMINISTRAZIO TEKNIKOA

Beatriz Ezquieta

JURIDIKOA ETA KALITATEA

KOORDINAZIOA ZERBITZU

FINANTZAK ETA PERTSONAK

LABORATEGIA ALORRA
Jesús Lacalle

FINANTZEN ETA ZERBITZU
OROKORREN ZUZENDARITZA
Carlos López Goñi

KOMUNIKAZIOEN ETA ZERBITZUEN
ZUZENDARITZA
Toya Bernad Calza

Iñaki Pinillos Resano

ZUZENDARI KUDEATZAILEA

0

04

NASERTIC │MEMORIA 2016-2019

Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

EGUNEROKOA

4. 1 M AIN FRAM E ALO RRA
Mainframe zerbitzua NASERTIC-ek kudeatzen du Nafarroako Gobernuak
egindako enkarguen bidez, urtean bitan. Gaur egungo enkargua 2018ko
urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitarteko tartean luzatzen da.
Zerbitzu hau Nafarroako Gobernuko 3 departamenturi eskaintzen zaie.
Nafarroako Ogasuna, Landa Garapena eta Osasuna, ITBPZN-ren bidez.
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Enkarguak honako zerbitzu hauek hartzen ditu barnean
• Hardware eta software sistemak ezartzeko zerbitzuak: Mainframe-ak
funtzionatzeko, birtualizaziorako eta biltegiratze sistementzako eta horien
mantenurako beharrezkoa den softwarea erabiltzeko lizentziak kontratatzeaz
arduratzen da NASERTIC.
• Mainframe-a erabiltzeko zerbitzuak: orokorrean plataforma hau erabiltzeko
zerbitzuak, sistema teknikak, arazoak konpontzeko laguntza, proiektuentzako
sistema-aholkularitza, garapenerako laguntza eta aholkularitza, esplotazioa,
operazioa eta Mainframe-aren mantenua, eta abar.
• Jarraitutasun sistemak (BRS): beharrezko ekipamenduak osatzen du zerbitzu hau,
zentro sekundario batean kokatuta dagoena eta NASERTIC-ek kudeatzen duena,
eta han zentro primarioko Mainframe-ekipamendua bikoiztea aurreikusten da.
Ekipamendu horretan zentro primarioko Mainframe-ko datu guztien kopia bana
dago. Kopia hori modu sinkronoan eta trinkoan egiten da, zentro primarioan
arriskurik edo matxurarik balego ere datua erabilgarri izateko aukera eskainiz.
Hondamendi larri bat gertatuz gero ere Mainframe zerbitzuak berrezartzeko
aukera ematen du horrek, zerbitzu horiek denbora-tarte laburrean (orduak) zentro
sekundariotik emateko aukerarekin.
• Mantenuen eta kontsumoen kudeaketa zerbitzuak: Mainframe zerbitzuaren uneko
edo etorkizuneko beharrekin lotuta. Jarraian, gaur egun abian diren eta
NASERTIC-en ardurapean dauden mantenu-lanak zerrendatu dira:
- Mainframe primarioko eta sekundarioko zerbitzariak.
- Diskoko biltegiratze sistema (fisikoak eta birtualak).
- Goi-errendimenduko inprimatzailea.
- Zerbitzuak modu egokian funtzionatzeko beharrezko kontsumigarriak:
ordezko ekipamenduak, kartutxo eta zinta magnetikoak, eta abar.
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2017. urtearen amaieran akordio bat adostu zen azpiegituraren hornitzailearekin eta
4 urteko iraupena zuen hitzarmen bat sinatu zen, une honetako hardware, software eta
zerbitzuak 2 aldiz berritzea adostuz.
Akordio horren ondorioz, 2018. urtean zehar eta 2019ko lehenengo hilabeteetan bi
DPZ-ren Mainframe-azpiegitura guztia berritu da, eta une honetan zerbitzarietako
teknologia berriena daukagu (z14 modeloa) eta datu kabina berriak (DS8884 modeloa),
Flash motako memoriei esker ahalmena handitzen eta errendimendua hobetzen
dutenak.
Halaber, funtzio gehigarri berrien bidez zerbitzua hobetzen jarraitzeko beharrak
Mainframe-azpiegituraren sistemako softwarearen produktuak garatzera derrigortzen
gaitu.
• Kudeatzaile transakzionala CICS v5.2 (2016)
• Datu-basearen kudeatzailea DB2 v11 (2017)
• System automation v4.1 (2018)
• Sistema eragilea z/OS 2.3 (2019)
Era berean, eta hainbat departamentuk eskatuta, balio erantsia sortzen duten gure
zerbitzuak eta proiektuak sortu genituen, adibidez, CICS web-zerbitzuak, Datu-base
Kudeatzaile ezberdinen arteko datu-erreplikatzailea (Change Data Cature), eta abar.

Mainframe zerbitzuko giza-taldea 17 profesionalek osatzen dute, unitate ezberdinetan
banatuta daudenak: Sistemak, Segurtasuna, Inprimatzea, Plangintza eta Operazioa.
Mainframe talde hau urtean batez beste Nafarroako Gobernuko erabiltzaileek sortutako
7.000 tiket artatzeko gai da. Tiket guztien artean soilik %2 dira intzidentziak, beste
guztiak zerbitzu eskariak dira.
Mainframe azpiegitura erabiltzeko joera hazten doa urtetik urtera, ondorengo
grafikoetan ikusiko dugun eran. Egikaritutako transakzio kopurua, kontsumitutako
zerbitzu-unitate kopurua eta datuetara izandako sarbide kopurua modu esanguratsuan
handitu dira Nafarroako Gobernuan azkeneko urteetan.

80

HARDWARE AZPIEGITURA 2019KO OTSAILEAN

MAINFRAME TIKETAK 2019
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ZERBITZU-UNITATEEN KONTSUMOA (MILIOIAK)
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2018. URTEKO DB2 DATU-BASE KUDEATZAILEAREN JARDUERA
DB2

SELECT

FETCH

INSERT

DS2
(Ingurunea:
12.047.641.862 36.650.033.757 2.888.350.942
Ogasuna eta
Landa Garapena)
DSH
(Ingurunea:
Osasuna)

4.720.021.941 5.857.789.832

187.374.655

UPDATE

DELETE

TOTAL

588.932.198

52.477.444

52.227.436.203

205.978.357

10.521.632

10.981.676.417
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MUGARRIAK
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2016

2017

CICS kudeatzaile
transakzionala 5.2 bertsiora
pasa zen, transakzioen
errendimendua hobetuz eta
funtzionaltasun berriak gehituz

4 urteko hitzarmen bat sinatu
zen Mainframe-azpiegituraren
hornitzailearekin hardware,
software eta zerbitzuak
berritzeko eta DB2 datu-base
kudeatzailea 11 bertsiora
eguneratu zen

2018

2019

Mainframe zerbitzariaren
hardwarea z13s modelora pasa
eta kabinen sistema eta datubirtualizatzaileak berritu ziren

Mainframe zerbitzariaren
hardwarea z14 ZR1 modelora
berritu zen eta datu-base
ezberdinen arteko erreplikazio
sistema ezarri zen (Change
Data Capture)

4. 2

SIS TE MA B AN ATUE N ETA
DP Z-REN ALOR R A

Sistema Banatuen esparruaren barruan,
NASERTIC-ek zerbitzu ugari ematea
ahalbidetzen dion kualifikazio altuko talde
bat dauka: lan-sare logikoen diseinu
klasikotik hasita (Directorio Activo, DNA,
DHCP, eta abar) zerbitzarien birtualizazioan
oinarritutako zerbitzu berritzaileenetaraino,
superkonputazio azpiegiturak edo bertikal
zehatzak dituzten IoT plataformak.
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Gure ingurune banatuan beharrezko zerbitzari fisikoak eta logikoak dauzkagu gure
bezeroen eskakizunei erantzun ahal izateko, Windows, Linux eta HP-UX inguruneetan.
VMWare vSphere erabiltzen dugu hypervisor moduan eta Fault Tolerance, HA edo DRS
teknologiei esker erabilgarritasun-maila eta erantzuteko gaitasun ezin hobeak lortzen
ditugu.
Dentsitate altuko zerbitzariak erabiltzen ditugu, memoria eta prozesamendu gaitasun
handia dutenak, eta egoera solidoko diskoak ere erabiltzen ditugu memoria gisa cachéarentzat eta dentsitate altuarentzat, edukiera handiko diskoei esker.
Badakigu gure sistemak kritikoak direla, eta beraz, negozioaren jarraitutasuna
eskaintzen dugu zerbitzu maila zeharo altuen bidez eta balizko erorketen eragin
baxuenarekin.
Sistema banatuen gure definizioa estatu bat partekatzen duten elkarren artean lotutako
kalkulu-unitate multzoan oinarritzen da, sistema bakarraren ikuspegia emanez.
Ingurunearen ezaugarriak gardentasuna, hazteko gaitasuna, fidagarritasuna, akatsekiko
tolerantzia eta trinkotasuna dira.
Banatutako aplikazioen funtsa euren errendimendu altua, erabilgarritasuna,
mugikortasuna, sistema irekiak, fidagarritasuna eta nonahikotasuna da. Sistema
Banatuen alorretik abiatuta, NASERTIC-ek etengabeko hobekuntzan oinarritutako
proiektu batzuk egin ditu hainbat zerbitzuren inguruneetan:
• Erabiltzailearen laguntza-zentroa (CAU) da Nafarroako Gobernuari eta
araupetutako sozietate publiko guztiei lehen mailako operazioa eta kanal anitzeko
laguntza teknikoa/funtzionala eskaintzen diona:
- Lanpostua osatzen duten osagaien inbentarioaren kudeaketa-prozesuaren
garapena. Garapen honen emaitza gisa merkatuko produktu bat eskuratzen
da, lanpostua osatzen duten elementuen aurkikuntzaren zati handi bat
automatizatzen duena.
- Inzidentziak eta ticketing-a kudeatzeko sistemak ezartzea.
• Aplikazioak eta garapena; horien bidez operazioa eta laguntza
teknikoa/funtzionala eskaintzen zaie sozietate publikoei –besteak beste, sozietate
publikoen Enpresa Baliabideen Plangintza (ERP) nagusiari–, garapen eta
integrazio txiki asko ezartzen dira eta Landa Garapen eta Industria
departamentuen zenbait enkarguri erantzuten zaie:
- Ogasunaren Departamentuarekin lankidetzak RCF kontu-ikuskapenentzat.
- DRYMA, FARO, DRUMA edota Industria departamenduaren enkarguak.
- Sozietate Publikoen –Sigrid– Enpresa Baliabideen Plangintzan (ERP) zenbait
modulu, sistema integratu eta automatismo ezartzea.
• Azpiegiturak, horietatik eskaintzen baitzaie operazioa eta laguntza
teknikoa/funtzionala sozietate publikoei, askotariko proiektuei eta oso proiektu
dinamikoei euskarria emanez.
- NASERTIC Nafarroako Gobernuaren kide teknologikoa den heinean,
sozietate publikoen estandarizazio proiektuak gidatzen ari da, ITBPZN-ren
ereduari jarraiki.
- VmWare teknologian oinarritutako birtualizazio azpiegitura administratzen
eta kudeatzen ari da, sozietate publikoak zerbitzatzen dituen azpiegitura
guztiarentzat.
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- Nafarroako Gobernuaren zenbat enkargu garatzen lagundu du, esate
baterako, Errepideen Kontrolerako eta Mantenurako Zentroa.
- Sharepoint eta Office 365 plataformak hedatu ditu.
- Adimen artifizialari eta hiri adimentsuei buruzko proiektuak garatu ditu
Fiware, Sentilo eta Sofía 2 plataformen bidez.
- Superkonputazio plataformaren diseinua, administrazioa eta kudeaketa.
- Esparru-akordioen,
hornitzailerekin.

lizitazioen

eta

ELA-ren

negoziaketak

hainbat

NASERTIC-SERVICE DESK TALDEEI ESLEITUTAKO TIKETEN JARRAIPENA

SUPERKONPUTAZIO ZENTROAREN ZEREGINAK. LAUKI BAKOITZA
KROMOSOMA BATEN DESBIKOIZTE/NAHASKETA/KALKULU PROZESU
BATEN IKURRA DA
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PROZESAKETA JARDUERA EZBERDINEK BEHAR DUTEN EGUNEKO ORDU
KOPURUA (DATU PRESTAKETA BARNE)

BEHARREZKO
HAINBAT
ZEREGINEN
IRAUPENA.
KROMOSOMA
EZBERDINEN NEURRIA SUMATZEN DA, HORIENGAN EGIKARITUTAKO
ZEREGINEK AZALERA HANDIAGOA BAITUTE

Bere aldetik, DPZ erakunde bizi bat da, etengabeko berrikuntza eta inbertsioak
eskatzen ditu helburu kritikoa duten azpiegiturak izateko, energetikoki eraginkorrak
izango direnak, segurtasun sistema optimizatuak, erabilgarritasun altua... Gauza bera
gertatzen da hardware eta software azpiegiturarekin, izan ere, teknologia eta joera berrien
aurrerakada geldiezinak sektorearen abangoardian egonarazten digu, instalazio
modernoenekin zerbitzu onenak eman ahal izateko. NASERTIC aditua da Datu
Zentroen kudeaketan erabilgarritasuna bermatzeko eta gordetzeko mantenuaren
alorreko prebentzio-plangintza programak zuzentzen. Berringeniaritza lan sakon baten
ondorioz, azpiegitura horien mantenuan, fidagarritasunean eta iraunkortasunean
inbertitzen du enpresak.
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Gaur Egun, NASERTIC bi Nafarroako Gobernuaren bi Datuak Prozesatzeko Zentroren (DPZ
o Data Center) kudeaketaz arduratzen da, berariaz telekomunikazioen azpiegiturak,
zerbitzariak eta biltegiratze azpisistemak gordetzeko diseinatu direnak, eta Nafarroako
administrazio publikoko sarearen eskura daudenak.
Bi DPZ horien misio kritikoaren azpiegitura zerbitzua NASERTIC-ek kudeatzen du Nafarroako
Gobernuak egindako enkarguen bidez, urtean bitan. Gaur egungo enkargua indarrean egongo
da 2018ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitartean. Denbora tarte horretan
NASERTIC-ek Nafarroako Gobernuari eskaini dizkion zerbitzuen xehetasuna jarraian
adierazitako hau da:
• Ostatatze zerbitzuak: espazio fisikoa, egokitzapena eta energia-hornidurak, aire
girotua eta abar Nafarroako Gobernuak zehaztutako zerbitzuak eskaini ahal izatea
bermatzeko unean bertan edo etorkizunean beharrezkoak ziren zerbitzari, memoria,
sare elektronika, komunikazio-ekipamendu eta beste gailu guztientzat.
• Langileen ostatatze zerbitzuak: ITBPZNko langileen ostatatze zerbitzuak
Informatika Zentroan (Orkoien eraikina), uneko eta etorkizuneko beharrekin lotuta,
horien ardurapean egon litezkeen zereginak modu egokiagoan garatu ahal izateko.
• Orkoien eta Belosoko DPZ-ren azpiegitura osagarrien kudeaketa zerbitzuak:
Nafarroako Gobernuaren bi DPZ-en une honetako edo etorkizuneko beharrekin lotutako
egokitzapenaz, garapenaz, azpiegitura osagarriez, mantenuaz eta kontsumoaz
arduratzen da NASERTIC. Jarraian, gaur egun abian diren eta NASERTIC-en
ardurapean dauden mantenu-lanak zerrendatu dira:
- Edukitzaileak: bulegoak, fatxadak, eta abar.
- AT (CT) eta BT sistema.
- Segurtasun sistemak eta sarbideen kontrola.
- Aire girotuaren sistema.
- Karga-jasogailuak, sorgailu taldea, etengabeko elikadura-sistema.
- Azpiegitura osagarriak.
- Kontsumo elektrikoa, sorgailuarentzat gas kontsumoa.
- Eraikinaren segurtasuna eta garbiketa.
Zerbitzu hori berariaz telekomunikazio azpiegiturak, zerbitzariak eta biltegiratze
azpisistemak ostatatzeko diseinatu dute, betiere 24x7 orduko badaezpadako zaintza eta
mantenu bidezko segurtasunez kudeatuta. 2N protokoloaren bidez sostengatutako
instalazioak ditugu bai elikadura sistemetarako eta baita klimarako ere, eta hazteko
gaitasuna duen ingurune malgu batek berehala ekipo berriak jartzea ahalbidetzen digu,
hasierako inbertsioa galdu gabe teknologia eguneratu ahalko dela bermatuz.
2015/2016 urtean zehar Nafarroako Gobernuak, NASERTIC-ekin lankidetzan, bigarren
DPZ bat diseinatu eta eraiki zuen bere informazio-sistemei erabilgarritasun altua,
operazioen hobekuntza eta berrikuntza teknologikoak eskaintzeko. Bi zentroak aldi berean
jarduten dute batek huts egiten badu besteak Foru Administrazioak eskaintzen dituen
zerbitzuak normaltasunez ematen jarraitzeko. NASERTIC-ek haren beharrei erantzuten
die, zentroaren azpiegitura osagarriak kudeatzen ditu eta haren mantenuaz arduratzen da
aditu taldeen bidez. Aquads Technologies eta Schneider Electric enpresen lankidetzarekin
egindako proiektu honen ezaugarri nagusia aurrez ekoiztutako eta edukiontzi
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modularretan oinarritutako bere diseinua izan zen, izan ere, horri esker egikaritze-denbora
murriztu (5 hilabete) eta kosteak gutxitu (1,28 milioi) ziren.
2017an zehar DPZ nagusia egin zen, desdoblamendu elektrikoa BT adar bikoitzeko
banaketa elektrikoko instalazio batekin, transformazio-zentrotik edo talde elektrogenotik
haren banaketa-koadroetaraino eta aire-girotze makinen elikaduraraino doazen bere atal
guztiak independienteak izanik. Neurri horrekin instalazioan erredundantzia elektrikoa
izatea lortu da. Aldi berean, bi SAI unitateak banatutako konfigurazio erredundante baten
bidez ordezkatu dira. Instalatutako osagai guztiak bateragarriak izan beharko dira
azpiegituraren monitorizazio eta kudeaketa sistemarekin, SYSTAM enpresaren DCIM (data
center infrastructure management).
SYSTAMen DCIM zerbitzuak azpiegitura osatzen duten aktibo guztien erabateko
ikusgarritasuna eskaintzen du denbora errealean, espazioaren, energiaren,
konektibitatearen eta status-aren ezaugarri guztiak eta euskarrien azpiegiturak
monitorizatzeko aukera emanez. Tresna honekin egoerak garatzeko aukera dago
(ekoizpenean sartu aurretik aldaketak moldatzeko), uneko erabileran oinarrituta
azpiegiturako eragina aztertzeko abagunea eta lortutako datuen azterketaren bidez
kudeaketa hobetzeko aukera. NASERTIC-ek gogoan dauka monitorizazio zerbitzuak
ezartzen dituzten Datuen Zentroak izango direla instalazio moldagarrienak, ekonomikoki
jasangarrienak eta ekologikoki eraginorrenak, beti honako premisa hau jarraituz:
“Definitzen ez dena ezin da neurtu. Neurtzen ez dena ezin da hobetu. Hobetzen ez dena
hondatu egiten da beti”.
2018. urtearen ezaugarri nagusia “facility” horien gainean egindako hobekuntzak izan
ziren: Belosoko aire-girotu zirkuitu hidraulikoan inertzia gordailuak ezarri ziren,
isolamendu-transformadoreen gelako aireztapen sistemak handitzea, ur bidezko detekzio
neurriak hedatzea... Eta batik bat, bi zentroak eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriaren
baldintzetara egokitu izana. 2019. urtearen ezaugarri nagusia negozioaren-jarraitutasun
plan baten bidez ISO 22301 lortzeko etengabeko lana izan zen.

PUE DPZ1 GRAFIKOAK (DPZ BATEKO KONTSUMO ELEKTRIKO GUZTIAK IT
SISTEMEN KONTSUMOAZ ZATITZEAREN EMAITZA)
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2016
Lanpostua osatzen duten osagaien
inbentarioaren kudeaketaprozesuaren garapena, ondorioz
merkatuko produktu bat eskuratzen
da, lanpostua osatzen duten
elementuen aurkikuntzaren zati
handi bat automatizatzen
duena

2018
Superkonputazio Zentroa abian
jartzea

2017
OFFICE 97 - OFFICE 2010
aplikazioen migrazioak

2019
Genomen prozesaketa NAGEN
1000 proiektuarekin eta
puntuzko hodeiak TRACASAren
Lidar proiektuarekin,
Superkonputazio Klusterrari
esker
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DPZ MUGARRIAK

2016
Belosoko DPZren egokitzapena
eta abian jarri izana, Data
Center Market aldizkariaren saria
jaso zuena, estatu mailan
ezaugarri horiek dituen bakarra
izateagatik (Tier III aukera
ematen duen edukiontzia

91

2017
Desdoblamendu elektrikoa
(elikagai adar bikoitza sortuz eta
osagai guztiak mantentzea
ahalbidetuz) eta bi SAI-ak
ordezkatzea (SAI-etako
eraginkortasun energetikoa)
Orkoien udalerrian.

2018

2019

Belosoko aire-girotu zirkuitu
hidraulikoan inertzia gordailuak
ezartzea

Negozioaren-jarraitutasun
plana: ISO 2230

4.3 TE LEKOM UN IKAZ I O
AZPIE GITUR EN AL ORRA

Telekomunikazio Azpiegituren Arloa telko zerbitzuen azpiegituraeuskarrien kudeaketaz arduratzen da: 134 telekomunikazio
zentro eta seinalearen, zuntzaren eta irratiaren datu-sarea. Era
berean, LTD hedapen zerbitzua eta hirugarrengoen ko-kokapen
zerbitzua kudeatzen dira alor horretan.
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Alorraren eguneroko lanari Banda Zabalaren Plan Zuzentzailearen zati bat egikaritzeko
lana gehitu zaio zeregin nagusi gisa, eta ondorioz, bere jarduera asko hazi da azkeneko
hiru urteetan. Igoera horrek langile berriak hartzea eta kanpoko enpresa gehiagorekin
lan egitea eskatu du. Une honetan, alor honek 9 langile dauzka.
Alorraren jarduera guztia enpresaren 2017-2020 Plan Estrategikoarekin lerrokatuta
egon da.
Banda Zabalaren hedapenarekin lotuta, 2017ko azaroan Nafarroako Gobernuak
formalki onartu zuen Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea (BZPZ), aldiz, zuntz optikoaren
hedapenarekin lotutako jarduera hilabete batzuk lehenago hasi zuen arloak. BZPZ
egikaritzeak kapilaritate handiko datu-sare baten hedapena dakar, non ezberdindu egin
behar diren:
• Enborreko ardatzak (zuntz optikoa).
• Udalen bigarren mailako interkonexioak eta adarrak, Toki Azpiegituren Planaren
esparruan egikarituak.
• Enborreko sareko irrati-loturak - irratia.
• Banaketa sarea eta udalerrien barruko sarbidea, sare korporatiboen konexiorako
(sarbideko irrati-loturak edo zuntz optikoa).
• Telekomunikazio zentroetara zuntz optiko linea eramatea, eskura dagoen hargune
elektrikoa erabiliz.
• Industrialdeetako presentzia-puntuak.
Arlo honek egindako jarduerak barne hartzen ditu honako hedapen hauek eskatzen
dituzten beharrezko ekintzak, haien fase guztietan:
• Proiektu teknikoak osatzea. Baldintza teknikoak eta legalak aztertzea.
• Dagozkien baimenak izapidetzea.
• Lan osagarrien lizitazioa:
- Zuntz optikoaren hornidurak, aurrefabrikatutako etxolak.
- Obra zibileko lanak: mikrozanja, kutxatilak.
- Zuntz linearentzako, uztarketarentzako edo bide optikoak zehazteko lanak.
- Zentro berriak abiaraztea: zimenduak jartzea, hornidura elektrikoan alta
ematea, etxola bat ezartzea.
• Lanak ikuskatzea, haien jarraipena egitea eta lanen egikaritzea dokumentatzea:
- Jardueren eta haiei lotutako baliabideen plangintza.
- Ekonomiaren eta denboraren aldetik proiektua kontrolatzea.
- Kanpoko eragileen koordinazioa: lanen zuzendaritza, enpresa kontratistak,
udalak, erakundeak.
• Ingeniaritzaren eta zerbitzuen arloekin koordinatuta egotea sortutako azpiegitura
integratzeko.
Lurreko Telebista Digitalaren (LTD) hedapen zerbitzua ere kudeatzen dugu. Ildo
horretatik, 2016ko irailean, Popular TV kateak saioak emateari uztean eta
emakidadunen esleipen berria egitean, tokiko kateetako saioak aktibatu ziren Iruñeko
eta Tafallako mugapeetan.
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ETBren seinalearen difusioari dagokionez, ETB1 eta ETB2 seinaleen hedapena
errazteko lana egin da, MUX autonomikoaren bi kate libreetan eta ETB3 tokiko mugape
guztietan.
Bestalde, Herri Lanen Zuzendaritza Nagusiak eskatuta, Belate eta Almandoz tuneletan
telekontrol sistema bat ezartzeko lan egin da, balioztatua izan ondoren Kontrol Zentroak
kudeatzen dituen gainerako tuneletan NPE eredu gisa ezarri dezaten. Proiektuak
eskainitako konponbidea merkatuko zerbitzu estandarretan oinarritzen da. Zehazki,
PLC estandarra eta Scada sistema erabiltzea aurreikusi da. Urte hauetan, guztira
errepideetako 15 tunel migratu dira F.O.-ra.
Zuntz optikoari dagokionez, Arlo honek lehenengo aldiz bere gain hartu du zuntz
optikoaren azpiegituraren mantenurako lehenengo hitzarmena eta zuntzaren enborreko
ardatzak urrunetik gainbegiratzeko tresna bat abiarazi du. Une honetan, ezarritako
zuntz instalazioa kudeatzeko merkatuak eskaintzen dituen aukerak aztertzen ari dira.
2018. urtean telekomunikazio zentroei lotutako azpiegituraren (etxola, dorreak eta linea
elektrikoak) mantenu-hitzarmena berriz aterako da lizitaziora. Arlo honetan, Nafarroako
Gobernuaren aldetik, telekomunikazio zentroetara hornidura elektrikoen oinarrizko
zerbitzua aitortzea sustatzen da.
Eta eraikinen barrualderako, kabre-sare egituratuak eskatzen zizkiguten 683 eskari
artatu ditugu.
Azkenik, Telekomunikazio Azpiegituren Arloak bi operadoreei zuntz ilun zerbitzuak
eman dizkie, beste erakunde batzuekin elkarlanean.
* Ikus
telekomunikazio
azpiegituren,
sareko
ingeniaritzaren
eta
telekomunikazio zerbitzuen arloetako adierazleen multzoa, 107.
orrialdean.
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2016
Tokiko emisioak eta ETB
hedatzen hasi. Banda Zabalaren
Plana zehaztu eta lehenengo
ekintzak burutu.
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2017
2017ko azaroan, Nafarroako
Gobernuak Banda Zabalaren Plan
Zuzentzailea (BZPZ) onartu zuen
formalki. Zuntz bidez konektatutako
lehenengo egoitzak eta
telekomunikazio zentroak

2018

2019

Tokiko Azpiegituren Planean
eta Banda Zabalaren Planean
aurreikusitako inbertsioak
bermatuta gelditu ziren finantzen
aldetik inbertsio jasangarri gisa

Gobernuaren zuntz optikoa,
beste leku batzuen artean,
Nafarroako Pirinioetara iritsi zen
eta horrekin batera operadoreek
zuntza etxeraino hedatzeko
sareak (FTTH) ezartzeko
konpromisoak

4.4 SAREKO INGENIARITZAREN ARLOA
Sareko Ingeniaritza Arloaren eguneroko jarduera kudeaketa-talde ezberdinen
jarduketetatik abiatuta garatzen da, Arloko langileak talde horietan banatuta
daudelarik. Talde horietako bakoitzaren jarduketa esparruak euren espezializazio
jarduerako teknologia ezberdinei erantzuten die, eta honako hauek dira:
Sarbide-sarea: konektibitate zerbitzuak ematen ditu tokiko inguruneetan
(zuzenean erabiltzaileei) eta metropoliko inguruneetan (lekuko bulegoen eta
hurrengo hirigunearen artean).
Hari gabeko sarbide-sarea: hari gabeko konektibitate zerbitzuak (wifi)
erabiltzailearen ingurunean.
Datu-sarea: hiriarteko konektibitatea, zuntz optikoaren edo irrati-loturaren
bidez, telekomunikazio zerbitzuen irismena urrun dauden herrietaraino
helarazteko.
Telefonia: ahots zerbitzuei aplikatuta, askotariko plataformetan eta
komunikazio bateratuen zerbitzu aurreratuak ere eskaintzen ditu.
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Lantalde horietako bakoitzak erreferentziazko bi aditu dauzka, eta haiei arloko teknikari
batzuk gehitzen zaizkie, landu beharreko proiektu zehatzaren izaeraren arabera.
• Talde horien gainetik “Ingeniaritza Kudeatzaileak” deiturikoak daude, zereginen
banaketaz eta beste lau talde kudeatzaileen koordinazioaz arduratzen direnak.
• Modu osagarrian, Zeharkako Lanak izeneko taldea sortu da euren
berezitasunaren edo konplexutasunaren ondorioz teknologia ezberdinen eskuhartzea behar duten proiektuentzat.

Gure arloko eguneroko lanean bi zeregin mota izaten dira: erabiltzailearen laguntzazentroarekin (CAU) ezarritako kanaletik jasotzen diren eguneroko zereginak eta ekitaldi
bakoitzaren hasieran egindako enkargu zehatzak edo urte bakoitzean zehar sortzen
diren behar puntualetatik eratorritakoak.
• Lehenengo taldean honako zeregin hauek sartuko lirateke: modu puntualean
sarbide-sareko elektronika berritzea edo hedatzea; konfigurazioaren aldaketak
alten, bajen edo lanpostuen lekualdaketen ondorioz; DPZetako behar berrien
ondorioz sortutako konfigurazioak; sareko operazio taldeari bigarren mailako
euskarriak ematea; eta maiz agertu ohi diren beste eskari batzuk.
• Tamaina handiagoko proiektuen kasuan, maiztasun handiko proiektuek leku
berezia dute, adibidez, Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea, telefonia plataforma
pixkanaka IP teknologiara migratzea, Hezkuntza Departamenturako hari gabeko
sareak ezartzea edo polizien komunikazio zerbitzuak.
• Maiztasun baxuagoarekin izan arren, Nafarroako Gobernuarentzako zuzendutako
tamaina ezberdinetako proiektu-eskaerak ere jasotzen ditugu, esate baterako,
Beloson bigarren DPZ bat abiarazteko laguntza teknikoa edo Nafarroako
Larrialdietako Zerbitzuaren plataforma berritzeko proiektua, Nafarroako
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Ospitaleguneko agregazioaren eta sarbidearen elektronika berritzea, Osasunaren
Departamentuko hainbat bulegoetan haririk gabeko sareak ezartzea, ingurune
metropolitarreko eta Ospitale Psikogeriatrikoko elektronika berria abiaraztea,
Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren lekualdaketa, Nafarroa Arena
Pabiloira eta Azpiegituren Zerbitzua Tracasako eraikinera eramatea edota
Nafarroako Geodesia Aktiboko Sarearen internetera konektatzeko
ekipamenduaren berrikuntza.
• Nafarroako Gobernuarentzat jarduten dugun bezalaxe, NEKP-eko sozietate
publikoentzat ere egikaritzen ditugu proiektuak, esate baterako, Navarra Arena
kirol-eremua abiarazi dugu, Baluarte sarearen berrikuntza elektronikoa burutu
dugu (biak NICDO-rentzat) eta baita CEIN zentroaren eta NILSA enpresaren
telefonia zerbitzuen IP teknologiarako migrazioa ere.
• Beste esparru batzuetan, sektore publikotik atera gabe, laguntza teknikoa eskaini
diegu Nafarroako Parlamentuari eta Nafarroako Kontuen Ganberari.

* Ikus
telekomunikazio
azpiegituren,
sareko
ingeniaritzaren
eta
telekomunikazio zerbitzuen arloetako adierazleen multzoa 107. orrialdean.
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2016

2017

2016-2019 urteen artean
Foruzaingoaren komunikazio
zerbitzuak eskaintzeko enkargua
berritu egin zen

Banda Zabalaren Planaren
esparruan, lehengo egoitzak
aktibatu ziren. Merkatuen eta
Lehiaren Batzorde Nazionalaren
(MLBN) jakinarazpenaren artxiboa
jaso zuen NASERTIC-ek, zuntz
optikoaren soberakina

2018

2019

Datu-sarea martxan jarri zen
Carrier Ethernet teknologiarekin.
Nafarroako Geodesia Aktiboko
Sarea berritu zen, erreferentziazko
13 estaziorekin eta zuzenketen
argitalpen eta bilketa
plataformaren
eguneraketa

Sare Korporatiboak 20 urte
bete zituen. Esparru-akordioak
sendotu egin ziren hornitzaileak
eta zerbitzuak kontratatzeko
tresna gisa

4. 5 TELEK O M UNI K AZ I O
Z E R BIT Z UE N ARLO A

Telekomunikazio Zerbitzuen Arloa bi atal ezberdinetan banatuta dago:
Telko Zerbitzuen kudeaketa

Zerbitzuen Kontrol Zentroa (ZKZ)

Telko Zerbitzuen Kudeatzailearen postua 2017an sortu zen, bezeroarekiko
komunikazioa hobetzeko eta Telko Zuzendaritzara bidalitako eskarietan bere
sarrerako interfazea izateko asmoz.

NASERTIC │MEMORIA 2016-2019
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Zerbitzuen Kudeatzaileen funtzioak honako hauek dira:
• Zerbitzuak zehaztea.
• Bezeroarekiko hitzarmenak kudeatzea.
• Zerbitzu berriak eskatzeko unean bezeroarekiko kontaktu nagusia.
• Zerbitzu mailako Hitzarmenen Jarraipena (SLA ingeleraz).
• Zerbitzuen kudeaketarako sistemen (Service Desk eta Spectrum) eta prozesuen
zehaztapena.
Zerbitzuen Kontrol Zentroak 15 urte baino gehiago daramatza martxan eta honako
funtzio hauek betetzen ditu:
• Gertakariak eta eskaintzen ditugun zerbitzuen eskariak jaso eta izapidetu.
• Aktibo dauden elementuen eta zerbitzuen monitorizazio eta gainbegiraketa
proaktiboa.
• Programatutako lanen koordinazioa.
• Zerbitzu berrien zuzkidura eta ezarpena.
Gure bezero nagusiei emandako zerbitzuak:
• Nafarroako Gobernuari eta bere sozietate publikoei: Telefonia zerbitzuak
(ohikoa edo IP) eta datuak (egoitzaren konektibitatea eta sare lokala, hari
bidezkoa edo hari gabea).
• Herritarrei: LTD-ren hedapen zerbitzua.
• Telekomunikazio operadoreei: duela 20 urtetik Telekomunikazio zentroei
ematen zaizkien ko-kokapen (Housing) zerbitzuei gehitu zaie Nafarroako
Gobernuko sarearen soberakina erabilgarri jartzeko lana.
• ANIMSA: 2018n akordio bat sinatu zuten NASERTIC eta ANIMSA-k ANIMSA
sozietateari zegozkion udaletako egoitzetan konektibitatea ezartzeko.
Gure arloko eguneroko lanean CAU bidez iristen zaizkigun zereginak daude alde batetik
(intzidentziak eta eskariak artatzea edo gure zerbitzuen jarraipena egitea edota zerbitzu
horiek areagotzea) eta hedapen edo ezarpen zehatzetan parte-hartzea bestetik.
2018. urtearen amaieratik, eskuartean ditugun migrazio edo hedapen proiektuen
kopuru handia dela eta, Kontrol Zentroan zuzkidura-talde espezifiko bat sortu da eta,
besteak beste, proiektu hauetan parte-hartzea egokitu zaio: ikastetxeetako WIFI
migrazioa, egoitza korporatiboak autoprestaziora konektatzea (zuntza edo irratia),
telefonia zerbitzua IP-ra migratzea, Carrier Ethernet sarea ezartzea eta CISCO-ren
MPLS sarea Juniper-era migratzea.
Erabilitako tresna garrantzitsuenak eta horiei egindako hobekuntzak
• Instalatutako elementuen gainbegiraketa aktiboa egiteko eta horien konfigurazioen
segurtasun kopiak egiteko erabilitako tresna Spectrum da. 2019an tresna horren
bertsioa hobetuko da eta informeen moduloa ordezkatu egingo da, CABI-tik
Jasper-era pasaz.
• 2019an sareko estatistiken bilketa sistemen migrazioa esleitu da, CA eHealth eta
NetFlowa sistemetatik Performance Center eta NFA-ra pasaz. Egungo tresnak
baino zerbitzu gehiago eta errendimendu hobea duten bi tresna eguneratu gabe
geratu ziren.
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• Service Desk tresnari dagokionez –ticketing, datu-base eta ekipamendu eta
zerbitzuen inbentarioa (CMDB), ezagutzaren datu-basea (knowledge base) eta
zerbitzuen hitzarmenen dokumentazioa egiten duen tresna– honako hau egiten
ari dira:
• 2018 urtearen amaieran CMDB-rentzako automatizazio bat abiarazi zen, modu
automatikoan CI-ak sortzea eta erreferentziazko ereduak ezartzea ahalbidetuko
zuena, erabilitako denbora eta giza-akatsak murriztuz. Automatizazio horren
lehenengo bertsioa 2019ko maiatzaren hasieran jarri zen martxan. TI
Zuzendaritzako Sistema Banatuak Arloko teknikariek burutu zuten haren
garapena.
• 2019ko otsailaren erdi aldera tresna jasotzeko prozesua abiarazi zen, eta horrek
ekoizleak garatutako hobekuntzak ezartzeko aukera emango du. Une honetan
erabiltzen ari garen bertsioa 2014koa da.
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2016

2017

Entitate propiorik gabeko
zerbitzuen arloa

Bezeroa erdigunean kokatzen:
Zerbitzuen Arloaren sorrera
Arloen arteko koordinazioa
hobetzeko eta Telko
Zuzendaritzaren barruko
bezeroaren arreta hobetzeko

2018

2019

Zerumuga urrunago eramaten:
telekomunikazio operadoreekin
zuntz ilunaren lehenengo alokairu
kontratuak sinatu ziren Nafarroako
Gobernuaren autoprestaziozko
zerbitzu kopurua handitu zen

Prozesuak eta tresnak
optimizatzen: Zerbitzuen Kontrol
Zentroko espezializazioa eta
berrikuntza –negozioarentzat
garrantzitsuak diren tresnen
automatizazioa (Service Desk,
Spectrum eta Performance
Manager)

TELEKOMUNIKAZIO AZPIEGITURAK, SAREKO INGENIARITZA ETA
TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK ARLOETAKO ADIERAZLEEN MULTZOA

Nafarroako Gobernuko
zuntz optikoaren enborreko sarea
Nafarroako Gobernuaren
banda zabalaren sare
korporatiboa Nafarroako
Banda Zabalaren Plan
Zuzentzailearen zutabe
nagusietako bat da.

2015

2016

2017

2018

2019

172

193

202

315

415

Zuntzera konektatutako egoitzak

Zuntza Sare Korporatiboan (km) 210 km 274 km 475 km 556 km 801 km

Tokiko inbertsioen plana

Lurraldearen egituraketa
kapilaritate handiarekin zuntz
optikoaren hedapena sustatuz.
Azpiegitura pasiboak sortzea
(hedapen kostuaren
% 80eskatzen dute), udalen
jabetza izango direnak,
operadoreak sartzeko
oztopoak murriztuz, hedapen
kosteak jaitsiz eta errentagarritasun
baxuko eremuak erakargarriago bihurtuz.

Sare Korporatiboa
PIL

Trafiko agregazio puntuak
estaldura defizit handiena duten
eremuetatik gertu.
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Egoitza korporatiboetako konektibitatea
Nafarroako Gobernuko eta
toki-administrazioetako
egoitzetako konektibitatea
hobetzeak herritarrei
eskaintzen zaizkien
zerbitzu publikoak modu
esanguratsuan hobetzea
ahalbidetzen du eta, era berean,
Administrazioaren kudeaketaren
eraginkortasuna hobetzen du.

Nafarroako
Gobernuko
egoitzak

2015

2016

2017

2018

2019

2020

336

352

466

564

847

996

85 %

100 %

NGA konexioa duten egoitzak

Egoitza guztien gaineko % 34,5 % 36,6 % 47,8 % 56,6 %

Herritartasuna: NGA sareen garapena
2015

2019

Biztanlerik gabeko
guneak %0 Estaldura 30 Mbps
% 25 Estaldura 30 Mbps
% 75 Estaldura 30 Mbps
%100 Estaldura 30 Mbps
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Estaldura

2016

2017

2018

2019

30 Mbps

69,9 %

82,4 %

87,4 %

88,7 %

100 Mbps

69,9 %

79,8 %

86,1 %

88,1 %

Industrialdeak
2016

2018

NGA estaldurarik gabeko industrialdeak

NGA estaldura duten industrialdeak

Estaldura

2016

2018

30 Mbps

40,47 %

84 %

100 Mbps

40,47 %

82,55 %

Herritartasuna: NGA sareen garapena
2015

2019

Biztanlerik gabeko
guneak %0 Estaldura 30 Mbps
% 25 Estaldura 30 Mbps
% 75 Estaldura 30 Mbps
%100 Estaldura 30 Mbps
Irrati-estaldura 30 Mbps

Estaldura

2016

2017

2018

2019

30 Mbps

69,9 %

82,4 %

93,81 %

94,97 %

100 Mbps

69,9 %

79,8 %

86,1 %

88,1 %

*Zerbitzuak irrati-sareen bidez ematen dituzten hainbat telekomunikazio
operadorek eskaintzen duten estaldura eta legealdi honetan zehar egin dituzten
inbertsio handiak kontuan izanda (mapan berde kolorez agertzen dira),
estalduraren hobekuntza are esanguratsuagoa dela frogatu daiteke, Nafarroako
biztanleriaren % 95era iristen den estaldura ehunekoetara iritsiz.
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Estalitako udalerri kopurua (metagarria)
ZUNTZA
IRRATIA
GUZTIRA

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

11
0
11

15
0
15

61
14
75

69
33
102

Urtero konektatutako egoitza kopurua
ZUNTZA
IRRATIA
GUZTIRA

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

TOTAL

2
0
2

6
0
6

120
28
148

32
31
63

160
59
219

Konektatutako egoitza kopurua (metagarria)
ZUNTZA
IRRATIA
GUZTIRA

2016

2017

2018

193
84
276

202
0
198

315
28
346

2019 (15/5/19)

350
59
409

Kable-sare egituratuen hedapenak
Kable-sareen kudeatzaileak
Administrazio teknikoa
GUZTIRA

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

TOTAL

191
232
423

187
317
504

254
315
569

47
126
173

679
990
1669

Sare lokalaren (LAN) hedapenak
Instalatutako switch berrien kopurua
Ataka berrien kopurua

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

TOTAL

199
7.251

235
9.091

342
13.907

185
6.345

961
36.594

Hari gabeko zerbitzuen (WIFI) migrazioak
Migratutako egoitzen kopurua
Aps kopurua
GUZTIRA

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

TOTAL

1
27
28

27
214
241

62
1.629
1.691

59
1.033
1.092

149
2.903
3.052

Migrazioak IP telefoniara
Jardun den egoitza kopurua
VOIP-era migratutako luzapen kopurua
GUZTIRA

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

TOTAL

46
1.098
0

27
1.027
0

18
588
0

8
447
8

57
3.160
3217

Gertakariak eta eskaerak
Eskaera kopurua
Gertakari kopurua
GUZTIRA

2016

2017

2018

2019 (15/5/19)

TOTAL

3.586
3.888
7.474

4.090
3.974
8.064

4.456
4.191
8.647

1.889
1.814
3.703

14.021
13.867
27.888

Gainbegiraketa duten nodo kopurua (metagarria)
Nodo kopurua guztira

2016

2017

2018

2.697

3.062

3.828

2019 (15/5/19)

4.221

Egoitzetako konektibitatearen batez besteko erabilgarritasun-balioa
Zuntzaren autoprestazioa
Kontratatutako lineak

2016

2017

2018

99,93%
97,49%

99,88%
97,33%

99,43%
96,28%

2019 (15/5/19) BATEZ BESTEKOA

99,16%
98,19%

99,60%
97,32%

Oharra: 2018 eta 2019ko autoprestaziozko balioak okertu egin dira apur bat, izan ere, hedapen lanen ondorioz
programatutako mozketak izaten dira eta irrati-egoitza kopurua handitzean erabilgarritasuna jaitsi egiten da.
Dena den, kontratatutako zerbitzuen gainetik dauden balioak izaten jarraitzen dute.
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4. 6 LABOR AT E GI ARE N ARLO A
Laborategiaren Arloa, hogei urte baino gehiagoko esperientzia duena, erreferentzia
bat da autonomia eta estatu mailan nekazaritzako elikagaien sektorean eta sektore
toxikologiko-forentsean. Talde gazte eta dinamiko bat dauka, kualifikazio handikoa
eta oso espezializatua, eta 15 profesionaletako talde bat; horrek eskaera
analitikoen aurrean azkartasunez eta bizitasunez jokatzea ahalbidetzen du.

NASERTIC │MEMORIA 2016-2019

Kalitatearekiko daukagun konpromisoa gure balio nagusienetako bat da sektorean
erreferente izateko. Kalitatearen kudeaketa-sistema garatu bat daukagu, UNE EN
ISO/IEC 17025 arauaren baldintzak betetzen dituena, bai nekazaritzako elikagaien
esparruan eta baita entsegu toxikologikoetan eta forentseetan (azken hori irismen
irekiarekin).
Azkeneko lau urte hauetan jarduera, berrikuntza eta dibertsifikazio lan handia
egin da, hau da, Gobernuaren enkargu kopuru gero eta handiago bat burutu ahal izan
dugu (bai Landa Garapenaren bai Foruzaingoaren alorretan) eta 2016tik beste enkargu
bat daukagu Memoria Historikoaren esparruan (ikus 3. puntua), Nafarroako
Gobernuaren Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak
eskatuta. 2019ko maiatzera arte, 44 hondakin aztertu dira, eta horietatik 1936ko
biktimen 35 informazio-profil lortu dira.
Gainera, 2016an baita ere, lankidetza hitzarmena sinatu genuen FEAGAS-ekin
(Federación española de Asociaciones de Ganado Selecto) eta horrek gure jakintza,
gurea sarea eta gure jarduera modu esanguratsuan hazi du, izan ere 20 elkarte baino
gehiagorentzat lan egin dugu eta urtean 10.000 baino genotipifikazio proba gehiago
egin ditugu behien, zaldien eta txerrien filiaziorako.

Halaber, ateak zabaldu dizkiogu I+G+b-ri: gure balioek eta esperientziak NAGEN 1000
proiektuan parte hartzeko aukera eman digute, maila zientifiko eta teknologikoan, eta
bazkide gisa 2018tik INTIA eta CUMArekin parte hartzen dugu abeltegietako pentsuak
baloratzerakoan teknika azkarrak eta eramangarriak ezartzean datzan beste proiektu
batean; Nafarroako esnetarako behi ustiategien jasangarritasunaren esparruko jarduera
bat, LGP NIR proiektua, beharrezko analisi teknikak eginez.
Azken urteotan, bezeroei balioa eskaintzen ari gara datuak eta teknologia bateratuz.
Guk geuk garatutako web-aplikazio bat daukagu (PERFILAN), identifikaziorako laginen
analisi eskaerak edota txosten analitikoen deskarga modu automatikoan eta masiboan

kudeatzeko aukera ematen duena. Analisien emaitzak fitxategi digitaletan bidali
daitezke, bezeroak nahi duen lekuan modu masiboan kargatzeko erabili ditzakeenak,
eta pdf formatuan ere bai. Antzeko tresna bat jarri dugu Bakearen, Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren eskura, Memoria Historikoaren alorrean.
NASERTIC-en laborategiak 2016tik hasita honako analisi-metodo hauek garatu eta
balioztatu ditu, beti bere bezeroek eskatuta eta dagokien akreditazioarekin:
• Pentsuetako eta lehengaietako antibiotikoen analisi kuantitatiboa, LCMS bidez.
• Pentsuetako eta lehengaietako coccidiostatoen analisi kuantitatiboa.
• Ongarri organikoetako materia lehor eta nitrogeno kopuru osoa.
• Matrize eta markatzaile genetiko ugari zaldietan, behietan, ardietan eta txerrietan.
Lehen aipatu dugun bezala, urte hauetan berrikuntzan jardun dugu, ekipamenduetan
eginiko inbertsioak etengabekoak izan dira, izan ere, abangoardiako ekipoak behar
genituen bezeroen eskaera analitikoei erantzun azkarra eta teknologikoki sendoa
emateko:
• Biologia Molekularrean sekuentziadore automatikoak dauzkagu, PCR eta PCR
Real Time, eta lagin kopuru handiak azkar prozesatzeko aukera ematen duten
sistema automatizatuak.
• Fisika-Kimikan eta Kromatografian kromatografo ionikoak dauzkagu,
eroankortasun elektrikoaren detektagailuetara lotuta, gaitasun handiko
analizagailu diskretua, plasma induzituko ekipoak eta kromatografoa –bai
likidoentzat eta baita masa detektagailuetara lotutako gasentzat ere–.
Ekipamendu horri esker askotariko helburua duen laginak aztertzea ahalbidetzen
du: bromatologikoak, konposizionalak, hondakinen detekzioak, eta abar.
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Pestizida-hondakinak, sendagaiak, animalien elikaduraren kontrola eta abar ofizialki
kontrolatzeko Administrazioak izendatutako erakundea garen heinean, babes analitikoa
ematen diegu enpresa publikoen eta produktuen ziurtagiriak egiten dituzten
erakundeen proiektuei: uraren, lurraren edota landareen analisiak, besteak beste.
Egiaztatze Erakunde Nazionalaren (ENAC) egiaztagiria daukagunez, txosten analitikoak
641/LE1375 espedientearen bidez ziurtatzen ditugu.
Esparru horretan, 2018an, akordio bat sinatu zuten NASERTIC-ek eta ENAC-ek
(Egiaztatze Erakunde Nazionala); horren bitartez, laborategiko 4 aditu ENAC-eko
teknikari adituen taldean sartu ziren estatu mailako beste laborategi, teknologia zentro
edota enpresentzat ohiko eta ezohiko auditoretzak egiteko.
Gure 4 jarduera arloetan espezialistak ditugu (fisika-kimika, kromatografia, biologia eta
biologia molekularra). Hitzarmen horri esker, NASERTIC-en Laborategiak bere
espezializazioarekin eta jakintzarekin aurrera egin du estatu mailako bere
posizionamenduan. 2018. urtea aitorpenen urtea ere izan zen, NUP eta NASERTIC
sarituak izan baikinen; Nafarroako Gobernuarekin lankidetzan ADItech korporazio
teknologikoak antolatutako Science Ekaitza izeneko Nafarroako I. Gala Zientifikoan
gure Ados Milk proiektuak Accésit de Cadena Alimentaria saria jaso zuen. Aurkeztutako
proiektua esnetarako behi-taldeen hautaketa genetikoan oinarritzen da, eta
intolerantziak dituzten pertsonen dieta hobetuko duen behi-esnea ekoizteko xedea
dauka.
Toxikologia forentsearen esparruan ere Foruzaingoari azterketak egiten laguntzeko
Administrazioak izendatutako erakundea gara, eta gainera, beste polizia batzuek
sortutako laginak ere aztertu ohi ditugu Auzitegi Medikuntzaren Nafarroako
Institutuaren bitartez edo errekerimendu judizial bidez, Justiziaren Zuzendaritza
Orokorrak berak eskatuta.
Batzorde Nazionalaren baimena daukagu helburu judiziala duten azterketak egiteko
xedez DNA-ren erabilera forentseaz baliatzeko eta txosten analitikoak ziurtatzen ditugu
641/LE1769 espedientearen bidez ENAC-ek ziurtatutako erakundea garelako.
Testuinguru horretan, 2019ko apirilean, Foruzaingoaren eta NASERTIC-en artean
Lankidetza Protokolo bat sinatu da laborategiaren zerbitzua arautzeko, eta horren
bitartez arautu egin dira lankidetzaren eta elkarlanaren oinarriak aholkularitza
teknikoari eta analisi forentse eta toxikologikoei dagokienez. Gainera, Foruzaingoan
bezalaxe, NASERTIC-en uste dugu I+G+b (ikerketa, garapena eta berrikuntza) alorraren
aurrerapenaren ondorioz, batez ere biologia molekularraren esparruan, beharrezkoa
dela elkarlanean jardutea eta delitu-egitateak argitzen eta teknologiari esker etengabe
garatzen ari den gizarte baten herritarren segurtasuna hobetzen lagundu dezaketen
teknika modernoenen erabilera aztertzea.
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ARLOA ZENBAKITAN
LAGINAK

Biologia

Biologia
Molekularra

Kromatografia

FisikaKimika

GUZTIRA

2015

4286

2357

1954

5262

13859

2016

4259

6274

2123

4595

17251

2017

3773

13692

2100

3654

23219

2018

3721

11035

2866

3859

21481

2019 (apirilera arte)

979

7023

1311

963

10276

Biologia
Molekularra

Kromatografia

FisikaKimika

GUZTIRA

PROZEDURA TEKNIKOAK
Biologia
(PT)
2015

4185

3536

2350

17386

27457

2016

4174

8319

2598

13441

28532

2017

3713

16196

2541

12693

35143

2018

3673

13479

3507

14399

35058

2019 (apirilera arte)

979

8215

1775

4014

14983

DETERMINAZIOAK

Biologia

Biologia
Molekularra

Kromatografia

FisikaKimika

GUZTIRA

2015

5151

3568

55517

35094

99330

2016

4982

8319

98199

21995

133495

2017

4497

16196

81247

21131

123071

2018

4429

13479

83135

25301

126344

2019 (apirilera arte)

1231

8250

14172

5905

29558

PT/LAGINA

Biologia

Biologia
Molekularra

Kromatografia

FisikaKimika

GUZTIRA

2015

0,98

1,50

1,20

3,30

1,98

2016

0,98

1,33

1,22

2,93

1,65

2017

0,98

1,18

1,21

3,47

1,51

2018

0,99

1,22

1,22

3,73

1,63

2019 (apirilera arte)

1,00

1,17

1,35

4,17

1,46

DETERMINAZIOAK/
LAGINA

Biologia

Biologia
Molekularra

Kromatografia

FisikaKimika

GUZTIRA

2015

1,20

1,51

28,41

6,67

7,17

2016

1,17

1,33

46,25

4,79

7,74

2017

1,19

1,18

38,69

5,78

5,30

2018

1,19

1,22

29,01

6,56

5,88

2019 (apirilera arte)

1,26

1,17

10,81

6,13

2,88
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MUGARRIAK

2016

2017

FEAGAS-ek (Federación
Española de Asociaciones de
Ganado Selecto) eta NASERTICek lankidetza hitzarmen bat
sinatu zuten behien, zaldien eta
txerrien filiaziorako
genotipifikazio probak
egiteko

Nafarroako Gobernuaren
gorpuzkiak hobietatik ateratzeko
programan eskuratutako
giza-hondakinak identifikatzeko
DNA-bankua sortu osteko lehenengo
emaitza positiboak

2018
NUP ETA NASERTIC
sarituak izan ziren, zehazki Ados Milk
proiektuarengatik Accésit de Cadena
Alimentaria saria jaso zuten
Nafarroako Gobernuarekin
lankidetzan ADItech korporazio
teknologikoak antolatutako
Science Ekaitza
izeneko
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2019
Foruzaingoak eta NASERTIC-ek
Lankidetza Protokolo bat sinatu zuten
laborategiaren zerbitzua arautzeko, eta
horren bitartez arautu egin dira
lankidetzaren eta elkarlanaren
oinarriak aholkularitza
teknikoarieta analisi forentse
eta toxikologikoei

4 .7 NAFA R R OAKO GO B E RNUARE N H E RRI TAR R EN
A RRETAR AKO BULE G OA E TA T UT E RAK O
TUR IS M O- B ULE G OA
Azkeneko 4 urte hauek aldaketa urteak izan dira Tuteran, zehazki Nafarroako
Gobernuaren enkarguz NASERTIC-ek kudeatzen dituen bi bulegoetan: HAB edo
Herritarren Arretarako Bulegoa, 2010. urtean zabaldu zena; eta TB edo Turismobulegoa, 2012tik NASERTIC-ek kudeatzen duena eta lehengo kokaleku berean
dagoena, Erriberako hiriburuaren erdigunean.
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Aldaketa horiek estrategian islatzeaz ez ezik (pertsonak ekintzaren erdigunean kokatuz,
Administrazio Elektronikoa, turismoaren garapen planak, arreta emateko unean balioa
sortuz), Big Data sistemen erabilera berritzailean ere islatu dira, Turismoaren kasuan
Erriberako zonalderako esperientzia eta programa zehatzak diseinatzea ahalbidetuko
zuten datu berriak lortzeko.
HAB-aren kasuan, urte hauetan prozedurak modu nabarmenean hobetu dira, izapide
guztiak (60 baino gehiago) arreta mota eta xede-audientziaren arabera sistematizatzea
lortu dugulako. Aurretiazko txanda hartzeko zerbitzua ezarri genuen arreta-fluxuak
hobetzeko eta herritarrei zain egonaraztea saihesteko, bai ziurtagiri digitala lortzeko
unean edo Hezkuntza Ministerioaren edo Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza
Departamentuaren beken kanpainetan.
Plangintza estrategikoa etengabekoa izan da HAB-en, izan ere, herritarren behar
aldakorretara egokituz etengabeko hobekuntza bilatzen dugu lehenengo mailako
informazioa eskaintzen duen 6 pertsonako talde baten bidez.
Hala, 2018an, NASERTIC-en Plan Estrategikoaren esparruan, ekintza-planeko alderdi
garrantzitsu gisa honako hauek azpimarratu ziren: HAB Erriberako herritar
gehiagorengana zabaltzea (udalak, ikastetxeak, elkarteak, eta abar), herritarren
arretarako erreferentzia gisa sendotu zedin; eta dibertsifikatzea eta arretarako beste
nitxo batzuk lortzea Administrazio Elektronikoaren ezarpen progresiboa aintzat
hartuta, hala haren laguntza teknikoko bulego bihurtuz eta eremu hartan jarduten
zuten eragile guztiekin sareak ehunduz, herritarrei mesede egingo zien proiektuak
garatzeko xedez.
Azken finean, pertsonak ekintzaren erdigunean kokatzea eta izapidean, erregistroan
edota informatzeko unean zehar balioa sortzea (124.000 baino gehiago 2016 eta
2018ko otsailaren artean).
Zerbitzu horien erabiltzaileek hori guztia berretsi dute. 2017an, HAB-ren lana
baloratzean, “bikain” nota eman zioten asebetetze maila neurtzeko inkesta batetik
ateratako emaitzen arabera, bulegoa ireki zenetik (2010 urtean) egindako lehenengoa.
Asebetetze inkestan alderdi batzuk nabarmendu ziren, esate baterako, erabiltzaileek
jasotako arreta (9,30), jasotako sei erantzunetan gehienezko nota (10) eman ondoren.
Beste alderdi batzuek ere balorazio altua jaso zutela esan daiteke, adibidez itxarotedenbora (8,85), ordutegia (9,27), HAB-ren kokapena aurkitzeko erraztasuna (9,29)
edo bulegoaren espazioa (9,12). Informazio-jardueraren parametroei dagokien batez
besteko nota 9,18an kokatzen da. Balorazio onena jaso zuten hiru alderdiak jasotako
arreta –adeitsu edo atsegin gisa deskribatu zutena– jasotako informazioaren kalitatea
eta itxarote-denbora laburra izan ziren. Era berean, erabiltzaileen % 95,7k adierazi
zuen zerbitzu hori beste pertsona batzuei gomendatuko liekeela, eta zifra
hori % 99,7ra igo zen 2018an 400 pertsonari egindako inkestan.
TB-ren kasuan, hazkundea etengabea izan da azkeneko urteetan; 127.000
pertsona baino gehiago artatu dira 2016ko urtarriletik 2019ko otsailera
bitartean. Urte hauen ezaugarria Nafarroako Erribera turismoaren epizentroan
kokatzeko xedez esperientzia eta ideia berrien etengabeko bilaketa izan da, bere
paisaiaren eta ondarearen aberastasunagatik ez ezik, bere gastronomia
erakargarriarengatik ere bai.
2016an jada, Tuterako Udalak antolatutako Turismoaren Lehengo Mahaian parte
hartu genuen, eta Eder Partzuergoa eta turismoaren sektoreko ordezkariak ere bertan
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izan ziren. Udalaren turismo kudeaketan sektorearen inplikazioa eta parte-hartzea
bilatzen zen. Lankidetzaren ildotik, halaber, Nafarroako Ingurumen Kudeaketak
antolatutako “Nafarroako Espazio Naturalen erabilera publikoa lurraldearen
dinamizatzaile ekonomiko gisa” plangintza eta koordinazio proiektuan ere parte hartu
genuen. Bestalde, gai berarekin lotuta, EDER Partzuergoaren lansaio batean izan
ginen turismoaren sektorearekin batera, taldeka, gure lurraldean dauden aukerak
jorratzeko. 2017an Tuterako TB-ak Nafarroako Turismoaren Plan Estrategikoa
garatzeko prozesuan parte hartu zuen tokiko pertsona aditu gisa. Gainera, bulegoak
Tuterako udalaren “Descubridores de Sefarad” proiektuaren sustapena babestu zuen,
juduen ondarea eta sefardien oinordetza protagonista diren 19 bidaia-esperientzia,
hain zuzen.
Turismoaren 2018-2015 Plan Estrategikoa onartzea inflexio-puntu bat izan da TBrentzat, izan ere, maila apalago batean Nafarroako Erriberako Espezializazio
Adimentsuaren Eskualde Estrategian parte-hartzen ari baikara. Jarduketa horren
barruan kokatzen da Eskualde Mailako Turismo Plan baten garapena, eta HAB-eko
teknikariak Turismoaren Sektoreko Mahaiaren lansaioen bidez beren ekarpena egiten
ari dira. HAB-eko turista kopurua handitu duen beste eragingarri bat Tuterako Udala
“Helmuga Turistiko Adimentsuen Sarera” eta “Saborea España” plataformara atxiki
izana da; horrek turismoa garapenaren esparruko alor estrategikotzat ikusten dela
frogatzen du. Webguneetako informazioa berrikusten lagundu zuen HAB-ek. Beste
lorpen bat: Nafarroako Ardoaren Bideak bere jarduketa-esparrua Erriberara zabaldu
du, eta bertan ekintza eta esperientzia ugari eskaintzen ditu “Mahats-bilketa Jarduerak”
programaren eta “Enoturismoaren Europako Eguna” ospakizunaren barruan. HAB-k
jarduera horiek hedatzen lagundu zuen.
2018 eta 2019 urteak urte berritzaileenak eta sormen handienekoak izaten ari dira,
aurreko urteetan egindako lana sendotuz. Nafarroako Gobernuaren Sarearen menpeko
bulegoak dagoeneko datu turistikoak biltzeko sistema berritzaileago bat erabiltzen
dute, horien izapidetzea erraztuko duena, gu bisitatzen gaituzten turisten ezagutza
zorrotzagoa lortu ahal izateko. Bestalde, Eskualdeko Turismo Planaren barruan EDER
Partzuergoak herri-bozketa bat abiarazi zuen “Nafarroako Erribera” helmugaren irudi
berria eta eslogan identifikagarria hautatzeko, dinamizazio turistikoaren planaren
lehenengo fase gisa. Hautatutako eslogana eskualdea bisitatzen dutenek izandako
sentipenak laburtzeko saiakera bat da: “Ustekabeko” Erribera. Hurrengo pausoa,
eskualdeko produktu gastronomiko ezagunena -barazkia- identifikatuko duen kalitatezigilu bat diseinatzea da. Azken helburua, kalitatearen, tradizioaren eta
berrikuntzaren sinonimoa den marka bat merkatuan kokatzea da.
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TUTERAKO TB-KO DATUAK

2019

KUDEAKETAK

2016

2017

2018

TB-ko Arretak (turistak)

37.480

42.713

43.759

3.191

Nazionala

86,49%

85,86%

84,83%

79,89%

Nazioartekoa

13,51%

14,14%

15,17%

20,11%

2016

2017

GUZTIRA

(Otsailera arte)

2018

127.143

2019

Nazionala

Nazioartekoa

Nazionala

Nazioartekoa

Nazionala

Nazioartekoa

Nazionala

Nazioartekoa

Nafarroa

Frantzia

Nafarroa

Frantzia

Nafarroa

Frantzia

Nafarroa

Frantzia

Madril

Erresuma
Batua

Madril

Erresuma
Batua

Madril

Alemania

Madril

Argentina

Bartzelona

Alemania

Bartzelona

Alemania

Bartzelona

Holanda

Bartzelona

Zaragoza

Erresuma
Batua

Sevilla

Bizkaia

Holanda

Bizkaia

Holanda

Gipuzkoa

Gipuzkoa

Bizkaia

Italia

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

Valentzia

Belgika

Balear
Uharteak

TUTERAKO HAB-KO DATUAK

2019

GESTIONES

2016

2017

2018

HAB-ko aurrez aurreko arretak

46.748

39.517

37.197

3.370

126.832

HAB-ko pertsonak

-

-

*22.118

2.474

24.592

(Otsailera arte)

GUZTIRA

*Gutxi gorabeherako datuak dira, ez baitago 2018ko urtarrileko eta otsaileko daturik
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ARRETA, DEPARTAMENTUKA

2016

2017

2018

2019

DEPARTAMENTUA

46.748

39.517

37.197

3.370

Garapen Ekonomikorako Lehendakariordetza

7.142

3.417

3.097

280

Eskubide Sozialetako Lehendakariordetza

10.508

11.267

9.516

966

Ogasuna eta Finantza Politika

3.218

2.283

2.348

165

Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnekoa eta Justizia

6.731

4.950

3.602

503

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanak

865

354

220

17

Hezkuntza

6.862

6.020

5.539

268

Osasuna

1.395

1.252

932

148

Kultura, Kirola eta Gazteria

696

638

470

49

Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Administrazioa

1.769

1.542

1.401

96

Beste administrazio publiko batzuk

7.562

7.793

10.072

878

MUGARRIAK TB TUTERA

2016
NIK-ekin ““Nafarroako Espazio Naturalen erabilera
publikoa lurraldearen dinamizatzaile ekonomiko gisa”
proiektuaren plangintzan eta
koordinazioan parte hartu
genuen.

2018
Nafarroako Erriberaren
Espezializazio Adimentsuaren
Eskualde Estrategia (turismoaren
sektoreko mahaian) sortzen parte
hartu genuen, tokiko eragile
guztiekin

2017
Lankidetza Tuterako udalarekin
haren “Descubridores de Sefarad”
programa sustatzen: juduen ondarea
eta sefardien oinordetza protagonista
diren 19 bidaia-esperientzia

2019
Turismoaren datuak lortu
genituen, Nafarroako Gobernuko
Turismoaren Zuzendaritza Nagusiaren
Big Data sistema berritzaile baten
bidez
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HAB TUTERA MUGARRIAK

2016

2017

Aurretiko txandaren zerbitzu
berria ezarri zen ziurtagiri
digitala lortzeko edo Hezkuntza
Ministerioaren edo Hezkuntza
Departamentuaren bekentzat.

HAB-ren lehenengo asebetetze
inkesta burutu zen, eta jasotako
batez besteko balorazioa 8,6 izan zen

2018
2018an, Tuterako Herritarren
Arretarako Bulegoko erabiltzaile ia
guztiek zerbitzua gomendatuko zutela
adierazi zuten, inkestatutako 400
pertsonen artetik % 99,7k
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2019
HAB-ren ekintza-planaren
diseinua, herritarrekiko zabalik
egoteko eta zerbitzu eta aliantza
berriak sortzeko xedez, pertsonak
ekintzaren erdigunean ezarriz eta
arreta ematean balioa sortuz

4.8 KOMUNIKAZIOA ETA MARKETINA
2016 eta 2019 bitartean NASERTIC-ek bere Komunikazioan eta Marketinean
zerbitzu berriak txertatu ditu, lehendik zeudenak mantentzeaz eta hobetzeaz gain.
Enpresaren proiektu berrietan ere modu aktiboan parte hartu du (Nagen,
superkonputazioa, Banda Zabalaren Plana, eta abar), hasieratik bere helburuak
hedatzeko lana betez eta bere garapena ahalbidetzen duten jarduketen berri
emanez. Informazioa eta teknologia batu ditugu, eta tresna profesionalei
dagokienez, teknologia eta aplikazio digital berrien etengabeko egokitzapena eta
irudiaren –finkoa edo mugimenduan dagoena– erabilera gero eta handiagoa
nabarmendu ditzakegu mezuak ulerkorrago, arinago eta ikusgarriago egiteko
ezinbesteko osagai gisa. Enpresa publiko gisa, gure helburua gardentasunera,
herritarren parte-hartzera eta gizarteari etengabeko informazioa ematera
bideratuta dago.
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Zerbitzu berrien ezarpena: gure jakintzak eta etengabeko ikasketak urte hauetan
gure espezialitateko alorretan bezeroei aholkularitza eskaintzea eta aholkularitza,
benchmarking eta balorizazio zerbitzu berriekin gure eskaintza zabaltzea ahalbidetu
digu. Arlo honetan nabarmentzekoa da Nafarroako Enpresa Publikoen Komunikazio
Korporatiboaren Planaren esparruan NEKP-k egindako aholkularitza eta inkesta
baten azterketa kuantitatibo eta kualitatiboa. Nafarroako EEPP-en
langileentzako barne-inkesta (2017-2018) gauzatu ahal izateko plataforma digital
baten edukiak eraiki eta garatu genituen, haren aurretiko plangintza diseinatu eta sortu
genuen, eta baita inkesta egin osteko emaitzen azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa
ere.
Halaber, NAGEN 1000 (“NAGEN: Proyecto Genoma 1000 Navarra”) Benchmarking
proiektuaren txostena burutu genuen, giza genoma osoa aztertzeko teknologia
abangoardistarenaren erabilera Nafarroako osasun-sare publikora eramateko helburua
daukana, proiektuaren esparruan lortutako datuen balorizazioaren txostena egiteaz
gain. Navarra Biomed-ek zuzentzen duen proiektu honetan bazkide gisa parte hartzen
du NASERTIC-ek.
Azkenik, besteak beste Google Analytics tresna erabiliz, INTIA-rentzat egindako Navarra
Agraria aldizkariaren webguneko edukien bisitak eta eskariak aztertzeko txostena eta
urteko analisi estatistikoa nabarmendu behar dira. Ildo beretik, 2018ko urtarrilean
INTIA-rentzat txosten berezi bat egin zen aldizkariaren webguneko erabiltzaileen 20122017 urteen arteko garapenari buruz.
Irudi korporatiboa: Komunikazio Arloak urte hauetan burututako proiektuen artean,
honako hauek izan dira garrantzitsuenak: UNIRED elkartearen irudi korporatiboa,
diseinu grafikoa, aplikazioak, erabilera korporatiboaren gidaliburua, eta sare sozialen
kudeaketa barne hartzen zituena. ATANA-ren irudi korporatiboa-ren (Asociación
de Empresas Navarras de TIC) logo berria diseinatu genuen. UNIRED-en I. Foroaren
(2016) irudiaren diseinua eta euskarri grafikoak. NASERTIC bi erakunde horietako kide
aktiboa da.
NASERTIC-en barne- eta kanpo-komunikazio estrategikoa: aipatzekoa da
NASERTIC-ek urte hauetan barneko lan handia egin duela bere jarduera eta parte
hartzen duen plan eta proiektuei egindako ekarpena ikusgarri bihurtzeko, bai
enpresaren barruan bai kanpoan.
“Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea: Nafarroa 2021” legealdi honetako
mugarrietako bat izan da, Komunikazioaren Arlo osoa murgildu da bertan: proiektuaren
irudi osoaz arduratu da; infografiak, aurkezpenak eta argitalpenak egin ditu; eta
kazetaritzaren esparruan plana bera eta egikaritze-laburpena idazten lagundu du.
Barnealdeari dagokionez, NASERTIC-en 2017-2020 Plan estrategikoa gure
arloak zuzendu du, hasieratik gaur arte (estrategia sortu, partaidetza, diseinua,
komunikazioa, webgunea, bideoak...), izan ere, bere jarraipena ere NPE taldearen
barruan gauzatzen dugu. Halaber, hileko barne-buletin elektronikoa ere sortzen
dugu berri interesgarriekin. Bestalde, urte hauetan gure enpresaren kanpoko irudia
indartu dugu ekintza ugariren bidez, esate baterako, “Komunikabideen Zuzendariekin
Gosaltzen” jarduera burutu dugu, gure webguneko albisteen kanala eta sare sozialak
etengabe eguneratu ditugu eta gure bi egoitzetan eraikuntza-lanak eginez bulegoen
irudia bateratu eta eraberritu dugu (biniloekin, margolanekin, horma-irudiekin...).
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Infografia eta bideoetan espezializatuta: urte hauetan, NASERTIC-eko
Komunikazio Arloa bere infografien eta bideoen diseinuan eta sorkuntzan espezializatu
da, horretarako doako sareko tresnak edo eskura zituen autoedizio tresnak erabiliz.
Horren adibide garbia dira Nafarroako Banda Zabalaren Plan Zuzentzailearekin edo
Plan Estrategikoarekin batera doazen elementu grafiko eta bideo asko, 2016 eta 2018
bitartean egindakoak eta NASERTIC-en jarduera laburtzen dutenak. Mezu garbi eta
ulergarriekin herritarrengana heltzeko beharra dela eta, informazioa sintetizatzeko lan
handia egin dugu eta irudia –finkoa edo mugimenduan dagoena– gero eta gehiago
erabiltzen hasi gara, gardentasuna sustatzeko nahitaezko tresna gisa.
Gobernuaren kalitate eta segurtasun estandarrak betetzen dituzten tresnak
etengabe eguneratzea: etorkizuneko teknologiak komunikazioaren alorrera
ekartzeak, komunikazioa etengabe aldatzen den arloa izanik, esparru horretako
tresnak eta alor horren politikan dauden aldaketak etengabe testatzea
derrigortzen gaitu. Azken lau urteotan, erabilera gehiena izan dutenen tresnen artean,
honako hauek nabarmendu ditzakegu: Joomla edo Drupal webguneko edukien
kudeatzaileak; Powtoon eta GoAnimate (orain Vyond) bideoak eta animaziodun
aurkezpenak sortzeko sareko softwarea; Hootsuite, Buffer edo Social Booster
sare sozialetan edukiak programatzeko aplikazioak; Mailchimp, Acymailing,
Mailerlite eta Sendinblue, posta elektroniko bidez informazio-buletinak sortzeko eta
bidaltzeko marketin plataformak, erabilera askea dutenak edo webgune zehatzetara
lotuak
Webgunearen arkitektura eta edukiak: Internet komunikabide indartsua bilakatu
da eta webguneak funtsezko erakusleihoak dira, bai enpresa baten irudi korporatibo
gisa bai haien informazioak zabaltzeko. Adibide bat aipatzearren, NAGEN 1000
proiektuaren webgunea gure Komunikazio Arloak egin zuen oso-osorik, eta bera
arduratu zen haren aurretiazko plangintzaz, garapenaz eta diseinuaz. Gainera, 2018an
zehar NEKP-rekin lankidetzan bere webgunearen diseinu berrian lan egin
genuen. Horrez gain, SolarRPACES nazioarteko erakundearen Intraneta edo
barneko komunikazio plataforma sortu genuen.
Sare sozialetako komunikazio estrategien diseinua: era berean, espezialistak gara
sare sozialetako estrategiak diseinatzen. SolarPACES elkartearen sare sozialak kudeatzen
ditugu 2016tik, UNIRED-eko sare sozialak kudeatu izan ditugu (Linkedin eta Twitter...)
eta 2018ko martxoan @NavarraAgraria twitter profila sortu genuen eta haren eguneroko
kudeaketaz arduratzen gara. Sare sozialetako estrategiaren barruan sartzen da dagokion
sarean profilaren diseinua egitea, enpresa bakoitzeko informazio taldearen parte-hartze
prozesuan aholkularitza lana gauzatzea eta edukiak eraikitzea eta pertsonalizatzea.
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MUGARRIAK

2016

2017

Banda Zabalaren 2021 Plan
Zuzentzailearen komunikazio eta
parte-hartze plana

NASERTIC-en Plan Estrategikoa
bere fase eta mugarri guztiekin,
aurrera jarraitzen du

2018
NAGEN 1000 proiektuaren
esparruan, datuaren balorizazioari
buruzko aholkularitza txostenak eta
nazioarteko antzeko ekimenen
benchmarking lana
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2019
2016-2019ko legealdiko memoria
hau

4.9 FINANTZAK ETA ZERBITZU OROKORRAK
Enpresako gainerako arloek euren lana baldintza optimoetan egiteko behar dituzten
zerbitzu orokorrak eta horizontalak ematen dira Zuzendaritza honetan
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FINANTZEN UNITATEA
Euren egunerokoan, unitate honetako langileek bezeroentzako eskaintzak prestatzen
dituzte, fakturak igortzen dituzte, kobrantzak kudeatzen dituzte, hornitzaileen eta
bezeroen fakturak kontabilizatzen dituzte, bankuko kontuen jarraipena egiten dute, eta
abar.
Unitate honen xede nagusia kontabilitate-informazioa, bai finantzarioa bai analitikoa,
beti eskuragarri, eguneratuta eta zuzen egotea da. Hortik abiatuta, honako zerbitzu
hauek ematen dira:
• Edozein unetan finantzen egoeraren berri ematea: Informazio hori enpresa
osoarena edo kostu-zentro zehatzena izan daiteke. Gastu jakin baten izaerari
buruzko informazioa ere eskatu daiteke. Proiektu kudeatzaileek uneoro eskura
dute euren proiektuen gastuen eta diru-sarreren informazioa, langileen kostuen
eta fakturen xehetasunarekin.
• Aurrekontuen prestaketa: irailean ondorengo ekitaldiko aurrekontuak
aurkezten dira urtero, NEKP-ren bitartez Nafarroako Gobernuan aurkezteko eta,
hala, Nafarroako Aurrekontu Orokorrak osatzeko. Abenduan hurrengo ekitaldiko
aurrekontuak eguneratzen dira eta sozietatearen Administrazio Kontseiluan
aurkezten dira onartuak izan daitezen.
• IGAE-rentzat hilabeteko Finantza-egoerak egitea: hilabeteko itxierak egiten
dira eta hilabeteko finantza-egoerak prestatzen dira NEKP bidez Estatuko Kontuhartze Orokorrera helarazteko.
• NEKP-rentzako hiru hilez behingo finantza-egoeraren prestaketa: hiru
hileko bakoitzaren itxierako finantza-informazioa NEKP-ri bidaltzen zaio, eta
Administrazio
Kontseiluak
onartutako
aurrekontuarekiko
izandako
desbiderapenak aztertzen dira. Ekitaldiaren itxiera-aurreikuspen eguneratua ere
egiten da.
• Administrazio Kontseiluarentzako informazioa: normalean, enpresaren
Administrazio Kontseiluaren saioetan sozietatearen egoeraren berri ematen da
finantzen ikuspegitik, aurrekontuarekiko izan daitezkeen balizko desbiderapenak
aztertzen dira eta ekitaldiaren itxiera-aurreikuspen eguneratua aurkezten da.
• Urteko kontuen osaketa: ekitaldiaren amaieran Urteko Kontuak egiten dira,
gero ikuskatu egiten dituzte eta martxoan Administrazio Kontseiluari igortzen
zaizkio haien aurkezpena egin dezan eta Akziodunen Batzar Nagusiak onartu
ditzan.
• “Baldintza ekonomikoen agiria Nafarroako Foru Erkidegoaren
Administrazioak eta bere erakunde autonomoek “Navarra de Servicios
y
Tecnologías
S.A.”
erakunde
instrumentalarekin
egindako
enkarguentzat”: urtero kostuak birkalkulatzen dira eta ondorengo ekitaldiko
enkarguen prezioen zerrenda berri bat egiten da.
• Askotariko eskaerak artatzea: kostuak kalkulatzeko beste arlo batzuekin lan
egitetik hasita, diru-sarreren eta gastuen azterketa egitea, igorritako faktura baten
edukiak azaltzeko txostenak osatzea edota galdera parlamentarioei eta inkestei
erantzutea izan daiteke.
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“Output” horiez gain, finantzen unitatean etengabeko azterketa proaktibo lana
gauzatzen da Zuzendaritzari, edo une bakoitzean dagokionari, garrantzitsua dela uste
duen edozein gairen berri emateko, adibidez:
• Altxortegi-arazoak.
• Defizita sortzen duten zerbitzuak.
• Egozte-akatsak proiektuei edota kostu-zentroei.
GIZA BALIABIDEEN UNITATEA
NEKP-en zerbitzu asko Giza Baliabideetara zentralizatzen dira, besteak beste, nominen
kudeaketa zerbitzuak eta alor bereko aholkularitza zerbitzuak. Aldiz, “pertsonen”
alorreko zeregin asko Sozietateak egikaritzen ditu, adibidez:
• Lan-denboren kontrola: lanen sarrera eta irteera orduak, ABE, oporrak,
baimenak eta abar kudeatzen dira.
• ABE parteen eta mutualitateari egindako kontsulten kudeaketa.
• Enpresaren Prestakuntza Planaren koordinazioa eta jarraipena: unitate
honetan Arlo ezberdinen prestakuntza beharrak zentralizatzen dira eta
Prestakuntza Plana egiten da, gero Enpresa-batzordeak eta Zuzendaritzak onartu
dezaten. Prestakuntza jardueren hobariak kudeatzen dira Fundación Tripartitarekin.
• Berdintasun Plana sustatzea: Giza Baliabideen unitateak Berdintasun
Batzordearekin lan egiteko zeregina dauka, batzorde horretan onartutako ekintzak
sustatzeko.
• Hautaketa prozesuak gauzatzea, langile berriak kontratatzea eta bajak izapidetzea.
UNITATE JURIDIKOA ETA KALITATEA
Unitate honek eginkizun hauek dauzka:
• Kontratazio publikoa: enpresaren lizitazio prozesuak kudeatzen dira, horien
prestaketa, esleipena eta jarraipena eginez. Lizitazio elektronikoaren
plataformaren bidezko izapideen kudeaketa. NEKP-rekin batera erosketa eta
zerbitzuen kontratazio prozedurak koordinatzen dituen taldeko kidea da,
gainerako sozietateekin koordinatuta.
Año

2015

2016

2017

2018

Lizitazioak

11

27

45

46

2019
(Maiatzera arte)

25

• Datuen Babesari buruzko Lege Organikoaren eta Segurtasun-eskema
Nazionalaren kudeaketa
• Prebentzio Plana eta enpresen arteko koordinazioa prebentzioaren
alorrean.
• Kode Etikoa eta Delituen Prebentzioa.
• Aholkularitza juridikoa: enpresaren alor ezberdinentzat txosten juridikoak
prestatzea. Sozietateari eragin diezaioketen arauak askotarikoak dira: alor
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publikoko araudia; Kontratuen Foru Legea; zuzenbide pribatuaren erregulazioa;
batik bat zuzendari zibila, merkataritza-zuzenbidea eta Telekomunikazioen Lege
Orokorra; eta baita dagokion erkidegoko araudia ere. Testuinguru horretan,
“Astra Kasua” gaia eta antzerakoak jorratu dira, eta Banda Zabalaren Plan
Zuzentzailearen Esparru Arautzailea taldean parte hartu da ITBPZN-rekin
lankidetzan, besteak beste.
• MLBN-k eskatutako baldintzak bete izana telekomunikazio operadore gisa.
• Bestalde, unitate honetan NASERTIC-EN KUDEAKETA UNITATEA
koordinatzen da, enpresaren funtzionamenduaren oinarria dena. Bere azken
xedea kalitatezko zerbitzuak eskaintzea da, beti NASERTIC-en Plan Estrategikoan
zehaztutako helburuen esparruan. Enpresari eragiten dioten hainbat prozesu,
prozedura eta izapide kudeatzean, eta hala dagokionean, ezartzean datza, eta
honela sailkatu daitezke:
- Erosketen eta Hornitzaileen Kudeaketa
- Azpiegituren Kudeaketa
- Langileen Kudeaketa
- Zerbitzuen Kudeaketa
- Informazioaren Segurtasunaren Kudeaketa
- Enpresak Ingurunearengan daukan eraginaren kudeaketa
- Komunikazioaren Kudeaketa
- Jardueraren plangintzaren, hobekuntzaren eta ebaluazioaren kudeaketa
• Enpresaren kudeaketa-sistema modu egokian egikaritzen dela frogatzeko,
sozietateak honako ziurtagiri hauek ditu:
- ISO 9001. Kalitatearen kudeaketa sistemak
- ISO 20000-1. Informazioaren teknologia. Zerbitzuaren kudeaketa
- ISO 27001. Informazioaren Segurtasunaren kudeaketa sistemak
- ISO 14001. Ingurunearen kudeaketa sistemak
ADMINISTRAZIO TEKNIKOA
Arestian deskribatutako zereginez gain, Finantzen eta Zerbitzu Orokorren
Zuzendaritzaren egunerokoan beste eginkizun administratibo batzuk egikaritzen dira
enpresaren gainerako alor funtzionalentzat. Honako hauek nabarmentzen dira:
• Erosketa teknikaria: hornitzaileei erosketa eskariak egiteaz arduratzen dira.
• Biltegiko kudeatzaileak: biltegiko produktuen entregen, CMDB inbentarioaren
eta produktuen irteeren kudeaketaz arduratzen dira, instalatuak izan daitezen.
• Azpiegitura orokorren mantenua: handitze eta egokitze lanak egin dira
bulegoetan eta hitzarmen ugariren jarraipena egiten da (mantenua, garbiketa,
Orkoiengo zaintza armaduna, bideozaintza eta abar).
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MUGARRIAK

2016

2017

Astra kasuaren epaia
egikaritzea

Enpresa Baliabideen Plangintza
proiektu bidezko kudeaketara
egokitzea

4 milioi euroko kapitalgehikuntza
Berdintasun Plana abian
jartzea

2018
Kontratuen Foru Lege berria
indarrean sartzea, prozedurak
derrigorrez Lizitazio Elektronikoaren
Plataformaren (PLENA) bidez izapidetu
behar direla dioena.

2019
DBLO berriaren ezarpena
Segurtasun-eskema Nazionalaren
Kontu-ikuskaritza
“Kode Etikoaren” ezarpena

Biltegia abiaraztea
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Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

NASERTIC
ZENBAKITAN

NASERTIC-EN KUDEAKETA OROKORRAREN ADIERAZLEAK
2016

2017

2018

2019

2020

Ekitaldiaren emaitza

571.969

505.537

587.194

800.000

800.000

EBITDA

3.173.282

2.156.475

4.001.739

4.000.000

4.000.000

Bezeroaren asebetetzea

8,2

8,2

8,2

8,4

8,6

SLA/DLA betetze-maila

95%

97%

97%

97%

97%

Langileen balio-aniztasuna

1,2

1,2

1,4

1,5

1,6

Prestakuntza jardueren
eraginkortasuna

8

8

8,2

8,4

8,6

Alor arteko proiektu kopurua

1

1

1

2

3

2

2

3

4

5

1

1

1

2

2

I+G+b-ren sustapen ekintzak

1

2

2

3

4

Enpresaren gizarteerantzukizuneko ekintzak

1

2

2

3

4

Aktibo dauden zerbitzu berrien
kopurua
Teknologia edota azpiegitura
berrien txertaketa

AURREIKUSIA
2016

EGINA
2016

571.969

422.158

3.173.282

2.056.776

8,2

8,6

95%

97,03%

1,2

1,42

Prestakuntza jardueren eraginkortasuna

8

8,2

Alor arteko proiektu kopurua

1

2

Aktibo dauden zerbitzu berrien kopurua

2

4

Teknologia edota azpiegitura berrien txertaketa

1

3

I+G+b-ren sustapen ekintzak

1

3

Enpresaren gizarte-erantzukizuneko ekintzak

1

4

Ekitaldiaren emaitza

EBITDA
Bezeroaren asebetetzea
SLA/DLA betetze-maila
Langileen balio-aniztasuna
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AURREIKUSIA
2017

Ekitaldiaren emaitza

505.537

427.240

EBITDA

2.156.475

1.969.206

Bezeroaren asebetetzea

8,2

8,1

SLA/DLA betetze-maila

97%

95,40%

Langileen balio-aniztasuna

1,2

1,5

Prestakuntza jardueren eraginkortasuna

8

8,2

Alor arteko proiektu kopurua

1

2

Aktibo dauden zerbitzu berrien kopurua

2

2

Teknologia edota azpiegitura berrien txertaketa

1

1

I+G+b-ren sustapen ekintzak

2

2

Enpresaren gizarte-erantzukizuneko ekintzak

2

4

AURREIKUSIA
2018

EGINA
2018

587.194

188.314

4.001.739

1.988.515

8,2

8,6

97,00%

93,33%

Langileen balio-aniztasuna

1,4

1,5

Prestakuntza jardueren eraginkortasuna

8,2

8,4

Alor arteko proiektu kopurua

1

3

Aktibo dauden zerbitzu berrien kopurua

3

7

Teknologia edota azpiegitura berrien txertaketa

1

2

I+G+b-ren sustapen ekintzak

2

5

Enpresaren gizarte-erantzukizuneko ekintzak

2

3

Ekitaldiaren emaitza

EBITDA
Bezeroaren asebetetzea
SLA/DLA betetze-maila
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EGINA
2017

BALANTZEA
AKTIBOA

2015/12/31
ITXIERA

2016/12/31
TXIERA

2017/12/31
ITXIERA

2018/12/31 AURREKONT
UA 2019
ITXIERA

A) AKTIBO EZ KORRONTEA

4.437.207

3.570.886

3.872.740

8.924.946

7.394.692

I. Ibilgetu ukiezina

1.226.787

630.909

35.032

2.161.180

1.440.786

5. Aplikazio informatikoak

1.226.787

630.909

35.032

2.161.180

1.440.786

II. Ibilgetu material

2.302.175

2.192.910

3.256.790

6.256.081

5.565.522

1. Lursailak eta eraikuntzak

374.958

362.986

631.041

861.682

776.693,00

2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk

1.927.217

1.299.441

1.948.697

5.172.053

4.788.829,00

3. Bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

0

530.483

677.052

222.346

0

V. Epe luzeko finantza-inbertsioak

180

180

180

180

180

VI. Zerga diferituen ondoriozko aktiboak

908.065

746.887

580.738

507.505

388.204

B) AKTIBO KORRONTEA

6.561.507

9.382.957

9.152.438

8.547.356

8.865.309

190.503

III. Izakinak
IV. Zordun komertzialak eta kobratzeke dauden kontuak

2.363.267

3.481.656

6.432.914

6.041.700

6.400.000

V. Epe laburreko finantza-inbertsioak

2.316.389

85.082

94.860

767.552

50.000

VI. Epe laburreko urtaldi-amaierak

0

0

105.331

1.922

0

VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

1.881.851

5.816.219

2.519.333

1.545.679

2.415.309

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)

10.998.714

12.953.843

13.025.178

17.472.302

16.260.001

ONDARE NETOA ETA PASIBOA

2015/12/31
ITXIERA

2016/12/31
TXIERA

2017/12/31
ITXIERA

2018/12/31 AURREKONT
UA 2019
ITXIERA

A) ONDARE NETOA

3.319.364

7.628.497

7.974.597

8.266.043

8.355.674

A-1) Funts propioak

3.012.308

7.434.466

7.861.706

8.050.020

8.355.674

I. Kapitala

4.437.873

4.437.873

4.437.873

4.437.873

4.437.873

III. Erreserbak

743.906

743.906

2.996.593

3.423.833

3.610.809

V. Aurreko ekitaldietako emaitzak

0

-2.169.471

0

0

0

VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk

0

4.000.000

0

0

0

VII. Ekitaldiaren emaitza

-2.169.471

422.158

427.240

188.314

306.992

A-3) Dirulaguntzak, dohaintzak, jasotako ondareak

307.056

194.031

112.891

216.023

0

B) PASIBO EZ KORRONTEA

1.630.801

99.697

70.138

2.523.544

1.232.878

I. Epe luzeko hornidurak

122.588

24.241

26.236

26.435

26.236

II. Epe luzeko zorrak

1.388.803

0

0

2.413.284

1.206.642
486.248

3. Finantza-errentamendu bidezko hartzekodunak

1.388.803

0

0

972.496

5. Beste finantza-pasibo batzuk

0

0

0

1.440.788

720.394

IV. Zerga diferituen ondoriozko pasiboak

119.410

75.456

43.902

83.825

0

C) PASIBO KORRONTEA

6.048.549

5.225.649

4.980.443

6.682.715

6.671.449

II. Epe laburreko zorrak

2.119.106

0

0

0

0

III. Epe laburreko zorrak

1.490.104

1.636.396

289.003

1.509.096

1.215.616

3. Finantza-errentamendu bidezko hartzekodunak

1.298.925

1.388.803

0

486.248

486.248

4. Epe laburreko beste zor batzuk

187.468

0

0

0

0

5. Beste finantza-pasibo batzuk

3.711

247.593

289.003

1.022.848

729.368

V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeke dauden kontuak

1.760.807

3.256.113

4.475.985

5.131.820

5.255.833

VI. Epe laburreko urtaldi-amaierak

678.532

333.140

215.455

41.799

200.000

ONDARE NETOA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 10.998.714 12.953.843 13.025.178 17.472.302 16.260.001
MANIOBRA-FUNTSA

512.958

4.157.308

4.171.995

1.864.641

2.193.860
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(ZORRA) / HARTZEKOA
1. Salmenten zenbateko garbia

2015/12/31
ITXIERA

2016/12/31
ITXIERA

2017/12/31
ITXIERA

2018/12/31 AURREKONT
ITXIERA
UA 2019

12.846.451 12.809.808 15.404.430 16.406.952 26.060.000

B) Zerbitzuen prestazioak

12.846.451

12.809.808

15.404.430

16.406.952

26.060.000

4. Hornikuntzak

-5.305.679

-5.729.973

-8.035.088

-9.115.998 -17.680.000

b) Lehengaien eta beste material kontsumigarri
batzuen kontsumoa

-228.738

-212.246

-301.106

-851.819

-300.000

c) Beste enpresa batzuek egindako lanak

-5.076.941

-5.517.727

-7.733.982

-8.264.179

-17.380.000

5. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk

0

0

12.724

10.403

0

b) Ekitaldiaren emaitzari erantsitako ustiatzedirulaguntzak

0

0

12.724

10.403

0

6. Langileen gastuak

-3.806.931

-3.724.679

-4.050.726

-4.318.775

-4.905.000

a) Lansariak, soldatak eta antzekoak

-3.075.463

-2.945.872

-3.228.511

-3.421.429

-3.895.000

b) Karga Sozialak

-731.468

-778.807

-822.215

-897.346

-1.010.000

7. Beste ustiapen gastu batzuk

-4.945.148

-1.299.607

-1.362.134

-994.067

-1.175.000

a) Kanpo-zerbitzuak

-988.571

-1.007.203

-1.050.172

-969.480

-1.150.000

b) Zergak

-262.525

-292.404

-311.962

-24.587

-25.000

c) Trafiko-operazioen ondorioz hornidurak galtzea,
hondatzea edo aldatzea

-3.694.052

0

0

0

0

8. Ibilgetuaren amortizazioa

-1.399.514

-1.403.240

-1.408.237

-1.712.489

-1.810.673

9. Ibilgetu ez finantzarioaren dirulaguntzaegozpena

157.351

156.980

112.694

113.779

52.437

10. Gehiegizko hornikuntzak

0

0

0

0

0

11. Ibilgetua besterentzearen ondoriozko
narriadura

51.550

0

0

0

0

A.1) USTIAPENAREN EMAITZA

-2.401.920

809.289

673.663

389.805

541.764

14. Finantza-sarrerak

23.767

5.681

0

0

0

15. Finantza-gastuak

-531.518

-231.634

-80.274

-128.258

-114.950

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15)

-507.751

-225.953

-80.274

-128.258

-114.950

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)

-2.909.671

583.336

593.389

261.547

426.814

19. Etekinen gaineko zergak

740.200

-161.178

-166.149

-73.233

-119.822

D) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+20)

-2.169.471

422.158

427.240

188.314

306.992

EBITDA

-1.211.307

2.055.549

1.969.206

1.988.515

2.300.000

INBERTSIOAK

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2016

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2018

PRESUP.
2019

(1+4+5+6+7+8+9+10+11)

Mainframe softwarea

2.881.575

Mainframe hardwarea

1.944.992

Eraikuntzak
Laborategiko makinen birjarpena

255.794

290.101

44.779

106.359

146.975

Ondasun higigarriak

23.172

Azpiegituretan eta IKT ekipoetan egindako
inbertsioak

GUZTIRA
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254.232

301.637

255.794

407.996

1.684.486

1.733.956

1.876.240 6.837.927

500.000

500.000

DIRU-SARRERAK
19.515.000

11.632.365

11.355.303
9.147.629

2019 EKITALDIA
Nafarroako Gobernua

2018 EKITALDIA

2017 EKITALDIA

Sozietate Publikoak NEKP Taldea

9.084.690

2016 EKITALDIA

NGri lotutako diru-sarrerak

2015 EKITALDIA
Beste diru-sarrera batzuk

EBITDA

2015

2.055.549

1.969.206

1.988.515

2016

2017

2018

2.300.000

2019

-1.211.307

ZORPETZEA
2.693.517 €
1.458.744 €

1.388.803 €

972.496 €
0€
2019

2018

2017

2016

2015

MANIOBRA-FUNTSA
4.171.995 €
2.193.860 €

4.157.308 €

1.864.641 €
512.958 €

2019

2018

2017

2016

2015
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NASERTIC │MEMORIA 2016-2019

Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

SAREAK EHUNTZEN

Ibilbide eta jakintza zabala dugunez, NASERTIC-ek kontaktu-sare ekosistema batean
murgilduta jarduten du; horrek gure negozioaren hazkundea sustatzen du eta horren
bitartez esperientziak partekatu, ikasi eta elkarte eta erakundeekin lan egiten dugu gure
jardun-eremuetan.
Ekosistema horri esker, profesionalen arteko sinergiak sortzen dira, eta horrek
batzuetan negozio aukerak eta trukeak sustatzen ditu, gure kontaktu sarea zabaltzen
du eta beste jakintza nodulu batzuetarako sarbidea bultzatzen du.
Horren aurretik egindako lanari eta azterketei esker guk ekarpen bat egin geniezaieken
erakundeak/elkarteak identifikatzea lortu genuen, era berean, esperientziak eta arazoak
partekatuz eta kontaktu sarea handituz gure presentzia errentagarri bihurtuko zutenak.

UNIRED

UNIRED (Unión de operadores de red de radiodifusión y telecomunicaciones) irabaziasmorik gabeko erakunde bat da, ikus-entzunezko seinalearen hedapenaren sare
eramaileen operadoreak eta telekomunikazio-azpiegituretako kudeatzaileak biltzen
dituena. Une honetan, Itelazpi S.A. Sozietateak dauka elkartearen lehendakaritza.
UNIRED-ek bere kideen interes partekatuak ordezkatzen, kudeatzen eta defendatzen
ditu, telebistaren eta irratiaren seinalea garraiatzeko eta hedatzeko azpiegituren
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operadore gisa, eta beste edozein komunikazio elektronikoren zerbitzuak, betiere
legezkotasuna errespetatuz, batik bat lehiaren zuzenbidearen arauak.
UNIRED-en xede sozialaren garapenerako lan dinamika egokia garatzeko asmoz,
Zuzendaritza-batzordeak lantalde ezberdinak sortu zituen proposamenak aurkezteko,
ideiak eztabaidatzeko eta erabilera orokorreko edo espezifikoko proiektuak edo
ikerketak garatzeko. Gaur egun, lantalde horiek urtebeteko proiektuak garatzen ari
dira, Zuzendaritza-batzordeak bakoitzarentzat zehaztutako helburu jakin batzuekin.
Lantalde bakoitzean elkartutako erakunde bakoitzeko kide bat dago gutxienez, eta
partaideetako bat da taldearen buru, taldearen jarduera koordinatzeko ardura duena.
Une honetan, lantaldeak eta horien buru dauden pertsonak honako hauek dira:

BROADCAST ETA MULTIMEDIA
Helburuak

arazoen detekzioa barne, dagokionari helarazteko.

Aurrerapenak eta IoT proiektuak

IBETEC

Teknologia berriak larrialdietako zerbitzuetarako

LIDERRAK

LANTALDEAK

TELECOM

ITELAZPI

Teknologiaren garapenaren esperientzia eta ikerketa
partekatzea.

INFORMAZIO SISTEMAK
Helburuak

Kontsumoen eta energia kostuen konparazioa

Egindako proiektuak, arrakasta kasuak eta aurrerapenak partekatzea,
joeren azterketa egiteaz gain.

KOMUNIKAZIO KRITIKOEN SAREAK¯
Helburuak

RETEGAL

Prezioen konparazioa kide elkartu bakoitzaren energia unitatearen
arabera, kontsumoen batez besteko kostua eta ORAC.

INTERNET OF THINGS
Helburuak

Emankizun zentroetako sarbide-kontroleko sistemak

Emankizun zentroetako sarbide-kontroleko sistemen konparazioa:
oraingoak eta konponbide berriak.

AZPIEGITURAK ETA KO-KOKAPENA
Helburuak

AXIÓN

Ibilbide-orria argitaratu ostean lanaren plangintza garatzea,

JASANGARRITASUNA
Helburuak

2. Dibidendu Digitalaren Plangintza

Inbentario sistemen ebaluazio konparatiboa

NASERTIC

Emandako zerbitzuen edota merkatuko zerbitzuen, inbentarioa egiteko
sistemen, azpiegituren eta Telekomunikazio Zentroetako ekipamenduen konparazioa.

Madrilen eta Bilbon eginiko II UNIRED Foroan ikusgarri bihurtu zen sarean egindako
lana.
II Foroan, 2017an Bilbon egin zen ekitaldian, telekomunikazio dorreen erabilera sustatu
zen Smart eta IoT zerbitzuak emateko tresna gisa, besteak beste, arazoarekin amaitzeko
aukera emango baitzuen eta, era berean, smart komunitateak modu esanguratsuan
bultzatuko baitzituen. II UNIRED Foroak sektorearen etorkizunerako giltzarria den
eztabaida hori jarri zuen mahai gainean, eta jardunaldi bizia izan zen alor ezberdinetako
lehen mailako adituen artean (administraziotik, sektore pribatutik, mundu akademikotik
eta komunikabideetatik). II Foro honetara bertaratu ziren NASERTIC-eko lehendakaria
eta lehendakaritzako kontseilaria den Maria Jose Beaumont eta Nafarroako Gobernuko
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Informatika, Telekomunikazio eta Berrikuntza Publikoko zuzendari orokorra, Mikel
Sagues, NASERTIC-eko Administrazio Kontseiluko kide dena.

2016ko azaroan antolatutako I UNIRED Foroaren gai nagusia “Telebista unibertsal
eta doako baten alde” izan zen. Madrilen egin zen, Europar Erakundeen Espainiako
Ordezkaritzaren egoitzan. Unión de Operadores de Red de Radiodifusión y
Telecomunicaciones elkarteko kideek, europar erakundeetako ordezkariek, Estatuko
eta nazioarteko elkarteek, profesionalek eta komunikabideek LTD-ak telebistaren
etorkizunean izango duen funtzioari buruz eztabaidatu zuten, ikus-entzunezkoen
sektorearen pixkanakako bateratasunak aztertuz eta ikuspuntu ezberdinak eskainiz.
Topaketa hartan hiru mahai-inguru antolatu ziren, eta hiru ardatz nagusitzat hartu izan
direnak landu zituzten: soziala, teknologikoa eta arautzailea. Foro hartara Pello
Pellejero bertaratu zen, NASERTIC-eko Administrazio Kontseiluko kidea eta Nafarroako
Gobernuko Komunikazioaren zuzendari nagusia.
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NASERTIC AUTELSI-KO ZUZENDARITZA-BATZORDEAN BERRIZ

Espainiako Telekomunikazioen Erabiltzaileen eta Informazioaren Gizartearen Elkartea
(AUTELSI) nazio mailako erakunde bat da, irabazi-asmorik gabea, Barne Arazoetako
Ministerioaren Elkarteen Erregistroan inskribatuta dagoena. Bartzelonan sortu zen
1987ko uztailaren 24an. 1989an Madrilgo bere egoitza sozialera lekualdatu zen.
2003ko ekainean, elkarteak (ordura arte AUTEL) bere jardun-eremua zabaldu zuen eta
telekomunikazioetako eta informazioaren teknologietako erabiltzaile profesionalen
ordezkari bihurtu zen. NASERTIC 1997tik AUTELSIko kidea da.
Elkartearen xedea Espainian Informazioan Gizartea hedatzea da; horretarako, gizartean
orokorrean eta erabiltzaileen artean zehazki, jakintzaren azterketa, ikasketa eta
hedapen objektiboa sustatzen du, Telekomunikazio Zerbitzuekin eta Informazioaren
Gizartearekin zuzenean edo zeharka lotuta dauden gaien inguruan.
NASERTIC 1997an batu zen eta urte batzuetan elkarteko idazkaritza orokorraren
ardura izan du bere gain. 2018ko ekainean, Batzar Nagusia egin zen eta elkartearen
Zuzendaritza-batzordearen hauteskundeak egin ziren. Beste behin, Iñaki Pinillosek ordezkatuta, Zuzendaritza-batzordeko kidea da NASERTIC.
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Urte hartan bertan, azaroan, AUTELSI-ren XXVI. Kongresuak 60 CIO, zuzendari
eta teknologiaren sektoreko beste zenbait profesional bildu zituen Iruñean
era digitalaren eraldaketaren estrategiak ezartzeko xedez, eta NASERTIC-eko
lehendakaria den Beaumont kontseilaria izan zen kongresuari hasiera ofiziala eman
ziona. Bere esku-hartzean, IKT-ren sektorean emakumeen presentzia sustatzeko beharra
azpimarratu zuen. Mikel Saguesek –ITBPZN– ere parte hartu zuen Datuen Balioaren
eztabaida mahaian. NASERTIC, zuzendaritza-batzordearen kide izanik, XXVI.
edizioaren antolaketa batzordeko kidea izan zen.

Lehendakaritza, Funtzio Publiko, Barne eta Justiziako kontseilariak, María José
Beaumontek telekomunikazioen esparruan emakumezko langile gehiago txertatzeko
beharra nabarmendu zuen, batik bat zuzendaritzan. Kontseilariak, AUTELSIko
lehendakariaren –Leandro Pérez Manzanera– harrera jaso ondoren, elkartearen lana
azpimarratu zuen “telekomunikazioen eta informazioaren teknologiaren barruko
elkargune gutxietako bat izategatik, eskaintza eta eskaria topatzen diren gunea, sektore
publikoko eta pribatuko kideek osatutako espazio bat”. Halaber, honako hau
nabarmendu zuen: “denon arteko koordinazioa eta ikasleen artean zientziarekiko,
teknologiarekiko, ingeniaritzekiko eta matematikekiko zaletasuna sustatzea,
emakumezko ikasleengan indar gehiago jarriz”.
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NASERTIC ATANAN

ATANA, Nafarroako IKT klusterra, 2002an sortu zen irabazi-asmorik gabeko
enpresaburuen elkarte gisa. Informazioaren teknologiarekin, komunikazioarekin eta
elektronikarekin lotutako produktuak garatzen, ikertzen, ekoizten edo merkaturatzen
dituzten enpresek osatzen dute elkartea. Nafarroako Foru Erkidegoan Informazioaren
teknologiaren, komunikazioaren, elektronikaren eta ikus-entzunezkoen sektorearen
garapena sustatzeko helburuarekin sortu zen, sektore horren eskubideak defendatzeko
eta barneko eta kanpoko merkatuan sektorearen ikerketa, gaikuntza eta sustapena
bultzatzeko. Gainera, Nafarroako Foru Erkidego osoak teknologia aurreratuen erabilera
eraginkorra izatea sustatu nahi zuen, ildo horretatik, eskualdean Informazioaren eta
Ezagutzaren Gizartearen garapena sendotzeko.
2012an ATANA Enpresa Talde Berritzaile (AEI gaztelaniaz) izendatu zuen Industriaren,
Energiaren eta Turismoaren Ministerioak, eta 2016an izendapena berretsi zion. Gaur
egun, ATANAk informazioaren teknologien, komunikazioaren eta eduki digitalen
alorreko 50 erakunde elkartu baino gehiago ditu, beren jarduera Nafarroako
azpisektore sorta zabalean garatzen dutenak, besteak beste, NASERTIC.
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Hain zuzen, 2019an ATANAk bere zuzendaritza-batzordea berritu du IKT ekosistema
ekonomiaren eta berrikuntzaren eragile gisa sendotzeko. Martxoaren 7an egin zen
batzar nagusian, Oscar Rived (Larraby) hautatu zuten lehendakari eta Iñaki Pinillos
(NASERTIC) lehendakariorde. Erronka berriak hurrengo bi urteetarako. Ibilbide berri
bat zabaldu da ATANA-rentzat, IKT klusterra ekonomiaren eta berrikuntzaren trakzioeragile gisa kokatzeko, etengabeko aldaketaz jositako ingurune bizi batean. Batzorde
berriak bere lehenengo neurria proposatu du dagoeneko: klusterraren zuzendaritza
handitzea
sektoreko
enpresa
guztiak
(Informazioaren
teknologiarekin,
komunikazioarekin eta elektronikarekin lotutako produktuak garatzen, ikertzen,
ekoizten edo merkaturatzen dituzten enpresak) eta eragile ekonomiko garrantzitsuak
ordezkatuta egon daitezken. Bestalde, sektore publikoaren eta pribatuaren lankidetzak
Nafarroarentzat irismen eta ondorio handiko proiektuak garatzeko aukera emango du.
Helburu estrategiko horiek lortzeko hainbat lan-batzorde sortu dira, adibidez, Datuen
Zientzia, I+G+b eta Prestakuntza. Halaber, CIO-ren klub berria aurkeztu behar da laster,
Nafarroako IT enpresa nagusietako arduradunak topatzeko eta eztabaidatzeko gunea
bilakatzeko xedez.
Bestalde, batzorde berriak bere presentzia eta ezagutza indartuko ditu Nafarroako S3
Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren esparruan abiarazitako ekintzetan.
Zalantzarik gabe, IKT-ak Nafarroa 4.0-ko zeharkako elementuak dira bai erronka
horizontaletan (enpresen garapena, I+G+b, azpiegiturak, eta abar), bai bertikaletan
(sormenezko industriak eta digitalak).
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BERIAIN TALDEA

Legealdi honetan jakintzaren trukaketaren eta abangoardiako zerbitzuen aplikazio
praktikoaren ekosistema berri bat sortu da, Nafarroako eta Euskadiko ZN-ekin eta bi
gobernuetako, diputazioetako eta probintzia-hiriburuetako IKT-enpresa publikoetako
zuzendariekin. Urte hauetan, modu periodikoan eta leku ezberdinetan (gehienak leku
entzutetsuak) elkartu dira euren arazoak, beharrak edota proiektuetan izandako
esperientziak partekatzeko, eta hornitzaile eta gai zehatzak lantzeko, esate baterako,
IKT erakunde publikoetan SCRUM proiektuak garatzea, blockchain
teknologiak eta haien aplikazioa, adimen artifiziala, Biga Data, eta abar.
Kideen artean esperientzia esportagarriak partekatu dira, arazoen ebazpenera
bideratuta, eta horixe izan zen hain zuzen 2018ko udan Nafarroako Leireko
Monasterioan antolatutako saioaren gai nagusia. Jardunaldi hartan, saioa enpresen
kudeaketaren eta zuzendaritzaren alderdian oinarritu zen. Iñaki Pinillosek
NASERTIC ordezkatzen du Beriaingo zuzendaritza-batzordean.
Era berean, gai zehatzei buruzko lantaldeak sortu dira erakundeen lankidetza
zabaltzeko; hala, konfiantzazko harremana eta informazioaren eta jardunbide egokien
trukaketa soilik zuzendaritzara mugatzea saihestu da.
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ADITECH PATRONATUA

2018ko ekainean NASERTIC ADITECH Patronatura sartu zen (Nafarroako ikerketa
zentro guztiak biltzen dituen korporazio teknologikoa). Patronatu horretan ezagutzak
partekatzen ditugu CINFA, VISCOFAN, IDIFARMA, VIVET THERAPEUTICS, CIMA
eta Navarra Biomed taldeekin, eta Nafarroan berrikuntzaren alorrean gertatzen diren
mugimendu guztiak gertutik jarraitzeko aukera ematen digu.
Hain zuzen, gu patronatu horretan sartzeko ideia Iñigo Lasarena izan zen, Navarra
Biomed-eko zuzendaria, NAGEN proiektuaren esparruan. Batzorde horretan Iñaki
Pinillos da NASERTIC-en ordezkaria. Horren aurretik, SIESS-en sartu zen
NASERTIC, eta bertan jarraitzen du. Azpiegitura eta ekipamendu zientifikoak modu
partekatuan kudeatzeko eta erabiltzeko tresna berri bat da.

Proiektu honen sortzailea eta koordinatzailea den ADITECH-en arabera, proposamen
“guztiz berri” baten aurren gaude, gainera, “Nafarroa Europako abangoardian
kokatzen duena” eta haren onura zuzenean jaso ahalko dute AIN, CEMITEC,
CENER, CIMA, CNTA, CSIC, LUREDERRA, NASERTIC, NAVARRABIOMED,
Nafarroako Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa erakundeetan
lan egiten duten ikerketa taldeek.
Une honetan 1.117 ekipo singular daude erregistroan. NASERTIC-ek
superkonputazioaren eta laborategiaren alorreko bere ekipamendu eta azpiegitura
guztiak eskaini ditu.

148

NASERTIC APD-REN BAZKIDE BABESLEA

Aurten, 2019an, NASERTIC Asociación para el Progreso de la Dirección (APD Navarra)
izeneko elkarteari atxiki zaio, Estatu mailan zuzendari kopuru handiena biltzen
duen komunitateari, alegia.
2010. urtean jaio zen Nafarroan, elkartearen jarduera komunitatearengana
gerturatzeko helburuarekin. Gaur egun, APD-ren Ipar Eremuko ordezkaritza
nagusietako bat da eta ehun enpresa inguru dauzka bazkide gisa Foru Erkidegoan.
Azkeneko lau urteetan, APD-k 80 jarduera baino gehiago burutu ditu eta
horietan 300 hizlari eta 5.000 bertaratu inguru izan dira.
Bazkide izateak, beste onura batzuen artean, artezkaritza-kontseiluko kide izateko
aukera ematen du, Benito Jiménez Cambra –Congelados de Navarrako zuzendari
orokorra– haren lehendakaria delarik.
APD-n parte hartzeak aukera ematen digu enpresaren kultura-aldaketa lana sustatzeko
eta kudeaketa antolaketaren ikuspegitik gauzatzen duten (ikuspegi teknikotik egin
ordez) pertsonak izatearen garrantzia indartzeko, mintegi eta topaketa ezberdinen
bidez, pertsona horien gaikuntza areagotzea bultzatuz.
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CLUB EMPRENDEDORES UPNA

Iñaki Pinillos, NASERTIC-eko zuzendari kudeatzailea, izan zen 2017an sortutako klub
honetako bazkide egin gintuena. Ikasleen, Enpleguaren eta Ekintzailetzaren
Errektoreordearekin eta Enpresak Sortzeko Laborategiarekin/CEIN-ekin lankidetzan,
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte-kontseiluak sustatutako eta antolatutako
ekimen bat da, Unibertsitatearekin zerikusia duten ekintzaileak talde egonkor batean
biltzen dituena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleen orientazio akademikoa
izanik, enpresa-ekintzailetzarekin lotutako gaiei buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko,
eta alor horretan esperientzia profesionalak trukatzeko.
Ikasle ohi ekintzaileen (gehienez 20 pertsona) eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
arteko topagunea da klub hau, ekintzaileen eta unibertsitatearen artean edota
profesional horien eta euren enpresen artean lankidetza harremanak ezartzea sustatu
dezakeena.
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Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

GIZARTE GEHIAGO

NASERTIC-en kasuan komunikatzea informazioa ematea da, harremanak eraikitzea,
taldea sortzea, entzutea, sinestaraztea, efektua eta afektua bilatzea. Hala, legealdi
honetan komunikazioa kudeaketa tresna gehigarri bat bihurtu da, enpresaren helburu
estrategikoak lortzeko bideratuta dagoena.
Gaur egun, komunikazioaren alorrean agertoki berri bat daukagu aurrean, hasieran
aurreikusitako eredua gainditzen duena; orain informazioa komunikatzeko eta
eraldatzeko modua konplexuagoa da. Komunikazioa garatu egin da eta azken garai
hauetan, bereziki, mundu globalizatuago baten eragina jasan du: hesiak desagertu dira,
lehia handiagotuz; merkatuak zabaldu egin dira; eta, batik bat, informatikaren,
telekomunikazioen eta ikus-entzunezkoen teknologiak bateratu izanak igorlearen eta
hartzailearen arteko harreman tradizionala eraldatu ditu.
Zentzu horretan, aldaketa horien ondorioz kanala ez ezik, denboraren eta espazioaren
dimentsio tradizionalak ere aldatu egin dira. Horrek guztiak komunikazioaren
paradigma berri batera eraman gaitu, orain komunikazioa parte-hartzaileagoa,
pertsonalagoa, globalagoa, operatiboagoa (ekintzan oinarritua) eta unibertsalagoa baita,
batez ere GIZARTE guztiarentzat; izan ere, gure lan guztiaren xedea gure ekintzaren
onurak gizartera helaraztea da, horiek ikusgarriago eta nabarmenago bihurtzea.
Legealdi honetan Enpresaren Gizarte-Erantzukizuna (EGE) txertatu dugu. Enpresa
zuzentzeko modu honen oinarria enpresaren jarduerak haren bezeroengan,
langileengan, tokiko komunitateengan, ingurumenean eta orokorrean gizartearengan
sortzen duen eragina da. EGE enpresaren alor ezberdinei eragiten dien zeharkako
kontzeptu gisa hartu dugu eta, ondorioz, EGE-ren esparruan garatutako jarduerak
enpresaren oinarrizko jarduerari lotuta daude, bertan mantentzeko asmoa dute eta
Zuzendaritzan konpromiso aktiboa eskatzen dute.
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INFORMAZIO-GOSARIA KOMUNIKABIDEEKIN

Komunikabideen garrantzia hazi egin da azkeneko urteotan; orain interkonektibitateta
eta interakzioa etengabekoak dira. Gainera, gizartearentzat funtsezko garrantzia duen
kanal bat da, herritarrak horien bidez jasotako informazioari esker mugitzen baitira,
eta irekitasun-iturri baitira. Ildo horretatik, NASERTIC-ek, bere funtzio garrantzitsuaz
ohartuta, 2017ko urrian informazio-gosari bat antolatu zuen Nafarroako komunikabide
guztien zuzendarientzat, nola paperekoak hala sarekoak.
NASERTIC-en barneko eta kanpoko Komunikazio Planak dagoeneko aurreikusten zuen
jarduera hori, enpresaren proiekzio autonomikoa eta nazionala handitzeko eta gizarte
nafarrean NASERTIC-en irudia sustatzeko.
SER, Onda Cero, Euskalerria irratia, COPE, Navarra Televisión, Diario de Navarra,
Diario de Noticias, Navarra Capital eta Europapress bertaratu ziren gosarira.
Harreman- eta informazio-gosari hartan gure lana zein den eta gizarte
nafarrari balioa zer eratan ematen diogun azaldu genuen. Itsaso Laita ere bertan
izan zen, NEKP-ko komunikazio alorreko arduraduna. Hitzordua amaitzeko Kontrol
Aretoaren eta DPZ-ren bisita egin zen. Informazio-gosaria egin zenetik, hazi egin da
NASERTIC-ek komunikabideetan daukan presentzia teknologia-azpiegiturek,
informazio-sistemek eta laborategiaren arloan ematen ditugun zerbitzuek interes handia
pizten dutelako.
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ZIENTZIAREN ASTEAK

Zientziaren Asteak zientzia-dibulgazio ekitaldiak dira, Europa osoan duela hamarkada
batzuetatik eta Espainian 2001etik egiten direnak. 2012. urteaz geroztik ekitaldi
horretan parte hartzen du NASERTIC-ek. Testuinguru horretan antolatutako jardueren
helburu nagusia zientzia, teknologia eta berrikuntza publiko guztiei gerturatzea
da. Azaroan izaten da beti. Nafarroako Foru Erkidegoko erakunde ugarik dibulgazio
ekintzak gauzatzen ditugu: hitzaldiak, lantegiak eta esperimentazioak, ate-irekien
jardunaldiak, emanaldiak, hainbat jarduera hirian, eta abar. Eskaintza zabala da,
publiko mota guztiek parte hartu ahal izan dezaten gehien erakartzen dituzten
jardueretan. Nafarroan antolatzaileak honako hauek izan ohi dira: Iruñeko Planetarioa,
zientziaren lagunen elkartea, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua,
Nafarroako Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Gainera, elkarte,
erakunde eta enpresa kopuru handi batek laguntzen dugu.

2016: “Zientziaren Asteak” iraun bitartean bisitak antolatu genituen DPZ-ra eta
Laborategira. NASERTIC-ek bere instalazioetan ate irekien jardunaldiak egin zituen,
eta harrera ona izan zuten jendartean. Zehazki, 17 pertsonak bisitatu zuten Laborategia
(Villavan) azaroaren 14an, eta azaroaren 18an 10 pertsona batu ziren NUP-ek
aurreikusitako DPZ-aren instalazioak ikusteko bisitara (Orkoien kalean). Ondoren,
azaroaren 23an, NUP-eko ikasleak ere Laborategian izan ziren biologiari eta biologia
molekularrari lotutako guztia ondo ezagutzeko.
2017: Azaroan, bi asteetan zehar, 160 pertsona baino gehiago izan ziren NASERTICen ezagutza, zientzia, berrikuntza eta teknologia partekatzen. DPZ-n, Laborategian,
San Cristobal telekomunikazio zentroan eta Zientzia Tabernan izan ziren
programatutako hitzordu batzuk eta, nobedade moduan, urte hartan Udalak
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Eguesibarrarekin lankidetza abiarazi zuen. Aste horietan inoiz baino gehiago “zabaldu”
ginen gizartearen aurrean, nahiz eta urte osoan zehar NASERTIC-en ateak zabalik
dauden gure egunerokoan herritarren alde egiten dugun lana ezagutu nahi duten
ikastetxe eta unibertsitateentzat.
2018: 80 pertsona inguru gerturatu ziren urte hartan ate irekien jardunaldietara (DPZ,
Laborategia eta San Cristobal Telekomunikazio Zentroa). Zientziaren, Teknologiaren
eta Berrikuntzaren Asteetara atxikita antolatu genituen. Bestalde, urte hartan
Eguesibarko Udalak antolatutako “Zientziatuz” Asteetan parte hartu genuen berriz,
Mikel Nayarekin –Laborategiko kalitatearen koordinatzailea– elikagaien segurtasunari
buruz tabernan egindako saioan.

AITORPENAK
BESTE SARI BAT DPZ 2-RENTZAT
Datu informatikoak prozesatzen dituen Nafarroako Gobernuaren zentro berriak
NASERTIC-ekin lankidetzan egindako proiektuak Data Center Market aldizkariak
ematen dituen Berrikuntzaren Sarietako bat jaso zuen 2017an, Estatu mailan datuzentroekin eta horien teknologiarekin lotutako proiektuak aintzat hartzen dituzten sari
bakarrak. Nafarroako Gobernuak jasotako saria Datu-prozesaketa Zentro (DPZ)
onenaren kategoriari zegokion, Tier III izateko aukera duen edukiontzi gisa. NASERTIC,
Aquads Technologies eta Schneider Electric-ekin elkarlanean egindako Nafarroako
Gobernuaren DPZ berriaren ezaugarri nagusia, edukiontzi modular aurrefabrikatuen
bere diseinua da; ezaugarri horrek egikaritze-denbora eta kostuak murriztea ahalbidetu
zuen. Sari-banaketa 2017ko urtarrilaren 25ean egin zen Madrilen.
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Era horretan, Foru Gobernuak TIER III DPZ bat izatea lortu zuen “soilik bost
hilabetetan, proiektu mota horretarako ohiko epeak 18 eta 36 hilabeteen artekoa izaten
den bitartean” adierazi zuen Roumen
Boyanov-ek, Segurtasunaren eta
Errendimenduaren Kudeaketa Saileko zuzendariak, Mikel Saguesen zuzendaritzapean
dagoen Informatikaren, Telekomunikazioen eta Berrikuntza Publikoaren Zuzendaritza
Orokorrekoa.
Inbertsio ekonomikoa 1,28 milioi eurotakoa izan zen eta operatibo egon zen 2017ko
lehenengo seihilekoan, komunikazio elementuen, zenbaketa zerbitzarien eta Nafarroako
Gobernuak eskaintzen dituen informazioaren teknologien eta komunikazioaren
zerbitzuak jasaten dituen memoriaren instalazioa egin ostean.
Datu-prozesaketa zentroak (DPZ), ingeleraz datacenter deiturikoak, erakunde bateko
informazio sistemek prozesatzen duten informazio guztia lantzen, gordetzen eta
hedatzen duen ekipamendua kokatzen den azpiegiturak dira. Nafarroako Gobernuaren
kasuan, beste datu batzuen artean, historia klinikoak, zerga informazioa, poliziaespedienteak eta Hezkuntzako datuak izan ohi dira. 2015 urtean, Nafarroako
Gobernuak bigarren DPZ hau diseinatu eta eraiki zuen, bere informazio sistemei
erabilgarritasun handia eskaintzeko asmoz. Bi azpiegitura berdintsu horiek –aurretik
zeukan DPZ eta berria– aldi berean daude martxan eta batek huts eginez gero, besteak
Administrazioak herritarrei, enpresei eta bere langileei eskaintzen dizkien zerbitzuak
normaltasunez ematen jarraituko duela bermatzen dute.
ADOS MILK
Pasa den 2018ko ekainaren 4an, NUP eta Laborategiak euren Ados Milk proiektuagatik
Accésit de Cadena Alimentaria saria jaso zuten. Proiektu hau esnetarako behi-taldeen
hautaketa genetikoan oinarritzen da, eta intolerantziak dituzten pertsonen dieta
hobetuko duen behi-esnea ekoizteko xedea dauka. Proiektua, Aditech erakundeak eta
Nafarroako Gobernuak antolatutako “Science Ekaitza” lehiaketan aurkeztu zena, NUPeko IS-Food taldeak garatu zuen, Laborategiko Biologia Molekularrarekin elkarlanean.
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Sience Ekaitza Galan, Mario Molinak, Kimikaren arloko Nobel Saridunak, gizartearen
gaur egungo beste erronka batez jardun zuen; klima aldaketaz eta garapen
jasangarriaren bidez erronka horri aurre egiteko aukerari buruz. Alfonso Sánchez
Tabernero Nafarroako Unibertsitateko Errektorearekin eta Alfonso Carlosena
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektorearekin batera, Ados Milk proiektuari
Accésit de Cadena Alimentaria saria banatu zuen Molinak. Proiektuaren garatzaileak
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Olaia Urrutia, José Antonio Mendizábal, Leopoldo
Alfonso eta Ana Arana Navarro eta NASERTIC-eko María Dolores López, Susana
Pedrosa, Mariola Elía eta Jesús Lacalle izan ziren.
Gainera, Baluarten 1.000 pertsona baino gehiago bildu zituen Gala Zientifikoaren
babesle gisa, James Rothman Medikuntzaren Nobel Saridunak eta Iñaki Pinillosek
banatu zuten ekitaldiko lehenengo saria, hots, “Drones génicos” proiektuari Accésit de
Salud saria eman zioten, zelula gaixoetaraino bideratu daitezkeen partikula
magnetikoen bidez terapia eraginkorrago eta seguruago bat sortu izanagatik.
Sari horren harira, 2019ko irailean ADItech Katedraren EZAGUTU ETA ULERTU
izeneko bigarren Zine eta Zientzia Zikloan parte hartu zuen NASERTIC-ek. Nafarroako
Filmotekan 20:00tan Mariola Eliak, Laborategiko Biologia eta Biologia Molekularraren
koordinatzaileak, NUPeko ikerketa taldeko kideekin batera, “De ollas y sueños” Peruko
dokumentalaren aurkezpena egin zuen, CADENA ALIMENTARIA alorraren barruan.
Ekintza hori Science Ekaitza I. Zientzia Lehiaketaren irabazleen hedapenaren eta
dibulgazioaren barruan kokatu zen.
NAGEN 1000
Navarrabiomed-en NAGEN 1000 ekimenak medikuntza pertsonalizatuaren esparruan
nazioarteko jardunbide onenaren aitortza jaso zuen 2018an.
Medikuntza Pertsonalizatuaren Nazioarteko Partzuergoak (ICPerMed ingeleraz)
“NAGEN: Proyecto Genoma 1000 Navarra (NAGEN 1000)” proiektuari lehenengo saria
eman zion medikuntza genomikoaren inplementazioaren alorreko jardunbide onena
izateagatik. Ángel Alonso, Nafarroako Ospitaleguneko Genetikaren Zerbitzuko
fakultatibo espezialista, Navarrabiomedeko ikerlaria eta “NAGEN 1000” proiektuko
zuzendaria, partzuergoak antolatu zuen lehenengo hitzaldian izan zen, Berlinen,
ekimenari nazioarteko aitortza ematen zion saria jasotzeko.
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‘NAGEN 1000’ proiektuaren helburua Nafarroako osasun-zerbitzu publikora giza
genoma osoaren azterketan teknologia abangoardistarena ekartzea da, doitasunezko
medikuntza pertsonalizatua garatzeko tresna kliniko eta ikerketa-tresna gisa.
Horretarako, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) zerbitzuko 1.000 gaixoen
genoma eta haien senitartekoena, gaixotasun arraroak eta minbizi mota batzuk ikertzen
ari dira. Helburua diagnosi molekularra lortzea da, hau da, gaixotasuna eragiten duten
aldaera genetikoak identifikatzea.
Medikuntza genomikoaren inplementazioaren alorreko jardunbide onenari nazioarteko
aitortza egiten dion sari honetara 18 hautagaitza aurkeztu ziren guztira, eta horietan
61 ikerlari zeuden, sei herrialde ezberdinetakoak: Italia, Luxenburgo, Herbehereak,
Alemania, Suitza eta Espainia. Medikuntza pertsonalizatuan ospe handia duten zazpi
ikerlari adituk aztertu zituzten proposamen horiek.
Berlingo ekitaldian beste bi jardunbide egoki ere aitortu dituzte: medikuntza
pertsonalizatuaren estrategia nazional bat sortzeko gomendioen proposamena,
Fundación Instituto Roche-ena eta ikerketen emaitzak gaixotasun infekziosoen
esparruko medikuntza pertsonalizatura eramaten dituen Alemaniako ekimen bat, RuhrUniversität Bochum unibertsitatekoa.
Medikuntza Pertsonalizatuaren Nazioarteko Partzuergoak (ICPerMed ingeleraz)
nazioarteko 30 bazkide baino gehiago biltzen ditu, gehienak europarrak, eta Europako
Batzordeak finantzatzen du. Bere helburu nagusia medikuntza pertsonalizatuaren
alorrean ekimen partekatuak bultzatzea eta ikerketa sustatzea da.

LAGUNTZAK
Erakunde eta elkarte ugarirekin lan egiten dugu kultura teknologikoa eta alfabetatze
digitala indartzen eta xede horietarako interesgarriak diren jarduerak bultzatzen eta,
horrez gain, gure irudia Nafarroako gizartera helarazten dugu, azken hori NASERTICen Kanpoko Komunikazio Planeko helburu estrategikoa dena, hain zuzen. Arestian
adierazitako Science Ekaitza lehiaketa babesteaz gain, beste ekimen batzuk ere babestu
ditugu oso ekintza-eremu ezberdinetan.
FIRST LEGO LEAGUE

2015etik, FIRST LEGO League babestu du, babesten du eta babestuko du NASERTICek. Programa honek gazteak modu dibertigarrian zientzia, teknologia, ingeniaritza eta
matematiketara (STEM) hurbildu nahi ditu. Parte hartzaileek ideiak sortu, arazoak
konpondu eta erronkak gainditu beharko dituzte eta horrek guztiak teknologiaren
erabileran trebatzeko aukera ematen die. Programa honen oinarrian hainbat balore
daude: ideia berrien esplorazioa, trebakuntza, berrikuntza, ideiek gizartean duten
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eragina, taldeko lankidetza eta haren barnean sentitzea eta nola ez, parte-hartzaile
guztien gozamena eta dibertsioa.
FLL-ko parte-hartzaileak:
• LEGO® MINDSTORMS® teknologia erabiliz robotak diseinatu, eraiki, probatu
eta programatu egiten dituzte.
• Gaur egungo zientzialarien erronka berdinak ikertzen eta ebazten dituzte.
• Matematiketako eta zientzietako kontzeptuak bizitza errealean aplikatzen dituzte.
• XXI. mendeko gaitasunak eta eskumenak garatzen dituzte, esate baterako, taldelana, arazoen ebazpena eta komunikazioa.
• Kirol txapelketetan eta ekitaldietan parte hartzen –eta gozatzen– dute.

Babesle gisa, beti izaten gara FLL-en eta ikastetxeei sariak banatzeaz arduratzen gara.
Aurten, 2019an, Legotronic Beavers taldea izan da sailkapen fasearen irabazlea eta
FIRST LEGO League Espainiako Final Handian parte hartzeko hautatua izan da. Saria
Iñaki Pinillosek (zuzendari kudeatzailea) eman zuen, eta Nerea Azpilicuetak
(Telekomunikazioen Zerbitzuko Arloko zuzendaria) ekintzailetzaren saria banatu zuen,
This Capacited Team taldeak jaso zuena, ezgaitasuna zuten pertsonek osatutako taldea.
FIRST LEGO League zientziaren eta teknologiaren zaletasuna sustatzeko Espainiako
eta mundu mailako erreferentziazko STEM programa da. FIRST LEGO benetako arazo
batean inspiratzen da, hala erronka zirraragarri bat proposatzen du, eta zientziak eta
teknologiak ematen dituzten aukeren bidez neska-mutilak arazoa ebaztera animatzen
ditu.
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EKONOMIAREN IKASGELA

Gizartearekiko zabalik egote horretan, NASERTIC-ek komunikabideekin lan egiten du
jardunaldi teknikoak bultzatzen, beti guk erabiltzen eta sustatzen dugun teknologiarekin
zerikusia dutenak. Zehazki, Ekonomiaren Ikasgelan Navarra Capital eta Diario de
Navarra-rekin lan egin genuen 2018an, protagonista gisa Alicia Richart zuena,
DigitalEs elkarteko zuzendaria. Haren lehenengo esku-hartzean, “DN Capital” izeneko
ikasgelan eman zuena, Espainiako teknologiaren sektoreko eta berrikuntza digitaleko
sektoreko enpresa garrantzitsuenak biltzen dituen elkartearen zuzendari nagusiak
“zerga-arau berak” aldarrikatu zituen “enpresen egungo ahalmen galera” saihesteko.
Biharamunean, Miguel Saguesekin (Informatikaren eta Telekomunikazioen zuzendari
nagusia) eta Iñaki Pinillosekin batera DPZ bisitatu zuen, aurretik Nafarroako
digitalizazioa ezagutzeko bilera bat egin eta gero.

2018ko urrian halaber, Ekonomiaren Ikasgelako “DN Capital”-en parte hartu genuen,
Nafarroako Rural Kutxak eta NASERTIC-ek babestu genuena. Bertan, Ardoaren
Plataforma Teknologikoko lehendakariak bere sektorearen etorkizuneko erronka
handiena klima aldaketa zela azpimarratu zuen eta “I+G+b Espainiako mahasgintzaren
etorkizuna” dela ziurtatu zuen. Ardoaren Plataforma Teknologikoak 9 bazkide dauzka
Nafarroan, eta bere proiektuen artean aipagarria da une honetan UAGN-rekin batera
garatzen ari dena, ‘Smart Sustainable Wine’ izenekoa.
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BERRIKUNTZAREN ALDEKO LASTERKETA

NASERTIC-ek 2017ko urriaren 8an Navarra Capital-ek antolatutakoberrikuntzaren
aldeko II. lasterketan parte hartu zuen, ekintzailetza berritzailea bultzatzeko helburua
zuena, Vodafone, Zabala Innovation Consulting, Renault Unsain eta ACUNSA enpresek
babestuta. Urte hartan, gainera, Eguesibarreko Udala, NASERTIC, CISTEC technology,
CaixaBank eta Diario de Navarra ere laguntzen aritu ginen. 15 kilometro dira,
erreleboka edo bakarka egin daitezkeenak, Noaindik Sarrigurenera. Sailkapeneko
lehenengo hiru irabazleei 250, 150 eta 100 euroko saria eman zitzaien eskudirutan.
Sari horiek ez ezik, beste sari batzuk ere banatu ziren; izan ere, Berrikuntzaren Aldeko
Enpresen II. Lasterketa hartako dortsalen salmentatik bildutako dirua Noaineko eta
Tuterako CEIN-en instalazioetako Berrikuntza Haztegiko hamar start up-en lana
ordaintzeko erabili ziren. Izena ematerakoan, parte-hartzaileek eurek erabakitzen zuten
zein zen babestu nahi zuten proiektua. NASERTIC-ek, bi talderekin parte hartuz,
IkanBiotech hautatu zuen.
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NAFARROA 5.0

Komunikabideekiko elkarlana sakontzeko saiakeran, Diario de Noticias-ekin batera
sorkuntza prozesuetan parte hartu dugu. Paperezko eta sareko komunikabide honen
“Foro Hiria”-ren bigarren edizioak ehun enpresa, autonomia erkidego eta tokiko
erakunde baino gehiagorekin batera teknologia-azpiegitura berriak jorratu zituen, xede
ugarirekin: banda zabala Nafarroa osora hedatzea; eraldaketa digitala; robotika; eta
etengabe aldatzen ari den mundu honetan begiztatzen diren aukera ekonomikoak,
sozialak eta lurralde-aukerak.
Lehendakaritza, Funtzio Publiko, Barne eta Justiziako kontseilariak, María José
Beaumontek, NASERTIC-eko lehendakaria denak, 2018ko ekainaren 19an Iruñean
adierazi zuen Banda Zabalaren Plan Zuzentzaileak “banda zabalaren sare berrien
hedapena Nafarroako lurralde osora zabaldu nahi du”. Beaumontek eman zion irekiera
Nafarroa 5.0 lantzeko Foro horren 2. Edizioari, NASERTIC eta CaixaBank babesle
zituela. Haren txanda iristean, Iñaki Pinillosek bere esku-hartzean nabarmendu zuen
“Nafarroak ez du atzean geratu nahi” eta digitalizazioaren arloan politikak finkatzeak
lurraldeari eta Europari mundu mailako lehiakortasunaren eta lidergoaren esparruan
kokatzeko aukera ematen diotela, Korea, Txina edo AEB-ko merkatuekin lehian, eta
erantsi zuen “urteak daramatzate gure aurretik”. Horiez gain, Europako Batzordeko
Fabio Nasarre-de-Latosak eta Pirineo Atlantikoetako Nicolas Patriarche-k ere hartu
zuten hitza, eta haiek teknologia berrien, konektibitate sozialaren eta sektore
publikoaren eta pribatuaren lankidetzaren testuinguruan informazioa, esperientziak eta
etorkizuneko aukerak partekatu zituzten, lurralde orekaren ikuspegitik.
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TELEKOMUNIKAZIOEN GAUA
Nafarroako Ingeniarien Elkargo Ofizialak eta Nafarroako Telekomunikazio Ingeniarien
Elkarteak urtero Telekomunikazioen Gaua antolatzen dute Gorraizko Gazteluan. Teleko
Gaua modu sistematikoan babesten du NASERTIC-ek, eta 2017an, gainera, tradizioz
gala horren aurreko egunetan egiten diren dibulgazio-jardunaldietan parte hartu zuen,
zehazki Green CPD: Avanzando hacia el Centro de Datos del Futuro gaia lantzen
zuen saioan. Jesús Navarro Martínez-ek parte hartu zuen bertan, NASERTIC-eko
Produkzio Arloko Zuzendariak.

ETA ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUN GEHIAGO
(2017) BILKETA HANDIA NASERTIC-EN
2017ko azaroaren 7an eta 8an NASERTIC-eko langile guztiek dena eman zuten
Fundaziora bideratutako elikagaien bilketa handian. Egun horien amaieran, Nafarroako
Elikagaien Bankua fundazioarentzako 281,27 kilo garbi produktu bildu ziren
NASERTIC-en 4 egoitzetan. Enpresak eskari handiko produktuen 100 kiloko ekarpena
egin zuen (pasta, zerealak, esnea, lekaleak eta abar).
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(2018) IKTUSAREN DETEKZIO GOIZTIARRA
ADACEN eta Mutua Navarra-ren kanpainara atxiki ginen. Usúa Purroy Asociación
Daño Cerebral de Navarra-ko (ADACEN) teknikariak, bi informazio-hitzaldieman zituen
NASERTIC-en egoitzetan, laneko eta familiaren esparruko iktusaren detekzio
goiztiarrari buruz. Lehenengo hitzaldia apirilaren 17an izan zen, Orkoien kaleko
bulegoan, eta bigarrena apirilaren 19an, Iruñeko gure egoitzan, San Jorge etorbidean,
eta langile askok parte hartu zuten. Esteka honetan argibide-bideo bat aurkitu daiteke,
eta hemen kanpainari buruzko informazio guztia.

(2018) LANKIDETZA POSTHAC – ENPLEGUAREN ALDEKO ERAKUNDE
SOZIALAREKIN
Bi ikaslek lanez kanpoko praktikak burutu zuten Tuterako TB-n abenduko zubian zehar,
biek “TUDELA: APUESTA POR EL TURISMO DE CALIDAD” proiektuko kideak ziren.
Tuterako Udalaren ekimen hau Europako Gizarte Funtseko 2014-2020 dirulaguntzen
bigarren deialdian (2017) kokatzen da, Gazte Enplegurako Programa Operatiboan (APPOEJ laguntzak) aurreikusita dagoena; dirulaguntza horiek gazteak lan-merkatuan
modu jasangarrian integratzeko xedea dute, Gazteentzako Berme Sistemaren
testuinguruan. Ibilbide integratuen barruan prestakuntza jarduerak gauzatzen saiatzen
da horietan parte hartzen duten eta Gazteentzako Berme Sistema Nazionalean izena
eman duten gazteen trebakuntza eta enplegagarritasuna hobetzeko.
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(2019) KATILU SOLIDARIOAK IKASTETXEETAKO PROIEKTUENTZAT
San Jorge ikastetxe publikoak megafonia-ekipo bat behar zuen haur hezkuntzako
eraikinerako, bertan musika sustatzeko ekimen bat garatzen ari zirelako eta horretarako
tinbreen soinua aldatzen zutelako (sarrerak, irteerak eta atsedenaldiak adierazteko),
mota guztietako musika adi entzun zezaten. Bere aldetik, San Jorge Ikastolak 2018an
liburutegia birmoldatu zuen eta ordenagailu berri bat eta mikrofono batzuk behar zituen
eraikitzen ari ziren irratiarentzat. Urtero gure egoitza bakoitzetik gertu dauden
ikastetxeekin harremanetan jarriko gara helburu berarekin: ahal dugun neurrian,
hezkuntza hobe baten alde laguntzea. Lankidetza desinteresatu honen esparruan, katilu
“korporatibo” batzuk diseinatu genituen, 8 eurotan saltzen ditugunak. Horien
salmentatik bildutako diru guztia bi proiektu horiek finantzatzeko erabili zen. Enpresak
gainerako kopurua jarri zuen (proiektu bakoitza 1.500).

(2019) KIROL GEHIAGO
Aurten, 2019an, Enpresa Erronkak ekimenean parte hartu dugu lehenengo aldiz, parte
hartu nahi zuten langileen eskaerari baiezkoa erantzunez. Ekimen honen
hamahirugarren ediziora batu da lehenengoz NASERTIC, ekintza programa berritua
izan arren aurreko edizioetako esentzia bera daukana; Nafarroako enpresetan bizimodu
aktiboa eta ohitura osasungarriak sustatzea. Padel, room escape, running, gladiator´s
day, kode sekretua, e-sports Fifa19, saskibaloia, bowling eta karting jardueretan parte
hartzen ari gara, 56 izen-ematerekin.
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NASERTIC │MEMORIA 2016-2019

Zergatik zu lagungarri izan zaren NASERTIC garatzen

NASERTIC
FUNTSEAN

Mugarriak 2016

GERENTE BERRIA
Martxoaren 9an NASERTIC-eko
Administrazio Kontseiluak aho batez
onartu zuen Iñaki Pinillosen
izendapena NASERTIC-eko gerente
berri gisa. Apirilaren 4an
hasi zen

BANDA ZABALAREN PLANA BERDINTASUNA
ITBPZN-rekin lan egin genuen 2016-2020
tarterako Nafarroako Gobernuaren Banda
Zabalaren Plana zehazten:
Deﬁnizioa
Aurkezpena prentsaurrekoan
Parte-hartze plana
Irurtzun Lizitazioa

Inkesta burutu
ondoren
Berdintasun
Plana garatu zen
NASERTIC-eko
berdintasun
baldintzei buruz.

HANDIZKAKO
MERKATUA
NASERTIC-en jarduera
eskaintza zabaltzeak
NASERTIC-ek Nafarroako
Gobernuari ematen dion
zuntz optikoaren lurreko sareko
zerbitzuak handizkako merkatuan
eskaintzeko aukera dakar

CAU BIDEOA

2016

DPZ2-REN AMAIERA

MEMORIA HISTORIKOA

Beloson kokatutako DPZ
berriaren azpiegitura osoaren
instalazioa

DNA-bankuaren sorrera,
Memoria Historikoaren Legea
betetzeko gorpuak hobitik
ateratzeko programaren
esparruan jasotako hondakinak
identiﬁkatzeko

CAU-k zein zerbitzu
ematen dituen azaltzen
duen bideoaren gidoia
eta errealizazioa.

FEAGAS

ORGANIGRAMA
NASERTIC-en
organigrama berria
onestea, arlo eta
postu berriekin.

ZAHARBERRITZEA ORKOIENEN

I. UNIRED FOROA

Orkoien kaleko bulegoak
bost fasetan guztiz
zaharberritzea.

I. UNIRED Foroan parte
hartzea; NASERTIC
elkarte horren parte da.

2017

FEAGAS eta
NASERTIC-en arteko
kolaborazio-hitzarmena
sinatzea abelgorri, zaldi
eta txerrien ﬁliaziorako
genotipazio-frogak
tegiteko.

Banda Zabalaren
Plan Zuzentzailea
Lan-taldeak koordinatu
eta BZPZ-ren kudeatu

BZPZ-ren behin betiko
dokumentua idatzi eta
diseinatu

E5 BZPZ-ren esparru
juridikoa eta legala
aztertu

Industrialdeetan banda
zabala ezartzeko
dirulaguntza-deialdiaren
oinarriak idazten eta
esleipena gauzatzen
parte hartu ( BZPZ-ko 2.
agertokia)

Nafarroako landa
eremuetan banda zabala
ezartzeko irtenbide
teknikoak

Elizondoko LH, BHI eta Osasun
Zentroaren zuntz optiko bidez konektatu

NG-aren zuntz optikoaren
enborreko sarearen 155km

Garraldako HLHIP eta Abaurreako
kontsultategia irrati bidez konektatzea

1936ko kolpe militarraren
ondorioz, Otsoportilloko leizean
eraildako 3 pertsonaren
identifikazioa

Lizarrako polizia-etxea,
epaitegia eta LAN bulegoa
zuntz optikora konektatzea
NAVEAC
Konektatutako ibilgailua
NAGEN
1000 pazienteren genoma
Data Center Market
aldizkari ospetsuak
Berrikuntzaren saria eman zion
Belosoko DPZ-ri

Zangozako PF, Suhiltzaileak
eta Osasun Zentroa
zuntz optiko bidez konektatzea

OIO hitzarmena IBMrekin Mainframe plataformarentzat (2021 arte)
Beharrezko inbertsioen
azterketa
40.000 artapen Tuterako HAB-n
42.000 turista TB-n

Superkonputazio azpiegitura
hainbat proiekturentzat
Operadore nagusiekin
harremanetan

Azpiegituren beste kudeatzaile batzuekin
harremanetan

Aukerako lanen azterketa

Harremanetan
Nafarroako Gobernuko
Departamentuekin eta
Toki-erakundeekin
BZPZ-ren balizko
finantza-iturrien
azterketa (Wifi4EU)

BZPZ-ko partaidetza
prozesua burutu

PIL esparruan, 23
kanalizazio-eraikuntza
proiektu idatzi

39.517 informazio eskaera Tuterako HAB-n
• Erabiltzaileen asebetetze-inkesta:
8,6
DPZ-an eta sareetan misio kritikoko azpiegitura
• SAI sistemaren berrikuntza
• Desdoblamendu elektrikoa
• DCIM-en eguneraketa
• Zaintza kamaren kontrol-softwarearen
Eguneraketa dB2 datu-base kudeatzailearen garapena 11. bertsiora
• Aplikazioen errendimenduaren hobekuntzak
• Kontsumoko kostuak murriztea

Superkonputazio azpiegiturak
• NAGEN 300/1000
• Smart: Cities and Territories, banan-banako turismoa
eta medikuntza (Sofia2, Sentilo, Fiware plataformak)
OIO hitzarmena IBM-rekin Mainframe plataformarentzat
• Hitzarmenaren iraupena (2018-2021)
• Hardware-azpiegituraren erabateko berrikuntza
• Aukera berriak software berriarekin
EEPP estandarizazioak
• INTIA
• NILSA

Nafarroako Gobernuaren zuntz optikoko Enborreko Sarearen 150 km baino gehiagoko hedapena
Nafarroako Gobernuaren sarera 29 egoitza konektatuta, 5 Lehendakaritza Barneko eta Justiziako
Departamentukoak Nafarroako Ospitale Guneko sare lokalaren sarbidearen zati bat eta nukleoaren
Elektronikaren berregituraketa Hari gabeko sareak 9 ikastetxetan ezartzea
400 luzapenetako ahotsaren teknologiak migratzea
Gure zerbitzuak: NEKP-ko Komunikazio Inkesta
Benchmarking txostena balorazioa NAGEN
NPE-en aholkularitza eta Diseinua
Informazio-gosaria komunikabideekin
Tuterako TB-n %14 turista gehiago (42.713 pertsona artatu)
Memoria Historikoa: 119 familiek euren DNA eraman dute bankura eta 21 pertsona identifikatu dira
8.600 lagin aztertu dira (zaldiak, txerriak, behiak eta ardiak) FEAGAS-entzat
Akreditazio berriak: metal astunak eta merkarioa ongarri organikoetan eta DNA detekzioa hausnarkarietan 61
Irizpen analitiko eginda Forruzaingoarentzat (=300 lagin) eta 10 Justiziarentzat (=90 lagin) Komunikazio-tresna
Berriak: BZPZ infografiak

GURE EKARPENAREN ONDORIOZ

2 talde

281 kilo elkartasun

22 talde (gazte talentua)

165 pertsona

2018
Pentsatu

[
[
[
[
[
[
[

Sentitu

]
Hainbat sozietate publikotako 120 lanposturen estandariza]
zioa eta telefonia-luzapenak VoIP-ra.
ERP-CRM proiektua: zerbitzuak 700 erabiltzailerentzat 12 sozietateetatik 8tan
]
Desdoblamendu elektriko osoa DPZ-etan.
]
26.000 pertsona artatu Tuterako HAB-n (40.000 izapide baino
]
gehiago) eta 45.000 turista baino gehiago TB-n.
Desagertutako 21 pertsona identiﬁkatu dira Laborategiak kudeatzen duen Memoria Historikoaren programako DNA-bankuari esker. ]
NAGEN Proiektua: 300 paziente baino gehiago bildu, datu balorizazioaren bench-markinga, superkonputazio aktiboaren
webgunea eta azpiegitura

Mainframe:
a.| 1.989 milioi sarbide urtean Osasunaren, Ogasunaren eta
Landa Garapenaren inguruneetara.
b.| 812 milioi transakzio urtean (2,2 milioi egunean). Datuen
bolumen osoa: 17.219 milioi ilara.

]

[

Azpiegiturak berritu eta WIFI estaldura handitu 50 egoitzetan
(37 Hezkuntzaren arlokoak) eta hari gabeko GigaWIFI teknologiako 1.400 sarbide-puntu baino gehiago instalatu

]

[

INTIA eta CUMArekin batera, bazkideak gara abeltegietako
pentsuak baloratzerakoan teknika azkarrak eta eramangarriak
ezartzean datzan proiektuan, eta 2.000 lagin baino gehiago
aztertu ditu Nafarroako esnetarako behien ustiategietan.

]

[
[

30 egoitza IP telefoniara migratu dira eta 1.100 telefonia terminal berri ezarri dira.
Zerbitzuen Kontroleko Zentroa: 4.500 gertakari artatu ziren
SLA-ren %93,5eko betetze mailarekin.

]
]



400 pertsonak baino gehiagok bisitatu dituzte gure
egoitzak



NUP eta NASERTIC-ek Ados Milk proiektuarekin Science
Ekaitza Nafarroako I. Gala Zientiﬁkoko Accésit de Cadena
Alimentaria saria jaso zuten.







NASERTIC ADItech Patronatura sartu zen (Nafarroako
ikerketa zentro guztiak biltzen dituen korporazio
teknologikoa)
Zine eta zientzia zikloan eta ADItech-en “ezagutu eta
ulertu” Katedran parte-hartzea.
NASERTIC AUTELSI-ko Zuzendaritza Batzordean berriz
“Nafarroa 5.0” 2. Foro Hirian parte hartu
ADACEN eta mutua Navarraren iktusaren prebentzio
kanpainara batu ginen.




NASERTIC Emakumeen Nazioarteko Egunari atxiki zen



NASERTIC Emakumeen Aurkako Indarkeria desagerrarazteko
Nazioarteko Egunari batu zen, «Sexuaren ondoriozko
jazarpenaren aurkako protokoloa» daukala gogoraraziz



Unibertsitateetako eta LH-ko 16 ikasle praktiketan
egoitza guztietan



Lankidetza komunikabideekin gure jarduera alorren
jardunaldietan (Ekonomia ikasgela, Informaziogosariak, eta abar)

First Lego Leaguekin lankidetza, zientzia askorekin

Aurrera egin

101.000 nafar gehiagok dute sarbidea 100Mbps-ra

NASERTIC
eta
ENAC-en
arteko
hitzarmena,
laborategietako ebaluazioan aditu eta auditore gisa
laguntza profesionala emateko

Industrialdeetako enpresen % 82,55-ek 300Mbps-ko
internetera dute sarbidea

Z plataformako teknologia berriena: Mainframe z14 ZR1
(2019ko urtarrila).

500 km-ko zuntz optikoaren enborreko sarea Gobernuaren
egoitzentzat 142 egoitza korporatibo konektatuta daude
zuntzaren autoprestazioaren edo irrati-loturaren bidez

DPZetako monitorizaziorako DCIM proiektuarekin
garapena eta heldutasuna: mantenu enpresen
integrazioa, PUE kalkulua, koherentzia matrizeak, alarmaarazketa, jarduketa prozedurak...

Superkonputazio azpiegitura:
a. | Navarra Biomed eta Tracasa-rentzako zerbitzuak
b. | Cartografía Lidar proiektuarentzako lehenengo
konputazio-emaitzak

2019ra arte 220 km obra baino gehiago planiﬁkatu ziren
banda zabala landa inguruneko herrietara eramateko,
Udaleko eta Toki-administrazioarekin lankidetzan.

117.000 nafar gehiagok dute sarbidea 30Mbps-ra

Lankidetza hitzarmena ANIMSA eta NASERTIC-en artean:
a. | 162 toki-erakunderi emandako IKT zerbitzuak
hobetzea
b. | Nafarroan administrazio elektronikoa bultzatzea
Handizkako zerbitzuak ematen hasi: lehenengo
hitzarmena Estatu mailako telekomunikazio operadore
batekin, 10 urtetarako.

Bezero eta zerbitzu berriak: Ospitalegunea (sarearen berrikuntza elektronikoa), Nafarroako Parlamentua (hosting),
Kontuen Ganbera (sarearen estandarizazioa eta elektronika), Tracasa (informatika-proiektuak), Baluarte (FW perimetro-segurtasunaren
eta sareko elektronikaren berrikuntza),
Udalak (Banda Zabalaren Plana) eta Navarra Arena (abiaraztea).

MILA ESKER !

