Noraino heldu nahi dugu? Nola planifikatuko dugu hori?
Etorkizuna denon artean eraikiz eta arlo guztien arteko
loturak sortuz. Elkarrizketen, inkesten eta talde dinamiken
bitartez parte hartuz.
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1. Nortzuk gara…
Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren (NEKP) barne dagoen enpresa bat gara. NEKP
Nafarroako Gobernuaren erakundea da, eta Administrazio Publikoaren menpe
dauden Erakunde, Sozietate eta entitate publikoen zerbitzura dago.
NASERTICen ditugun giza baliabide eta errekurtso tekniko eta ekonomikoei esker, sinergiak
sortzeko eta kostuak jaisteko aukera daukagu. Hori dela eta, zerbitzu anitzak eskaintzen ditugu
eta askotariko bezeroak ditugu, Administrazio publikoak, besteak beste. Ekimen ofizialek
eskatzen duten konfidentzialtasuna bermatzeko neurriak ere eskaintzen ditugu.
2016ko azken hilabeteetan, NASERTICek bere antolakuntza era zerbitzuak berrantolatu zituen
sinergiak berriz ere pentsatzeko eta baliabideak optimizatzeko helburuarekin.
NASERTICen gauzak egiteko modu berri batekin abiatu genuen 2017. urtea eta
estrategikoak diren proiektuei aurre egiteko bide berriak jarri genituen martxan. Gure enpresaren
oinarriak etorkizunean sendotzeko xedea daukagu. Ildo horretan gaude orain antolatuta; Hiru
Ekintza Zuzendaritza eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza bat dugu, eta horiek
denak Zuzendaritza Orokorraren menpe daude.

INFORMAZIO TEKNOLOGIAK
ZUZENDARITZA

MAINFRAME ARLOA
SISTEMA BANATUAK ETA
CPD ARLOA

FINANTZA ZUZENDARITZA
ETA ZERBITZU OROKORRAK

TELEKOMUNIKAZIOA ETA
AZPIEGITURAK ZUZENDARITZA

KOMUNIKAZIOA ETA
ZERBITZUAK ZUZENDARITZA

TELEKOMUNIKAZIO
AZPIEGITURAK ARLOA

LABORATEGIA ARLOA

SAREKO INGENIERITZA ARLOA

HERRITARRAK
HARTZEKO BULEGOA

TELEKOMUNIKAZIO
ZERBITZUAK ARLOA

FINANTZA ETA LANGILEAK

ZUZENDARITZA

KOMUNIKAZIOA ETA
MARKETING-A

ZERBITZU JURIDIKOA ETA KALITATEA ADMINISTRAZIO TEKNIKOA

OROKORRA
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Gure antolakuntzaren oinarria transbertsalitatea da. 2011ko irailean gauzatu genuen bat-egite
prozesuaren ondoren (NASERTIC, izan ere, NASERSA, OPNATEL eta PIN – zerbitzu
horizontalak, telekomunikazioak eta informazio sistemak lantzen zituzten enpresen
batuketaren ondorio da) zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa publikorik transbertsalena da
gaur egun, bai Nafarroako Gobernuan eta Sozietate Publikoen arloan ere. Horren arrazoia
eskaintzen ditugun zerbitzuen aniztasuna da. Honako hauek dira, halaber, gure bezeroei
eskaintzen dizkiegun balio erantsi eta berezituak:
 Zerbitzu batzuetarako erabateko erabilgarritasuna (24 ordu x 365 egun),
 Diziplina anitzetatik proiektu konplexuak jorratzeko gaitasuna, eta
 Motibazio eta espezializazio handiko kalitatezko lantalde bat, baliabideen optimizazioa
etengabe bilatzen duena.
Zein da gure abiapuntua? 2016ko abendua arte, gure enpresa bost negozio arlo ezberdinetan
oinarritzen zen eta 2015ean bukatu zen Plan Estrategikoa hartu zuen ardatz. Plan hura
ziurgabetasun handiko epe batean osatu genuen eta urte jakin batzuetarako prestatu zen
(Plan Estrategiko horren betetze tasa % 80,46koa izan zen). Horrelakoa zen gure barne
antolaketa:

NEGOZIO
LERROAK

TELCO

BULEGO

ZERBITZUAK

TEKNIKOA

KOMUNIKAZIO ETA
MARKETING-A

NEGOZIO GARAPENA
ZUZENDARITZA OROKORRA
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Hauek dira epe hartako adierazleak, helburuen arabera sailkatuta:
Helburu estrategikoak
1.go Helburua: Administrazio publikoen erreferentziazko hornitzaile bilakatu azpiegitura
teknologikoen alorrean; horrela, Teknologia, Berrikuntza eta Informazio Zuzendaritza babestuz
Lotura duten ekintza planak
Nafarroako tokiko Administrazioekin akordioak
Modu estrategikoan posizio hartzeko lagungarriak izan daitezkeen eragile guztiak identifikatu
Komunikazio Elektronikoak sustatzeko akordioak proposatu
Beste Autonomia Erkidegoetan eman diren arrakasta kasuak indentifikatu eta aztertu
Teknologia, Berrikuntza eta Informazio Zuzendaritzarekin bateraketa sustatu eta estrategia komuna sortu
Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza bultzatzeko arloak identifikatu
Eragile gisa gure burua ezarri
2. Helburua: Kalitatea, zerbitzua eta entrega bikaainaren ondorioz, bezeroaren asetzea lortzea
Lotura duten ekintza planak
Nafarroako Gobernuko Departamentu, Erakunde autonomo eta Sozietate Publikoekin bilerak egin
eskaintzen ditugun edta eskaini ditzakeggun zerbitzu guztiak joera berriekin bat egin dezaten
Zerbitzu guztiei dagozkien asetze inkestak egin, negozio lerroaren eta bezeroaren arabera sailkatuta
NASERTICen Aginte Koadro Integrala (AKI) osatu
Lehiakideen inguruaren benchmarking-a egin (prezioak, zerbitzuen kalitatea...) eta non eta nola
posizionatu gaitezkeen ikertu
3. Helburua: Nafarroako IKT Sektorea sendotzen eta zabaltzen lagundu, eta konfidantza sortu
Lotura duten ekintza planak
Nafarroako IKT Sektorea zabaldu eta indartu
Eragile potentzialak identifikatu eta haiekin harremanetan jarri etorkizunean kolaborazio akordio
bat sinatze aldera
Komunikazio eta Off eta On line Maerketing Plan bat desinatu
Sektoreari lotuta dauden ekimen nazional eta tokikoetan parte hartzea
4. Helburua: NASERTIC orokorreko ISO ziurtagirien irismena zabaldu eta NEKPko enpresak lagundu
ziurtagiri horiek eskuratu ditzaten
Lotura duten ekintza planak
Ziurtagiriak Zabaltzeko Plana sortu eta betearazi
Enpresen artean ISO errentagarri egiteko barne eta kanpoko moduen inguruan informatu eta sentsibilizatu
5. Helburua: Enpresa kultura sortu eskaintzen ditugun zerbitzuei egokitutako politika,
neurri, metodologia eta tresnak ezarriz eta gure enpresari lotutako marka sendoaren irudia
kanpora proiektatuz
Lotura duten ekintza planak
Kudeaketarako erreminta eta plataforma bateratuak ezarri
Lantalde lana sustatu
Osasuna, Segurtasuna eta Ingurumenari lotutako praktika onak etengabe hobetu
6. Helburua : Gardentasunari, parte hartzeari eta kolaborazioari lotutako printzipioak bultzatu
barne eta kanpo eragile guztiekin
Lotura duten ekintza planak
NASERTICerako Barne Komunikazio Plan bat diseinatu
Enrpesaren profiletara egokitzen den Formakuntza Plana sortu
7. Helburua: Produktibitatea hobetu gastua kontrolatzeko barne eta kanpo politika berriak
sortuz eta, horrela, enpresaren hazkundea eta onurak sustatuz
Lotura duten ekintza planak
Enpresaren Barne Gastuen kontrola
Enpresaren Kanpo Gastuen kontrola
Etekinen hazkundea
Guztira
Betetze portzentajea

Betetze
portzentajea

%60,00
%100,00
%40,00
%100,00
%40,00
%100,00
%40,00

%100,00
%100,00
%35,00
%60,00

%100,00
%100,00
%100,00
%100,00

%80,00
%70,00

%70,00
%70,00
%80,00

%100,00
%100,00

%100,00
%100,00
%66,60
%80,46
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2. Zergatik orain?
NASERTICen jarduera testuingurua etengabe ari da aldatzen. Aldaketa horietako batzuk ezin
dira saihestu, esate baterako: joera teknologikoak, legeak, politikak, etab. Hala ere, beste
aldaketa batzuk gure sorkuntza esfortzuarekin lotuta daude, bezeroari begira
sortutako kultura korporatiboaren garapena, adibidez.
Sortu dugun planteamendu
estrategikoaren prozesu honek bi aldaketa mota horiek hartzen ditu kontuan, alegia,
saihestu ezin ditugun aldaketak eta sorkuntzari lotuta daudenak.
Inork ez du zalantzan jartzen gaur egun hartzen ditugun erabakiak neurtu behar ditugula, eta
etorkizunean izan dezaketen inpaktua kontuan izan behar dela hartzen ditugun
erabaki guztietan. Horrenbestez, irudikatzeko prozesu honetan oinarrizko bi galdera egin
dizkiogu geure buruari:
1.- Zeintzuk izango dira gure sektorearen baitan datozen urteetan gertatuko diren
aldaketa nagusiak?
2.- Zein da NASERTICek beteko duen edo bete dezakeen rola etorkizuneko testuinguru
berri horietan?
Ariketa hori hainbat helbururekin egin dugu:
Antolaketa sendotzeko: langile guztien parte hartzea nahi dugu, modu horretan langileen
kolaborazioa sustatzeko eta orain dela sei urte hasitako bateratze prozesuan sakontzeko.
Antolaketaren indarguneak bultzatzeko: helburua da gure zerbitzuetan inplikatuta
dauden guztiek gaur egungo eta etorkizuneko garapenean parte hartzea. Ekoizpen eta
balorazio prozesuetan parte hartzea nahi dugu, arazoak eta aukerak identifikatzen laguntzeko.
Etorkizuneko estrategiak: prozesu honek "etenaldi" bat egitera "behartu" gaitu, horrela,
erakunde bezala gure burua aztertzeko eta gure etorkizuna nolako izango den ikertzeko. Orain
egin dugu, etorkizunean hainbat gauza behar ditugulako:
 Perspektibaren bitartez irudi osoa ikusi, printzipio estrategikoak identifikatu eta egunero
egiten ditugun ekintzak gure helburua lortzeko lagungarriak izan daitezen lortu.
 Aldi berean, egunerokotasunean eta etorkizunean begirada finkatu.
 Ikuspegi, helburu eta estrategien printzipioak indartu.
 Arloen arteko komunikazioa sustatu.
 Baliabideen erabileran lehentasunak finkatu.
 NASERTICen bidea modu efektiboan kokatu eta bultzatu, zuzendaritzaren eta lidergoaren
ekintza berritzailea sustatuz eta testuinguruaren aldaketak aztertuz.; azken finean, etorkizuneko
aukerak eta mehatxuak ikertuz.
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 Kudeaketa hobetzeko plangintza estrategikoa garatu, giza baliabideak eta materialak
modu eraginkorrean erabiltzeko eta langileen efikazia eta bizitza eta lan kalitatea
hobetzeko.
 Esfortzu eta aurreikuspen kolektiboak bateratu.
 Arloetako prozesuak optimizatu eta emaitzak lorpen sinergikoetara eraman.
 Analisian sakondu eta, beharrezkoa izanez gero, denboran mantentzen diren balore
korporatiboak hobeto irudikatu:
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LANTALDE
LANA ETA
TRANSBERTSALITATEA

KOHESIOA ETA
NASERTIC-EKIN
KONPROMISOA

ESPEZIALIZAZIOA
ETA ETENGABEKO
FORMAKUNTZA

GARAPEN
PERTSONAL
ETA
PROFESIONALA

EKINTZA
ANITZBALIO
ANIZTASUNA

AHALMENA
ETA KALITATE
TEKNIKOA
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3. Abiapuntua (AMIA)
Enpresa baten AMIA analisiaren bitartez, eragile horren bideragarritasuna eta
funtzionamendua neurtzen da modu soil eta eraginkor batean. Enpresa metodologia
horren bitartez, gurea bezalako proiektu baten indargune eta ahulguneak ezagutzeko aukera
daukagu.
AMIA matrizea NASERTICen aplikatzearen helburua hartuko ditugun erabaki estrategikoak modu
eraginkorrean garatzea da, etorkizuneko prozesuak eta ekoizpena hobetzeko xedearekin.
Matrize horrek gure merkatuan sortzen diren aukera eta mehatxuak identifikatzen
laguntzen du, eta gure enpresak dituen indargune eta ahulguneak aztertzeko baliogarria da.
Enpresaren kanpo azterketaren baitan, gure enpresaren kanpo faktore gakoak
identifikatzen dira. Esate baterako, bezeroen joera berriak, lehiakideak, eta merkatua,
teknologian edota ekonomian eman daitezkeen aldaketak.
Faktore horiek berebiziko arreta eskatzen dute, NASERTICen kontrolpetik kanpo baitaude
eta gure garapenean zuzenean eragiten baitute. AMIA analisi guztietan bezala, kanpo
azterketa aukera eta mehatxuetan banatu dugu.
NASERTICen barne analisiaren baitan, berriz, grue enpresako barruko faktore klabeak
identifikatu ditugu, adibidez, finantzaketa, ekoizpena, marketing-a eta antolaketarekin lotura
daukaten faktoreak. Azken finean, prozesua autoebaluzio bat osatzean datza, enpresako alde
indartsuak eta ahulak identifikatuz.
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Matrizea gure langile guztien artean, Administrazio Kontseiluarekin eta euren
ikuspen estrategikoarengatik hautatu ditugun bezero batzuen artean egindako inkesta baten
ondorioa da. Galderak argiak eta zuzenak izan ziren, eta erantzunak ere zehatzak izan
ziren, hain justu, NASERTICen ahulezien, mehatxuen, indarguneen eta aukeren ingurukoak.
Hau da matrizearen laburpena:

ONURAGARRIA

KALTEGARRIA

INDARGUNEAK

AHULEZIAK

BARRUKOA

GIZA BALIABIDE GAITUA ETA
KONPROMETITUA
KALITATEA ETA ZERBITZU
TRANSBERTSALAK
NASERTIC-EN KONFIDANTZA DUTEN
BEZERO ANITZAK
TALDEAREN EZAGUTZA ETA
ESPEZIALIZAZIO MAILA
NG ETA NEKP-EN PARTE IZATEA
OREKA EKONOMIKO JASANGARRIA

ZERBITZU ETA BEZEROAN
HAZKUNDEA

KANPOKOA

ZERBITZU PERTSONALIZATUAK
BANDA ZABALAREN PLANA
GIZA, ANIAMALIA ETA LANDARE
DNA
IT AZPIEGITURA ANALITIKOAK
TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUAK

AUKERAK

KASU BATZUETAN,
JARDUTEKO AUTONOMIA
MUGATUA
BATERATZE PROZESUA EZ
DA ERABAT OSATU
ARLOEN ARTEAN
KOMUNIKAZIO ESKASA

EGOERA POLITIKOAREN
ONDORIO DIREN ALDAKETA
POLITIKOAK, LEGEZKOAK
ETA EKONOMIKOAK,
ENPRESAREN
KONTROLPETIK AT
DAUDENAK
BEZERO BAKAR BATEN
ERABAKIEN GEHIEGIZKO
PISUA

MEHATXUAK
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4. Zergatik gaude hemen?
Gure misioaren bitartez merkatuan daukagun jarduera
ditugu. Misioa gure bezeroen beharren arabera eraiki
berezitasunak kontuan hartuz.

eta zereginak zehazten
dugu, gure jardueraren

NASERTICen misioa definitzeko ondorengo galderei erantzun diegu:
 Zer egiten dugu?
 Zein da gure negozioa? Zein da gure eginkizuna?
 Zertarako gaude hemen? Zein da gure izaera?
 Zein da gure publiko objetiboa?
 Zein da gure jardueraren eremu geografikoa?
 Zein da gure abantaila lehiakorra? Zerk ezberdintzen
gaitu?

MISIOA

AZPIEGITURAK,TEKNOLOGIAK ETA ZERBITZUAK
SEKTORE PUBLIKOTIK HOBETU NAFARROAKO
GIZARTEAREN GARAPENEAN
LAGUNTZEKO

NASERTICek BATERATZE PROZESUAN ekarpena egiten du; azpiegituren, teknologien eta
zerbitzuen batuketa edota konbinazioa egiten baitu (horixe da gure eginkizuna).
Nafarroako Gobernuarentzat eta beste sozietate edo instituzio/erakunde publikoentzat lan
egiten dugu, betiere finantzazio publikoa duten erakundeentzat (enpresa publiko eta
instrumentala gara). Era berean, gure enpresaren bidez (Nafarroako Gobernuak eskatuta edo
guk geuk sortzen ditugun, parte hartzen dugun edo egiten ditugun proiektuen bidez)
helburu zabalago batean ere egiten digu ekarpena: Nafarroako gizartearen garapenean.
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5. Noraino helduko gara?
&OQSFTBSFOJLVTQFHJBLFQFMBCVSSFBOMPSUVOBIJEJUVHVOIFMCVSVBLGJOLBU[FOEJUV FBO9FEF
IPSJFL FTLVSBHBSSJBL EJSB  JLVTQFHJBSFO QSPQPTBNFOB PJOBSSJ JOTQJSBU[BJMF FUB NPUJCBU[BJMFB
CBJUBVLBNASERTICFLJLVTQFHJBEFGJOJU[FLP POEPSFOHPHBMEFSFJFSBOU[VOEJFHV
 ;FSMPSUVOBIJEVHV
 /POFHPOOBIJEVHVIJSVVSUFCBSSV
 /PSFOU[BLPFHJOFOEVHV
 (VSFKBSEVFSBFSFNVB[BCBMEVLPEVHV

IKUSPEGIA
1$6(57,&(.=(5%,7=8
3(57621$/,=$78(1(6.$,17=$1
$855(5$(*,1(1'8%$7(5$7=(
352=(68(1%,'(=(7$
7(.12/2*,(1(5$%,/3(1
$',0(1768$(*,1(Z;+$8'$
*85(%$/,2$
(55(17$*$55,
%,/$.$78=
&SBCJMJ EVHVO BEJFSB BVSSFSB FHJO J[BO CBEB  hutsetik BCJBU[FO F[ HBSFMBLP EB I[BO
FSF  NASERTICFL FOQSFTB IJTUPSJB MV[FB EV BU[FBO FUB IPSSJ FTLFS HBVEF HBVS egun IFNFO
0SBJO BSUF CF[BMB  FUPSLJ[VOFBO FSF  PSBJO EFMB BTLP EJUVHVO CF[FSPFL FUB B[LFO
IJMBCFUFFUBO HFIJUV [BJ[LJHVO CF[FSPFL EJPUFOBSJ FOU[VUFO KBSSBJUVLP EJPHV .PEV
CFSFBO  FUPSLJ[VOFBO JzBO EJU[BLFHVO CF[FSP IPSJFL EJPUFOB FSF FOU[VOHP EVHV GBVS
FHVOHP FUB FUPSLJ[VOFLP [FSCJU[VFO KPFSB  J[BO FSF  QFSUTPOBMJ[BUVB J[BO CFIBS EVFMB
BSHJ EBVLBHVFUB, IPSJ EFMB FUB  FTLBFSB PSPLPSSBL QSPJFLUV CFSFJzJFUBO sailkatzen EJUVHV
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NASERTICen bezeroa gure ekintzen erdigunean jartzen dugu eta gure jarduera bezeroa oinarri
hartuta eraikitzen da. Barne antolamenduaren aldetik, bateratuta gaude (jardueta estanko eta
ekintza unitate independienteen irudia ez dugu proiektatuko) eta bezeroak erabakitzen
duenari erantzuteko gure eskura dauden tresna eta teknologia guztiak erabiliko ditugu
konponbide onena aurkitzeko eta bezeroak informazio guztia eduki dezan. Gure balioa
errentagarri egiteko asmoz, gure ezagutza eta espezializazio ahalmen guztia erabiliko dugu.
Gure balioa handitzeko xedea aipatzen dugunean ez dugu bakarrik esan nahi
balio ekonomikoa handitu nahi dugula. Enpresa publikoa garen heinean, sektore
publikoan jarduten dugu eta enpresa irizpideak profesionaltasunaren eta produktibitatearen
alorrean kokatzen ditugu. Horrekin ez dugu esan nahi sektore pribatuarekin lehian egon behar
dugunik, hori ez baita gure izateko arrazoia; gure helburua, ahal dugun neurrian, sektore
pribatua osatzea baita, sektore pribatuko eragileen zerbitzuak iritsi ezin daitezkeen tokietara
gure jarduera eramanez.
Gure helburua ezagutzaren errentagarritasuna bultzatzea da, espezializazioa eta eskarmentua
sustatuz eta Nafarroako Gobernuaren eta gizartearen artean loturak sortuz. Horretarako, ikuspegi
zabal eta malgua daukagu, datozen hiru urteetan aurrera egiten lagunduko digun ikuspegi irekia.

6. Printzipio estrategikoak
Gure misioa eta ikuspegia xehetasun handiz aztertu eta gero, gure jarduera 2020. urtea arte
gidatuko duten Plan Estrategiko honen oinarriak osatu ditugu.
XrXI. mendeko edozein enpresak bezalaxe, gure estrategiaren eta enpresaren erdigunean
pertsonak eta talentuaren garapena kokatzen ditugu. Gaur egun garena baldin bagara,
NASERTICek kanpora begira irudi egonkor eta indartsua duelako da, bere langileek espezializazio
eta ezagutza handia baitute. Eta ezaugarri horrek gure alorrean nabarmentzen gaitu. Gainera,
iraganeko hiru enpresa publikoen batuketaren ondorio izateak esan nahi du hobetzeko
marjina badugula: lehengo kudeaketa moduak aldatu eta hobetu behar ditugu, enpresa
bakoitza modu ezberdin batean baitzegoen merkatuan. NASERTICen dauden profesional
guztien garapena jorratuko dugu bateratze prozesu horretan sakonduz: batuketa hori modu
efektibo eta afektiboan eginen dugu, enpresaren barne eta kanpo maila guztietan eraginez.
Testuinguru horretan, halaber, pauso bat harago emanen dugu, gure bezeroendako balioa
handitzeko gure arteko elkarlanean eta gure arloen batuketan sakondu behar baitugu. Izan
ere, diziplina anitzen jarduerek eta askotariko profilek ahalbidetzen dute proiektu
ezberdinak azkar, egokitzapena sustatuz eta malgutasunez egitea. Modu horretan
lortzen dugu zerbitzu berezituak eskaintzea, eskaeraren arabera egokitzen ditugun zerbitzuak,
hain zuzen ere. Bezero bakoitzaren beharrei erantzuten diegu, gure ikuspegi irekiaren bidez
teknologia aurreratuak erabiliz eta probatuz, eta gure espezializazioa eta ezagutza praktikan jarriz.
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Gure balioaren errentagarritasuna transbertsalitate eta baliabideen optimizazio horretan oinarritzen
dugu giza baliabideen alorrari (azkartasuna, malgutasuna, talentuaren garapena, etab., ) eta alor
teknikoari dagokionez (espezializazioa, erabilpen adimentsua, ikuspegi irekia, etab). Datozen hiru
urteetan erabiliko ditugun kontzeptuak ondorengoan dira:

PLAN ESTRATEGIKO

PLAN ESTRATÉGICAO

TUA- DIZI PL IN
N
E
AAL

INTEGRAZIORANT

OA
ITZEK
AN

PERT SONA
K-T

220017-2020
17-2020

LI
- TRA N S B ER
TSA

GURE BALOREA
ERRENTAGARI
EGITEKOA

TU
ZA

ZERBITZU
PERTSONALIZATUEN BIDEZ

A

IO
AP L I K A Z

UT

EZ

OP
T
I
M
I

EN
R
A
Z

_ MALGUTASU
NA
NA

KI AREN-E
SP

I IRE

EG
SP
IKU

TEKNOLOGIA
AURRERATUEKIN

O L DAKO
-M
R
T
AS
UNA
U
AS

B IZKO
RT

TEA
A
T

IZAZIOA -EZAG
IA L

7. Nola egiten dugu aurrera?
Printzipio horiek oinarri hartuta, gure alorren sailkapen berria egin dugu etorkizunean
erdietsi nahi ditugun helburuen arabera antolaketa berria osatuz. Aukerak identifikatzeko
prozesuan alor ezberdinetako zenbait profesionalek parte hartu dugu, horrela, Plan
Estrategikoari ikuspegi trasnbertsala emanez.
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COM ALORRA

SOINU ETA DATU ZERBITZUA
BALIABIDE PROPIOEKIN

SARE MUGIKORRAK

MONITORIZAZIOA

BANATUTAKO SISTEMAK, APLIKAZIOAK

INF,
SOFTWARE ETA
HARDWARE
ALORRA

CPD ETA
SEGURTASUNA

IaaS
PaaS
SaaS

SOFTWARE-AREN SOLUCIONES
MAINFRAME
KALITATEA

HOSTING

SEGURTASUNA

BIOLOGIA
MOLEKULARRA

LABORATEGIA

OAC

TELCO

Irekiera

(banaketa
& Mainframe)

INGURUMENA

identifikazioa,
antzematea, eta giza,
animalia eta landare
DNA-ren diagnostikoa

* GdN fitxajeen Sistema
* Web garapena
* Papyrus (Dokumentuen sortzailea)
* Mahaigainen birtualizazioa/zerbitzaileak plataforma
optimizatuagoetan (Mainframe/vmware/hiperv)
* CMDB eta ServiceDesk beste enpresa batzuei
* Homogeneizazioa SIGRID-SERVICEDESK_HGT-DCIM

CPD-N BERRIKUNTZA

ANALISIAK

ANALISI SUSTATZAILEAK

datuak,
tendentziak,
on line,
paperik gabe

elkarri konparatzeko
ariketak, formakuntza,
kirola eta osasuna

HERRITARRENDAKO IREKI

HERRITAR DIBERTSIFIKAZIOA

enpresak, Udalak, hezkuntza
zentroak, informazio
jardunaldiak…

digitalizazioa,zerbitzu
anitzak herritarrentzat,
proiektu pilotuen egoitza

SARE SOBERAKINAK

GARRAIO SISTEMA ADIMENTSUAK

Nafarroako
Gobernuarendako,
eremu berrietan edo
dauden eremuak
zabaltzeko, Udal eta
Mankomunitateendako

handizkari
merkatuetan
Nafarroako Gobernuko
garraioak garatzeko

Nafarroako Gobernuaren bidez, pilotu
proiektuetan sartzea

ANALOGIKOA ETA DIGITALA UZTARTU
DATA MARKETING-A
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SNE, Caixa, Eder…

TELCO ZERBITZUAK

OPERATZAILE NEUTRO PUBLIKOA

TELCOREN AZPIEGITURA PROPIOAREN
APROBETXAMENDUA

KOMUNIKAZIO ETA MARKETING ESTRATEGIAK DISEINATU

KOMUNIKAZIOA
ETA MARKETING-A

SAREAK KANPORA
BEGIRA
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8. Ekintza planak, mugarriak eta xedeak
Behin identifikatu dugula zer egin behar dugun, nora joan nahi dugun eta zein punturaino
aurreratu nahi dugun proiektua, orain prozesu hori nola gauzatu behar dugun aztertu behar
dugu. Gure helburuak eta misioa erdiesteko xedearekin, ekimen nagusiei lehentasuna eman
diegu.
Modu honetan, datozen lerroetan zehaztuko dugun ekintza plan bakoitza negozio
aukeretan oinarritzen da eta diseinatu ditugun proiektu guztiei marko bera emateko gida gisa
ulertu behar dira. NASERTICek modu globalean pentsatzen du eta tokian toki jarduten du,
hori dela eta, hasiera bateko ekintza planak antolatu ditugu printzipio estrategikoak
gauzatzeko.

INTEGRAZIORANTZ

OA

PERTSON
A

UA-DIZIPLINAAN
ENT
AL
I

K
TZE

K- T

Plan bakoitzak ekintzen oinarria osatzen laguntzen digu, ondoren, bateratze prozesuan,
zerbitzuen pertsonalizazioan, teknologia aurreratuetan eta gure balioa errentagarri
egiteko prozesuen diseinuan sakontzeko helburuarekin.

INTEGRAZIORANTZ
NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK

INTEGRAZIORANTZ. PERTSONAK - TALENTUA - DIZIPLINA ANITZAK
Xedearen deskribapena

Proiektu bateratuetan parte hartu diziplina anitzak sustatuz

Ekintza lerroak
1

Lan transbertsalak sustatu, proiektu berrietan egokitu daitezkenak barne

2

Proiektuak kudeatzeko pertsonak identifikatu eta formatu

3

Jardueren balio-aniztasuna handitu

Adierazleak
Proiektu bateratuak jarduera batzuetan existitzen dira. Adib.: Feagas: Laborategia+Banaketak

Abiapuntua
Mugarria 2017

Gutxienez bost pertsona identifikatu eta bereziki formatu proiektuak kudeatzeko

Mugarria 2018

Arloen arteko proiektu bat behintzat osatu (tamainak ez du garrantzirik)

Mugarria 2019

Arloen arteko proiektu bat behintzat osatu, zeinetan normalean elkarrekin ez dauden ekintza
arloek parte hartuko duten

Mugarria 2020

Arloen arteko elkarlana dinamika orokortua da eta proiektuen transbertsaalitatea modu
egonkorrean ematen da

Xedeaa Diziplina anitzak NASERTICen DNA-n daude
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INTEGRAZIORANTZ. PERTSONAK - TALENTUA - DIZIPLINA ANITZAK
Xedearen deskribapena

Barne ezagutza transbertsala sustatu

Ekintza lerroak
1

Jardunaldi dibulgatiboak sustatu: enpresaren ezaugarri orokorrei , proiektuei eta egoitzei buruz.

2

Barne bilerak sistematizatu jarriapena egiteko eta informatzeko.

3

Barne komunikazio bideak aztertu.

4

Langileen arukezpena enpresako intranetean barneratu.

Adierazleak
Abiapuntua

Barne ezagutza transbertsalaren hobetzea.

Mugarria 2017

Bi bilera kontsolidatu barne ezagutzaren inguruan (NASERTIC Summit). Jarduera arlokako
bilerak epeka antolatu.

Mugarria 2018 Langileen aurkezpena enpresako intranetean barneratu.
Mugarria 2019 Barne ezagutza transbertsala hobetzeko ideia lehiaketa.
Mugarria 2020 Aurreko urteko lehiaketaren ideia onenak ezarri.
Xedea NASERTICek barneratz integratzea. Langileak enpresaren parte sentitzea.

* Iturria: NASERTICen barne eta kanpoko Komunikazio Plana. Lotutako ekintzak.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INTEGRAZIORANTZ. PERTSONAK - TALENTUA - DIZIPLINA ANITZAK
Xedearen deskribapena

Balio-aniztasuna sustatu. Diziplina anitzak eta integrazioa barne formakuntzaren bidez.

Ekintza lerroak
1

Ezagutza kontzentrazioa aztertu arloka eta langileka.

2

Ohikoak diren jarduerak modu argi eta laburrean dokumentatu.

3

Arloen arteko formakuntza langileen artean.

4

Lantaldean jarduteko trebezien inguruko formakuntza.

Adierazleak
Abiapuntua

Balio-aniztasuna, ezagutza eta dokumentazioa hobetu.

Mugarria 2017

Balio-aniztasunaren matriza ikertu enpresaren maila orokorrean.

Mugarria 2018

Barne formakuntza garatzeko materialak berrikusi eta banatu.

Mugarria 2019

Balio-aniztasunaren inguruko analisian identifikatutako hobekuntzak ezarri. Barne
formakuntzaren jarduerak zabaldu.

Mugarria 2020

Balio-aniztasunaren inguruko analisian identifikatutako hobekuntzak ezarri. Barne
formakuntzaren jarduerak gehiago zabaldu.

Xedeaa NASERTICen ezagutza aniztasuna errentagarri egin.

18

PLAN ESTRATEGIKO

A

2017-2020

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INTEGRAZIORANTZ. PERTSONAK - TALENTUA - DIZIPLINA ANITZAK
Xedearen deskribapena

Motibazioa eta parte hartzea sustatu.

Ekintza lerroak
1

Malgutasuna hobetzeko formulak aztertu eta konpetentzien araberako profilak sortu.

2

Helburuen araberako hobekuntzen azterketa, motibazio aspektu ezagutza barneratuz.

3

Barne mapa potentziala eta etorkizuneko beharrak.

4

Langileen mapa garatzeko plana ezarri.

5

Lan giroa neurtzeko sistema ezarri.

Adierazleak
Abiapuntua

Motibazioa eta parte hartzea sustatzeko beharra. Gaur egun ekimen isolatuak daude.

Mugarria 2017

Ekintza lerroen ardura hartuko duen lantaldea osatu.

Mugarria 2018

Lan giroa neurtzeko sistema ezarri. Plan edo sistema hori ezartzeko neurriak erabaki eta
aurrera eraman.

Mugarria 2019

Ekintzen jarraipena eta akatsen zuzenketa.

Mugarria 2020

NASERTICeko langileen garapen pertsonala garatzeko plana.

Xedeaa Motibazioa, parte hartzea, erakartzea eta talentua bertan geratzeko etengabeko plana.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INTEGRAZIORANTZ. PERTSONAK - TALENTUA - DIZIPLINA ANITZAK
Xedearen deskribapena

Beste sozietate publikoekin kolaborazioa diziplina-arteko ezagutzaren irismena zabaltzeko.

Ekintza lerroak
1

Sozietate publikoen zerbitzuak sakonki ezagutu.

2

Zerbitzu osagarrien aukerak ikertu.

3

Elkarrekin egindako proiektuen proposamena, gutxienez beste sozietate publiko batekin.

Adierazleak
Abiapuntua

Sozietate publikoekin harremana bezero-hornitzale ereduan.

Mugarria 2017

NEKPeko beste ordezkari batzuekin bilerak.

Mugarria 2018

Gutxienez, elkarrekin egiteko bi proiektu berrien proposamena.

Mugarria 2019

Gutxienez, elkarrekin egindako proiektu bat.

Mugarria 2020

Gutxienez, elkarrekin egindako proiektu bat.

Xedeaa Ikuspegi bateratuaren ideia efektibo egin.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
ZERBITZU PERTSONALIZATUAK. AZKARTASUNA- EGOKITZAPENA- MALGUTASUNA
Xedearen deskribapena

Bezeroarekin harremana efektiboagoa egin.

Ekintza lerroak
1

Entzumen aktiboa sustatu.

2

Bezeroei inkestak egin.

3

Bezeroaren beharrei egokitutako harrera puntua sortu (Multicanal: web, posta, etab.)

4

Zerbitzuen portfolio eguneratua (zer, nola, noiz... eta zenbat)

5

Bezeroa formatu zerbitzu posibleen inguruan.

Adierazleak
Abiapuntua

Bezeroaren balorazioa 1-10
7,5

Xedea 8,6
Urtea

2017

2018

2019

2020

Bezeroa bisitatu
Bezeroen artean inkestak
Kanal anitzen sarbidea sortu
Portfolioa eguneratu
Bezeroa formatu

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
ZERBITZU PERTSONALIZATUAK. AZKARTASUNA- EGOKITZAPENA- MALGUTASUNA
Xedearen deskribapena

Negozioa garatzeko taldea sortu

Ekintza lerroak
1

Gaur egungo zerbitzuen mapa sortu

2

Zerbitzu pertsonalizatuen plana diseinatu

3

Bezeroei aurkezpen pertsonalizatuak

4

Eskainitako zerbitzuen jarraipena

Adierazleak
Abiapuntua

Zerbitzu pertsonalizatuen zenbakia
Ez daukagu informazio bateratua eta batzuetan datuak ez daude estandarizatuak

Xedea Negozioa garatzeko talde egonkorra sortu. Bezeroa jardueraren erdigunean jarri
Urtea
Zerbitzu pertsonalen mapa
Planen disenua
Aurkezpenak
Zerbitzuen jarraipena
Bezeroa formatu
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AURRERATUEKIN

TECNOLOGIA AURRERATUAK
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
TEKNOLOGIA AURRERATUAK- IDENTIFIKAZIOA (IKUSPEGI IREKIA)
Xedearen deskribapena

Merkatuan dauden joera berriak ezagutu.

Ekintza lerroak
1

Eragile ezberdinekin networking-a sustatu.

2

Negozioa garatzeko taldearen ekintzak osatu.

3

Etorkizuneko teknologia eta zerbitzu eskaintzaren kultura sustatu.

4

Azpiegitura proiektuetan inbertitu.

Adierazleak
Abiapuntua
Xedea
Urtea

Sistematizatu gabeko jarraipen estrategikoa.
NASERTICek ikuspegi irekiaren filosofia ezarri.
2017

2018

2019

2020

Networking-a zabaldu
Garapen taldea
Kultura sustatu
Jarraipena sistematizatu

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
TEKNOLOGIA AURRERATUAK- HARTU , EMAN ETA ZABLDU
Xedearen deskribapena

Etengabeko berrikuntza balioa sortzen duten konpetentzia teknologikoetan.

Ekintza lerroak
1

Informazioa eta ezagutza transbertsalizatu.

2

Prozesuak sinplifikatu eta bezeroekin integrazioa sustatu teknologiaren bitartez.

3

Joera berrien barne integrazioa/horien aplikazio zuzena garatzeko produktu berriak.

4

Teknologia aurreratuetan inbertsioa eta garapena.

Adierazleak

Joera berriekin sortutako proiektu berriak

Abiapuntua

Proiektu isolatuak soilik egiten dira eta arlo batzuetan bakarrik.

Mugarria 2017

Dokumentazio estandarizatua eta erraz eskuratzekoa.

Mugarria 2018

Laborategi ingurumena sortu (ikerketa eta hobekuntza).

Mugarria 2019

Laborategitik sortutako edo teknologia aurreratuan oinarritutako proiektu bat garatu.

Mugarria 2020

Laborategitik sortutako edo teknologia aurreratuan oinarritutako proiektu bat garatu.

Xedeaa Gure balio teknologikoa errentagarri egiteko gai izan.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
GURE BALIOA ERRENTAGARRI EGIN. OPTIMIZAZIOA - TRANSBERTSALITATEA
Xedearen deskribapena

NASERTIC enpresa dinamiko baten gisa proiektatu.

Ekintza lerroak
1

Etorkizuneko interes taldeak.

2

Gure gisako elkarte eta enpresekin loturak egin maila nazionalean eta nazioarte mailean.

3

Gure intereseko foro eta erabakitzeko erakundeetan parte hartzea.

Adierazleak
Abiapuntua

Unired, Beriáin Taldea, ATANA eta AUTELSI taldeetan parte hartu.

Mugarria 2017

Elkarte eta taldeetan parte hartzeko estrategia planifikatu.

Mugarria 2018

Talde eta elkarteetan parte hartzeko estrategia berriz ere formulatu.

Mugarria 2019

Bilera eta lantaldeetan parte hartu.

Mugarria 2020

Bilera eta lantaldeetan parte hartu.

Xedeaa Gure enpresaren balioa sektoreko taldeek ezagutzea.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
GURE BALIOA ERRENTAGARRI EGIN. OPTIMIZAZIOA - TRANSBERTSALITATEA
Xedearen deskribapena

Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza gure egunerokotasunean sartu.

Ekintza lerroak
1

Enpresaren interes eta helburuen azterketa eta proiektuak horietan oinarritu.

2

Bazkide potentzialak bilatu.

3

Sareak identifikatu.

4

Europako Batasunean eta Estatuko erakundeetan posizionatu.

5

I+G+b proiektuetan parte hartu eta laborategi pilotu bezala aurkeztu.

6

I+G+b proiektuetan bazkide gisa parte hartu.

Adierazleak
Abiapuntua

NAGEN proiektuan bazkide.

Mugarria 2017

Interes eta helburuen ikerketa, bazkideak bilatu eta sareak identifikatu.

Mugarria 2018

Nafarroako Gobernuko Bruselako bulegoaren bidez Eurpako Batasunean parte hartu.
Pilotu programa batean behintzat parte hartu.

Mugarria 2019

I+G+b proiektu batean behintzat parte hartu.

Mugarria 2020

I+G+b bi proiektutan behintzat parte hartu.

Xedea I+G+b jardueran sakondu.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
GURE BALIOA ERRENTAGARRI EGIN. OPTIMIZAZIOA - TRANSBERTSALITATEA
Xedearen deskribapena

Zerbitzu gakoetan eta azpiegitura estrategikoetan inbertsioa eta garapena.

Ekintza lerroak
1

Azpiegiturak eta ekipoak alokatu edo erosteko eredu ekonomiko errentagarriagoen
estrategiak aztertu.

2

Azpiegitura gakoak konpartitzeko edo bateratzeko estrategiak bilatu.

3

Aukeren definizioa eta etengabeko bilaketa.

4

Azpiegitura proiektuetan inbertsioa.

5

Zerbitzuen posizionamenduan inbertsioa.

Adierazleak
Abiapuntua

Telekomunikazioan eta Gobernuko CPD zerbitzuetan posizionatu.

Mugarria 2017

Ereduen azterketa. Identifikatutako aukeren garapena (HPC, etab.)

Mugarria 2018

Etorkizuneko aukera bat behintzat identifikatu eta horren azterketa egin.

Mugarria 2019

Etorkizuneko aukera bat behintzat identifikatu eta horren azterketa egin.

Mugarria 2020

Etorkizuneko aukera bat behintzat identifikatu eta horren azterketa egin.

Xedea Erreferentziako bazkide eta etorkizuneko proiektuen sustatzaile nagusi bilakatu.
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Aurretik aztertu ditugun planak ikertuz, lau bloke hauetan horizontaltasuna aurkitu genuen eta,
gure ustez, horiek dira NASERTICen funtsaren oinarria datozen hiru urteetarako (2017-2020):

Formakuntza
etengabe
hobetzeko

Markaren
proiekzio
egonkorra

Bezeroa,
jardueraren
motorra

Etengabeko
mugimendua
irtenbideak
bilatzeko

Orokorretik zehaztasuneraa igaroz, NASERTICen arlo ezberdinetan agertzen diren testuinguruak
zerrendatzen ditugu hemen.
Datozen hiru urteetan erronka garrantzitsuak izanen ditugu, eta oztopo ugari ere bai.
Ikusi dugunez, zerbitzu eta proiektu berriak sortuko ditugu, barne antolaketaren aldetik
modu berrian lan eginen dugu eta gure egiteko moduetan batuketa izanen dugu
ardatz, bezeroarentzako zerbitzuak eta kalitatea handituz. Kanpora begiratuko dugu beti,
zerbitzu eta proiektu berriak sortzeko edota ezagutarazteko modu berriak bilatuz. NASERTIC
ideien laborategi batean bilakatuko da.
Filosofia hori oinarri hartuta, proiektu zehatzetan estruktura hori bera gauzatuko dugu negozio
aukera guztiak aztertu eta zabaltzeko.
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IaaS
PaaS
SaaS

INF SOFTWARE
ETA HARDWARE
ARLOA

SOFTWARE
KALITATEA

MAINFRAME
IRTENBIDEAK

(Banaketa
& Mainframe)

irekiera

BANAKETA SISTEMAK ETA SOFTWARE
* GdN sistema fitxaketa
* Qeb garapena
* Papyrus (Dokumentu sortzailea)
* Mahaigainen birtualizazioa/zrbitzaileak plataforma
optimizatuetan (Mainframe/vmware/hiperv)

* CMDB YetaServiceDesk beste enpresa batzuentzako
* SIGRID-SERVICEDESK_HGT-DCIM homogeneizazioa

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INF, SW & HW. IaaS - PaaS - SaaS Arloa
Xedearen deskribapena

Software-aren kalitate sistema ezarri.

Ekintza lerroak
1

Helburu eta estrategien definizioa (Banaketak eta Mainframe-en)

2

Software-aren kalitatearen taldea sailkatu.

3

Ezagutza bezeroen eta garatzaileen mesedean ezarri.

4

Balio erantsia duen zerbitzu berri hau sustatzeko ekintzak egin.

Adierazleak
Abiapuntua

Zerbitzu pertsonalizatuen zenbakia.
Zerbitzu hau ez da gaur egun egiten.

Mugarria 2017

Eskainiko dugun zerbitzua zehaztu eta definitu testuinguru guztietan (Banaketak eta Mainframe)

Mugarria 2018

Bideragarritasun Ikerketa eginen du talde berriak.

Mugarria 2019

Zerbitzuaren formakuntza eta garapena.

Mugarria 2020

Zerbitzuaren jarraipena eta hobekuntza.

Xedea Software-aren kalitate zerbitzua garatu eta indartu.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INF, SW & HW. IaaS - PaaS - SaaS Arloa
Xedearen deskribapena

Mainframe-aren erabilpena sustatu eta indartu.

Ekintza lerroak
1

Mainframe-ean ezarri daitezkeen konponbideen analisia.

2

Etorkizuneko migrazioen bideragarritasun analisiak.

3

Kostuen azterketa.

4

Konponbideen definizioa.

5

Konponbideak garatu.

6

Gobernuko zerbitzuen katalogoan barneratu.

Adierazleak
Abiapuntua

Ezarritako proiektuen zenbakia.
DGITIParekin bilera informalak egiten dira.

Mugarria 2017

Mainframe eta Banaketak irtenbideen bateraketaren aholkularitza talde berezitua sortzen da.

Mugarria 2018

Etorkizuneko negozio beharrak.

Mugarria 2019

Mainframe-ean ezarri daitezkeen konponbideak garatu.

Mugarria 2020

Mainframe-ean ezarri daitezkeen konponbideak garatu.

Xedeaa Mainframe-ean ezartzen diren konponbideak zabaldu.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INF, SW & HW. IaaS - PaaS - SaaS Arloa
Xedearen deskribapena

Sistema Banatuen aplikazio eta zerbitzuak sustatu.

Ekintza lerroak
1

Aplikazioak kudeatzeko zerbitzu berriak sortu (fitxajeen sistemak, web proiektuak. Papyrus, etab.)

2

Mugikortasuna kudeatzeko bide berriak.

3

Banaketak ingurumenean datuen analisia zabaldu.

4

NASERTICeko zerbitzarien erabilpena zabaldu (mahaigain birtuala).

5

Egiten ditugun aplikazioak (CMDB eta ServiceDesk) beste sozietate publikoetara zabaldu.

6

Barne erabilpenerako aplikazioen homogeneizazioa (Sigrid-ServiceDesk-HGT).

Adierazleak
Abiapuntua

Ezarritako proiektuen zenbakia.
Gobernu eta sozietate publikoendako eskaintza ez dago bateratua.

Mugarria 2017 Sozietate publikoek daukaten beharren analisia eta eskaintzaren aukeren ikerketa.
Mugarria 2018 Konponbide teknikoen ikerketa eta eskaintzaren arkitekturaren diseinua.
Mugarria 2019 Konponbideen garapena eta etengabeko hobekuntza.Mugarria 2020 Konponbideen garapena eta etengabeko hobekuntza.
Sistema Banatuen arloa posizionatu Sozietate Publikoen, Teknologia Zentroen eta Nafarroako
Xedeaa Gobernuaren
eremuetan.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
INF, SW & HW. IaaS - PaaS - SaaS Arloa
Xedearen deskribapena

HPC (superkonputazioa) zerbitzua sortu.

Ekintza lerroak
1

Eragile autonomikoen beharren analisia.

2

Irtenbide teknikoaren definizioa.

3

Irtenbide teknikoaren garapena.

4

Negozio eredua eta zabalkundea.

Adierazleak

Ezarritako proiektuen zenbakia.

Abiapuntua

Lehen bezerorako proiektuaren planifikazioa.

Mugarria 2017 Eskaini daitezkeen zerbitzuen definizioa eta zehaztasuna.
Mugarria 2018 Zerbitzuaren zabalkundea eta bezeroen bilaketa.
Mugarria 2019 Zerbitzuaren garapena eta indartzea.
Mugarria 2020 Konponbideen garapena eta etengabeko hobekuntza.
Xedeaa HPC zentro efiziente eta jasangarria eduki.
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CPD eta
SEGURTASUNA

HOSTING

SEGURTASUNA

CPD ALORREN BERRIKUNTZA

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
CPD arloa eta Segurtasuna. Hosting
Xedearen deskribapena

Hosting: bilketa edota azpiegitura zerbitzuak eskaini.

Ekintza lerroak
1

Zerbitzuaren definizioa: Teknologiak, kostuak eta prezioak.

2

Aurkitutako gabeziei aurre egitea.

3

Merkatu potentzialaren analisia.

4

Bezero potentzialak bilatu.

5

Berrelikadura eta hobekuntza.

Adierazleak

Bezeroen zenbakia

Abiapuntua

DGITIP eta sozietate publiko batzuekin eredua definitu gabe.

Mugarria 2017

Eskainiko den hosting zerbitzua definitu.

Mugarria 2018

Gabezien bilaketa eta horiek konpontzea. Bigarren seihilabetean, merkatuaren analisia.

Mugarria 2019

Bezero potentzialei bisitak. Jarreraren kontrola eta etengabeko hobekuntza.

Mugarria 2020

Etengabeko hobekuntza.

Xedeaa Eredu definitu eta indartsua.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
CPD arloa eta Segurtasuna. Hosting
Xedearen deskribapena

Segurtasun fisiko eta logikoa.

Ekintza lerroak
1

Segurtasun fisikoaren mailan gabezien analisia.

2

Segurtasun logikoaren mailan gabezien analisia.

3

Kostuen definizioa eta egin beharreko jardueren lehentasuna finkatzea.

4

Auditoriak: Barruko eta kanpoko feedback-a.

5

Mantzentzea/Ziurtagirien zabaltzea: TIER, ISO, etab.

Adierazleak
Abiapuntua

Urteko gertaeren zenbakia.

Mugarria 2017 Gabezien analisia segurtasun fisiko eta logikoan. Ziurtagiriak eta barne eta kanpoko auditoriak.
Mugarria 2018

Segurtasun logikoaren analisiaren jarraipena lehen sei hilabetetan. Jardueren lehenestea
eta kostuen definizioa. Ziurtagiriak eta barne eta kanpoko auditoriak.

Mugarria 2019 Lehen sei hilabetetan, jardueren lehentasuanrekin jarraitu. Ziurtagiriak eta barne eta kanpoko auditoriak.
Mugarria 2020 Ziurtagiri ezberdinak eta barne eta kanpoko auditoriak.
Xedea Urteko gertaerak %50ean gutxitu.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
CPD arloa eta Segurtasuna
Xedearen deskribapena

CPDaren zerbitzu berriak errentagarri egin

Ekintza lerroak
1

DCIM barruko egonkortzea.

2

SMI zerbitzu katalogoa definitu (Azpiegiturak Monitoritzatzeko Zerbitzuak) (DCIM, IKT)

3

SMI merkatu posibleen analisia (GdN, SSPP, Udalak, Parlamentua, etab.)

4

CPD/SMI harreman sarea sortu.

5

Bezeroak erakarri.

Adierazleak
Abiapuntua

CPD/SMI bezero kopurua - Garatutako zerbitzu berrien zenbakia.
1-0

Mugarria 2017 Gaur egungo DCIM egonkortu.
Mugarria 2018 DCIM osatzen bukatu. Bigarren sehilabetean, merkatuaren analisia.
Mugarria 2019

CPD/SMI harreman sarea sortu.

Mugarria 2020 Bezeroak erakarri.
Xedea 2 - 4
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LABORATEGIA

BIOLOGIA MOLECULARRA INGURUMENA

ANALITIKAK

SUSTATZAILE ANALITIKOAK

identifikazioa, giza,
animalia eta landare
DNA diagnostikoa

datuak,
joerak,
on line,
paperik gabe

ariketen arteko
konparazioak,formakuntza,
kirola eta osasuna

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Laborategi Arloa. Biologia molekularra
Xedearen deskribapena
Ekintza lerroak

Genetika zerbitzuak egonkortu eta indartu.
Biologíia Molekularra.

1

Merkatu azterketa bat egin giza, landare eta animalia Genetikaren arloetan eta horien eremu
osagarriak identifikatu.

2

Proiektua abiatu eta saiakerak balioztatu.

3

Aukera berriak identifikatzeko behaketa teknologikoko prozesuak bilatu.

4

Gure posizio zientifiko teknologikoa nazio eta nazioarte mailan indartu.

5

Negozio-hobiak ikertu landare eta mikrobiologia genetika arloetan.

Adierazleak
Abiapuntua

Identifikazio eta filiazio egonkortua
Identifikazio eta filiazio egonkortua

Mugarria 2017 Ikerketa eta balorazioa egin (errentagarritasun ekonomiko, tekniko eta ukiezina)
Mugarria 2018 Bi horniketa determinazio berri. Sare berri batean presentzia lortu.
Mugarria 2019

Landare eta mikrobiologia genetikaren balorazioa. Presentzia bi sare berrietan. I+G proiektu
batean parte hartu.

Mugarria 2020 Irekitako lerro berrien egonkortzea.
Xedea Nasertic-en laborategia maila nazionalean erreferente gisa kokatu.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Laborategi Arloa. Ingurumena
Xedearen deskribapena

Laborategiko ingurumen arloa garatu.

Ekintza lerroak
1

Jarduera kromatografikoa teknikoki uretako sustantzietara pasatu.

2

Ingurumen laginetara jarduera fisiko kimikoa zabaltzeko aukerak aztertu.

3

Oraingo eta etorkizuneko bezeroekin sinergiak bilatu.

Adierazleak
Abiapuntua
Mugarria 2017

Lokatz eta uretako sustantzia berrietan analitikak egiteko bezeroak bilatu.

Mugarria 2018 Lerro hau sustatzeko marketing plan bat sortu.
Mugarria 2019

Ingurumen arloan bi zerbitzu berri sortu.

Mugarria 2020 Ingurumen arloan lau bezero berri aurkitu.
Xedea Lerro berri honetan merkatua ireki.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Laborategi Arloa. AnalíTICas
Xedearen deskribapena

Balioa sortzeko informazioa eta komunikazioa uztartu.

Ekintza lerroak
1

Bezeroarekin komunikazioa arintzeko kudeaketa sistematikoa hobetu.

2

Datuak/hosting kudeaketa.

3

Emaitzen ebaluazioa (datuen kontsulta), emaitza pertsonalizatuak.

Adierazleak
Abiapuntua

Laborategia1.0

Mugarria 2017 Perfilan-DNA-K
Mugarria 2018 Kudeaketa integrala. Araututako mugak automatizatu.
Mugarria 2019 On line emaitzak eta berehalakoak.
Mugarria 2020 Datuak integratu eta emaitzak ebaluatzeko analitikak (2 txosten).
Xedea Laborategia 4.0 bilakatu.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Laborategi Arloa. Sustapen analitikak
Xedearen deskribapena

Gizartaren arloan ekarpena egiten duten ekintza berriak identifikatu eta garatu.

Ekintza lerroak
1

Formakuntza formatzaileendako.

2

Laborategia hezkuntza zentroetara, FP eta Unibertsitateetara ireki.

3

Kirol eta osasun lerroa aztertu eta aukera berriak ikertu.

4

Konparaziorako ariketak antoaltzeko bideragarritasuna aztertu.

5

NASERTIC aditu tekniko eta auditore gisa aurkeztu.

Adierazleak
Abiapuntua
Mugarria 2017 FPeko irakasleendako formakuntza ibilbide bat diseinatu.
Mugarria 2018 Unibertsitate eta Masterrekin kolaborazioa eta parte hartzea.
Mugarria 2019 Konparazio ariketaren proba pilotua.
Mugarria 2020 Aditu tekniko eta auditore gisa bi saio.
Xedea Laborategiak gizartearekin daukan konpromisoa egonkortu eta gure jarduera dibertsifikatu.
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HERRITARREI IREKI
enpresak, udalak, hezkuntza
zentroak, informazio
jardunaldiak…

OAC

HERRITARREN DIBERTSIFIKAZIOA SAREAK KANPORA
digitalizazioa, herritar
BEGIRA
ezbedinentzako arreta ezberdina, SNE, Caixa, Eder…
proiektu pilotuen egoitza

Ý Ekintza Planaren garapena Nafarroako Gobernuaren Herritarren
Arreta zerbitzu eredu berriaren arabera aldatu daiteke.
NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
OAC Arloa. Herritarrei irekitzea
Xedearen deskribapena

Herritarrei irekitzea

Ekintza lerroak
1

Bezero potentzialak identifikatu (enpresak, hezkuntza zentroak, Udalak...)

2
3

Zerbitzuak segmentatua/bezeroen araberako arreta.
Oraingo eta etorkizuneko bezeroentzako zerbitzu berriak diseinatu.

4

OAC jardueraren inguruan dibulgatu eta sentsibilizatu (jardunaldi informatiboak, zentroetan
hitzaldiak, ate irekien jardunaldiak…)

5

OACren difusioa kapilarizatzeko tresnak diseinatu.

6

Inkestak eta entzumen aktiboko forma berriak (iradokuzunak).

Adierazleak
Abiapuntua

2010ean ezarritako eredua

Mugarria 2017 Irekiera plana eta asetzearen inguruko inkesta (bezeroak zerbitzu/arretaren arabera segmentatu).
Mugarria 2018 2 ekintza.
Mugarria 2019 3 ekintza.
Mugarria 2020 4 ekintza.
Xedea Arreta arloan egindako aldaketen arabera profil soziografikoa egokitu.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
OAC Arloa. Dibertsifikazioa herritarrei arretan
Xedearen deskribapena

Herritarren arreta dibertsifikatu.

Ekintza lerroak
1

Bezeroen segmentuen arabera arreta ezbedinak diseinatu.

2

Arreten arabera aukera teknologikoak eta tresnak aztertu (sms, posta…)
Herritarren arreta eta parte hartzearekin lotura duten proiektu pilotuen egoitza bezala aurkeztu.

3
Adierazleak
Abiapuntua

Dibertsifikatzeko beharra.

Mugarria 2017

Aukeren diseinua, deskribapena eta analisia.

Mugarria 2018

Zerbitzu berri bat ezarri (Admon Elektronika Legea)

Mugarria 2019

Bi zerbitzu berri ezarri.

Mugarria 2020

Bi zerbitzu berri ezarri.

Xedea Arreta anitzak herritar anitzendako.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
OAC Arloa. Kanpoko sareak sortu
Xedearen deskribapena

Erriberako eragileei zabaldu.

Ekintza lerroak
1

Bazkide izan daitezkeen eragileen analisia.

2

Eragileei zerbitzuak eskaintzetik bazkide izatera pasa.

3

Konpartitu daitezkeen zerbitzuak bilatu.

4

Herritarren Arretarekin lotura duten proiektuetan parte hartzeko aukerak aztertu nazio mailan
eta Europan.

5

OAC zabaltzeko tresnak diseinatu.

6

Inkestak eta entzumen aktiboko forma berriak (iradokizunak)

Adierazleak
Abiapuntua

Sistematizatu gabeko kanpo harremanak.

Mugarria 2017

Elkartu gaitezkeen eragileak identifikatu eta konpartitu ditzakegun zerbitzuak aztertu.

Mugarria 2018

Prozedimentua eta kolaborazio akordioa.

Mugarria 2019

Proiektu nazional eta europar batean bazkide.

Mugarria 2020

OAC hiru bazkide/kolaboratzaile.

Xedea Erriberako gizartean gure jarduera eta irudia egonkortu.
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TELCO

ZERBITZUAK

Nafarroako
Gobernuari, eremu
berriei edo
existitzen direnei,
Udalei eta
Mankomunitateei.

TELCO

SARE SOBERAKINA

SGARRAIO SISTEMA ADIMENTSUAKNafarroako

Nafarroako
Gobernuaren
handizkako garraioa

proiektu pilotoetan sartu

OPERADORE NEUTRO PUBLIKOA
TELCO-REN AZPIEGITURA PROPIOA
PROBESTU

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
TELCO Arloa. TELCO zerbitzuak
Xedearen deskribapena

Telco zerbitzuak beste entitate publikoetan edo beste bezero motetan zabaldu.

Ekintza lerroak
1

Legediaren aspektuak aztertu NASERTICek Udaletan, Enpresa Publikoetan, Mankomunitateetan
eta Teknologia Zentroetan zerbitzuak eskaini ditzan.

2

Nafarroako Gobernuaren eta interesa duten erakundeen artean hitzarmenak sinatu.

3

Berehala eskaini daitezkeen lotura zerbitzuak definitu: Xara Sarea, Tramitazio
elektronikoa, Animsa-ra sarbidea…

4

Sare Korporatibo batean sartu daitezkeen erakunde eta taldeen zerrenda osatu.

Adierazleak
Abiapuntua

Gobernutik eta Sozietate Publikoetatik kanpo ez da zerbitzurik eskaintzen.

Mugarria2017

Zerbitzuak eskaini ahal izateko marko legala zehaztu. Berehala eskaini ditzakegun zerbitzuen
katalogoa osatu.

Mugarria 2018 Hiru entitaterekin akordioak egin, marko legalak ahalbidetzen badu.
Mugarria 2019 Kanpaina sendotu 10 entitate lortu arte, marko legalak ahalbidetzen badu.
Mugarria 2020 20 entitatera iritsi, marko legalak ahalbidetzen badu.
Xedea Telco zerbitzuak Nafarroa osoan kapilarizatu.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
TELCO Arloa. TELCO zerbitzuak
Xedearen deskribapena

Sareko soberakinak merkatuan jarri.

Ekintza lerroak
1

Handizkako zerbitzuen katalogoa berpasatu eta argitaratu.

2

Zerbitzu berriak aurreikusi.

Adierazleak
Abiapuntua

CTetan kokatu eta CNMCak onartutako fibra soberakinetarako negozio plana eratu.

Mugarria 2017

Fibra eta radioen handizkako zerbitzuen katalogoa itxi.

Mugarria 2018

Gutxienez, bost zerbitzu kontratu sinatu.

Mugarria2019

Gutxienez, 15 zerbitzu kontratu sinatu. eta katalogoan gutxienez zerbitzu berri bat sartu.

Mugarria 2020 Gutxienez, 25 zerbitzu kontratu sinatu, eta katalogoan gutxienez zerbitzu berri bat sartu.
Xedea Sare soberakina errentagarri egin.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
TELCO Arloa. Garraio Sistema Adimentsuak (GSA)
Xedearen deskribapena

Garraio sistema adimentsuak kudeatzeko zerbitzu aurreratuak.

Ekintza lerroak
1

Gaur egungo egoera berriz ere aztertu.

2

Berkokatu eta errepide kontrolen zentroa eguneratu.

3

Errepide kontrolen zentroetan scada berriak ezarri.

4

Scada zerbitzuen integrazioa (energia kudeaketa, teleneurria, aldaketarako zentroen eta
egoitzen aldagaiak, administrazio beste arlo batzuk)

5

PFrekin kolaborazioa errepideen behaketan

Adierazleak
Abiapuntua

Kontrol zentroa eta scada gutxi garatuak.

Mugarria 2017 Scada berria garatu eta pilotua Almandozeko tunelean.
Mugarria 2018 Kontrol zentro berria eta integrazioa ikertu tunelen %50ean, PFrekin kolaboratuz.
Mugarria 2019
Mugarria 2020

Gainerako tuneletan ingrazioa.

Scada beste sistema eta arlo batzuetan integratu (Trafiko eskuduntzak)
e
Xedeaa NASERTIC ITS erreferente gisa kokatu.
eskuduntzak).

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
ÁTELCO Arloa. Operadore neutro publikoa
Xedearen deskribapena
Ekintza lerroak

Sarbide sareetan operadore neutro gisa zerbitzuak eskaini.
restación de servicios de operador neutro en redes de acceso

1

Aspektu legalak ikertu NASERTIC operadore neutro gisa Nafarroako herrietan zerbitzuak eskaini
ditzan.

2

Sarbide sareeen inguruan interesa eduki ditzaketeen herriak identifikatu.

3

Sarbide sareak konpartitu ditzaketen herrietan taldeak sortu.
Azpiegitura neutro baten bidez zerbitzuak eskaini ahal duten operadore potentzialak bilatu.

4
Adierazleak
Abiapuntua

NASERTIC ez da sarbide azpiegituren operatzaile neutroa.

Zerbitzuak esakintzea ahalbidetuko digun marko legala aztertu. Eskainiko ditugun zerbitzuen
Mugarria 2017
katalogoa osatu.
Mugarria 2018 Gutxienez, operadore batekin kolaborazio hitzarmen bat sinatu. Planifikatu eta zabaldu sarbide
,azpiegitura bat gutxienez herri batean.
Mugarria 2019 Planifikatu eta zabaldu azpiegitura sarbide bat gutxienez bi herritan edo taldetan.
Kolaborazio itun bat gutxienez beste erakunde batekin sinatu. Planifikatu eta zabaldu
Mugarria 2020 azpiegitura sarbide bat gutxienez bi herritan edo taldetan.
Xedea Nafarroako lurralde osoan banda zabaleko zerbitzua hedatu.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
TELCO Arloa. TELCOren azpiegitura propioen aprobetxamendua
Xedearen deskribapena

Existitzen diren azpiegitura zerbitzuak arlo ezberdinetara zabaldu

Ekintza lerroak
1

Ingurumena: suteak identifikatzeko kamerak

2

Ingurumena: meteo sentsoreak

3

IoT

4

Argi sentsoreak

Adierazleak
Abiapuntua

Nafarroako Gobernutik eta Telco operatzaileen jardueratik kanpo ez da zerbitzurik eskaintzen.

Mugarria 2017 TELCO azpiegiturekin lotutako zerbitzuak berritu eta argitaratu.
Mugarria 2018 TELCO azpiegiturei lotuta jarduera berriak sortu kontratu bidez.
Mugarria 2019 TELCO azpiegiturak aprobetxatuz, gutxienez 5 kontratu sinatu.
Mugarria 2020 TELCO azpiegiturak aprobetxatuz, gutxienez 10 kontratu sinatu.
Xedea Ditugun azpiegiturak errentagarri egin.

KOMUNIAKZIO ETA MARKETING ESTRATEGIEN DISEINUA

KOMUNIKAZIOA
ETA
MARKETING-A

ANALOGIKOA ETA DIGITALA UZTARTU
DATA MARKETING

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Komunikazio eta Marketing arloa. Komunikazio eta Marketing estrategien diseinua
Xedearen deskribapena
Ekintza lerroak

Enpresa baten ekintza estrategiko gisa, Komunikazioak eta Marketing-ak aurretiko, bitarteko
eta ondorengo planifikazioa eskatzen dute.

1

Komunikazio eta Marketing estrategiak diseinatu
Bezeroarekin harremanetan egoteko estrategiak.

2

Enpresa barruko eta departamentuen arteko komunikazio planak.

3

Pertsonalizazio eta sari planak.

4

Krisi Komunikazioa.

Adierazleak
Abiapuntua

Oinarrizko aholkularitza.

Mugarria 2017

Gure ezagutzaren mapa sortu eta bezeroak bilatu.

Mugarria2018

Proiektu berri bat.

Mugarria 2019 Bi proiektu berri.
Mugarria 2020 Bi proiektu berri.
Xedea Gure bezeroak "bezero" bilakatu Komunikazio eta Marketing arloetan.
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NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Komunikazio eta Marketing arloa. Analogikoa eta digitala uztartu
Xedearen deskribapena
Ekintza lerroak

Analogikoa eta digitala uztartuz balioa sortu.

1

Analogikoa eta digitala uztartu
Joera berriak ezagutu eta aukera errealak neurtu.

2

Tresna berriak probatu bezeroari eskaintzeko.

3

Mugitzen den informazioaren aukerak ikertu.

Adierazleak
Abiapuntua

Mundu analogikoa.

Mugarria 2017 Bezero ezberdinetan aukerak aztertu.
Mugarria 2018 Tresna bat probatu bat eta proiektu berri bat.
Mugarria 2019 Bi tresna probatu eta proiektu berri bat.
Mugarria 2020 Bi tresna probatu eta proiektu berri bat.
Xedeaa NASERTIC komunikazio eta marketing digitalean erreferente bilakatu.

NASERTIC PLAN ESTRATEGIKOA 2017-2020. EKINTZA PLANAK
Komunikazio eta Marketing arloa. Data marketing-a
Xedearen deskribapena
Ekintza lerroak

Analogiko eta digitalean dugun ezagutza erabili gure bezeroen datuak errentagarri egiteko eta
erabakiak hartu diztaten edota estrategiak diseinatu ditzaten

1

Data marketing
Seo, SEM, analytics, Google tresnak, etab.

2

On-line irudia hobetu.

3

Ekintza planak diseinatu (off eta on line) helburuak erdiesteko.

4

Edukiaren analisi, segmentazio eta pertsonalizazioa.

Adierazleak
Abiapuntua

Aurretiko ezagutza.

Mugarria 2017 Gure online irudia aztertu eta hobetu.
Mugarria 2018 Proiektu berri bat.
Mugarria2019 Bi proiektu berri.
Mugarria 2020 Bi proiektu berri.
Xedea Jarduera hazteko xedearekin, komunikazio eta marketing-aren balioa errentagarri egin.

Gure inguru aldakor honetan, hiru urte asko dira.... Horrenbestez, Zuzendaritzak eta PEN
taldeak ez dute hemen euren eginkizuna bukatu; izan ere, epez epe plan hau berrikusten eta
bere garapena neurtzen jarraituko dute. Planaren lerroak, ekintzak eta adierazleak berrikusiko
ditugu horiek hobetzeko eta, behar izanez gero, gure bidea kasu zehatz batean aldatzeko
eta ekintzen eragina eta irismena handitzeko.
Gure estrategia bera berformulatzeko
gaitasuna eduki behar dugu, eta hori egiteko azkartasuna eta malgutasuna behar dugu.
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9. Nola egin dugu?
Gardentasuna, parte hartzea eta kolaborazioa izan dira Plan Estrategiko honen
printzipioak. Gure abiapuntua talde egonkor bat osatzea izan zen (PEN taldea), Nasertic-eko
Zuzendaritza guztietako pertsonak bilduz. Talde horren eginkizuna 2017an egiten hasi genuen
plan estrategiko honen osaketan ezaugarri izan diren ekimen guztiak koordinatzea eta
garatzea izan da.

PLAN ESTRATEGIKOA NASERTIC 2017 - 2020
Otsaila

Martxoa

INFORMAZIOA
BILDU

Apirila
a

Maiatza

Ekaina

ZIRRIBORROAK

BEHIN BETIKO

ERABAKIAK

DOKUMENTUA

SAIO DINAMIKOAK

ETA
ZABALKUNDEA

S

Gure metodologiaren oinarria "egiten ikastea" izan da (learning by doing), enpresa alorrean
erabiltzen den formakuntza metodologia dena, hain zuzen ere. Team Academy-k sortu zuen
metodologia hau, Finlandiako enpresa ekintzailetza sustatzen duen erakundeak. Enpresasorkuntza alorreko hainbat enpresak egokitu eta erabili dute metodologia hau harrezkero.
Metodo horren arabera, akatsak egin behar dira eta eredu sortzaileak bilatu behar dira proiektuak
garatzeko, beti lantaldean. NASERTICen kasuan, metodo bat baino gehiago, garatu nahi duguna
jarrera bat da. PENaren diseinuan aurrera egiteko, gure akats eta asmatzetatik ikasiz, jarrera eta
trebetasuna garatu nahi dugu datozen urteotan helburu horiek garatu ditzagun.

Entzuten dugu

Ikasten dugu

Egokitzen gara
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Egin genuen lehen ekintza entzumen aktiboa izan zen. NASERTICen parte diren aktore eta
eragile guztien iritziak jaso genituen: enpresa osatzen dugunon iritziak, alegia.
Lehen fase honetan gure bezeroak ere gehitu genituen eta Administrazio Kontseiluko
kideak ere bai. Izan ere, denok gara NASERTICen ekosistemaren parte eta ikuspegi
ezberdinen bidez kontrasterako ekarpen esanguratsuak egiten ditugu.
Inkesta horien emaitzek enpresa barruan nola sentitzen garen jakiteko ikuspegi
orokorra eman digute; aurrera egiten laguntzen diguten baloreak zeintzuk diren ere jakin
ditugu, eta zer egiten ari garen gaizki eta zer hobetu daitekeen. Etorkizunari begira
ere, gure aurreikuspenak zeintzuk diren ikusi dugu eta enpresaren osotasuna
hemendik urte batzuetara nola kokatzen dugun jakin dugu: zein oztopo aurkitu
ditzakegun eta horiek nola gainditu.
Informazio guztia aztertu eta gero, PEN taldea NASERTICen AMIA diseinatzen hasi zen.
Printzipio estrategikoak zeintzuk izanen ziren adostu genuen, enpresaren DNA. Zuzendaritza
batzordearekin eta arloen zuzendariekin egindako hainbat bileren ondorioz, enpresaren
ikuspegia eta misioa zehaztu ziren, guztira, 12 profesionalek parte hartu zuten ekimen horretan,
talde txikitan banatu zirela eztabaida sustatzeko eta ikuspegi ezbedinen inguruko
jarrerak hobeto aztertzeko.
Ezagutza
ezberdinen
batuketa
jarduera
arlo
bakoitzeko
negozio
aukerak
identifikatzeko erabili zen. Prozesu horretan ere, arlo bakoitzeko profesionalek parte hartu
zuten. Izan ere, "nahasketa" hori da NASERTIC indartzen duena.
6-3-5 erreminta
erabili genuen kasu guztietan (6 pertsona, 3 ideia, 5 minutu), ordu erdi bakoitzean 100
ideia sortuz eta sorkuntza gidatuaren bidez ideia aberasgarriak eratuz.
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Aukera guztien inguruko adostasuna lortu eta gero, ezagutzaren aniztasuna 2017ko
maiatzaren 8an egin genuen saioan parte hartu zuten boluntarioekin osatu genuen.
Baluarten antolatu genuen lan saioa eta NASERTICeko 35 profesional izan ziren taldeka
lanean, ekintza planetan jarduten. Alde batetik, NASERTICen profil anitzak landuz,
printzipio estrategikoak jorratu genituen eta atsedenaldia eta gero, arloka sailkatuta, talde
bakoitzak 2020. urtea irudikatzeko ariketa egin zuen. Hala, enpresaren ekintza bakoitzean
adierazleak eta ekintza lerroak zehaztu genituen.

Ondoren, PEN talde koordinatzaileak jardunaldi horretan sortu zen informazio guztia aztertu
zuen eta komuneko puntuak eta transbertsalitateak bilatu zituten. Horrela, Aginte Koadroari
itxura ematen hasi zitzaion eta esku artean duzun dokumentu honen lehen zirriborroa ere egin zen.
Pixkanaka, zirriborro hori berrikusi eta azken bertsioa sortu genuen.
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Guztira, prozesu honek bost hilabeteko lana eskatu du eta ariketa interesgarria izan da
etenaldi bat egin eta gure enpresaren inguruan pentsatzeko. Ikuspegi orokorra izateko
aukera eman digu eta buruari eragiteko aukera eskaini digu ere bai. Enpresa
bezala kohesionatzeko ere balio izan digu eta, nahiz eta denbora eta esfortzua
eman behar izan dugun, inbertsio bat izan dela ondorioztatu dezakegu. Horrela,
bide berri batean etengabe aurrera doa NASERTIC...
Gure enpresak pentsatu eta gero egiten ditu gauzak, sentitu ere egiten du eta aurrera doa
estrategia egonkor bati jarraikiz. Aurrean ditugun aukera guztiei aurre eginen diegu
hemen sendotu ditugun printzipio horien bidez aurrera eginez.

10. PEN, begirada batean
Gure Plan Estrategikoaren laburpena erakusten duen inforgafia da honako hau:
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11. Eranskinak

LANGILEEI EGITEKO INKESTA
BLOKE TEMATIKOA: ORAINA…
1.- NASERTICek dituen hiru balore positibo nabarmendu
Enpresa mailan:
Zure jarduera arloan:
2.- Baliteke gauza ez hain positiboak ere egotea. Aipatu ezaugarri negatiboak ere
bai, mesedez.
Enpresa mailan:
Zure jarduera arloan:
3.- NASERTICen lan egitea norbaiti gomendatuko zenioke?
1etik 10era
4.- Zergatik?

5.- Nola sentitzen zara gaur egun NASERTICen?
Maila teknikoan
Maila pertsonalean
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BLOKE TEMATIKOA: NOIZ ARTE
6.- Nola ikusten duzu NASERTIC hemendik 3 urtera? Noraino iritsi gaitezke?

7.- Eta zuk, nola ikusten duzu zure burua hemendik 3 urtera NASERTICen?

8.- Inkesta hau 3 urte barru egin behar izango bazenu, zer galdera gustatuko litzaizuke
erantzutea lehenik eta behin? Nabarmendu itzazu 3 gauza/balio positibo.

BLOKE TEMATIKOA: GOZEN...
9.- Zein ekintza egin beharko genituzke hori erdiesteko?
Enpresa mailan:
Maila partikularrean, zure arloan:
10.- Zeintzuk dira bide honetan aurkitu ditzakegun oztopoak?
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BEZERO ARTEAN ETA ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN EGITEKO INKESTA
BLOKE TEMATIKOA: ORAINA…
Zer gauza positibo nabarmenduko zenuke NASERTICen gaur egun?

Zer gauza negatibo nabarmenduko zenuke NASERTICen gaur egun?

BLOKE TEMATIKOA : GOAZEN…
Zer gustatuko litzaizuke NASERTIC izatea 3 urte barru?

ZUZENDARI ETA ARLOEN ORDEZKARIEN ARTEAN EGITEKO INKESTA
1.- Zeintzuk dira NASERTICen ahuleziak? *Zerrenda itzazu.
2.- Zeintzuk dira NASERTICen gaur egungo eta etorkizuneko
mehatxuak?*Zerrenda itzazu.
3.- Zeintzuk dira NASERTICen gaur egungo eta epe laburreko indarguneak? *Zerrenda itzazu.

4.- Zeintzuk dira gure aukerak? *Zerrenda itzazu.
5.- Zein izan beharko litzateke enpresaren estrategia korporatiboa datozen 3
urtetan? Printzipio horiek gure barne eta kanpo merkatuan dauden beharrei
erantzun beharko liekete, eta horien ekintza planei erantzun denbora eta baldintza
egokietan.
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