Helburua
Enpresentzat interesgarria den informazioa identifikatzea eta zaintza-faktore
kritikoak (merkatua, lehiakideak, teknologia, araudia, erregulazioa, finantziazioa, etab.) zein diren zehaztea.
Lehen fase honetan, AL prozesuko etapen
diseinu estrategikoa egitea; hain zuzen:
• ZFK bakoitzarekin lotutako informazio-iturriak identifikatzea eta aukeratzea.
• Iturriak eta zaintza-plana kudeatzea.
• ALa egiteko baliagarriak diren tresnak.

Zaintza-jarduerarik egin aurretik, zaintzaren
ardatz diren SEI puntu hartu behar dira kontuan:
• Zer zaindu behar da?
• Zer informazio bilatzen ditugu?
• Non aurkituko ditugu informazio horiek?
• Zer baliabide ditugu horretarako?
• Nola eman dezakegu haien berri?
• Zein dira hartzaileak?

1. ZER ZAINDU BEHAR DUGU?
ZAINTZA FAKTORE KRITIKOAK
(ZFK) EZARTZEA.
François Jacobiak-en (ELFeko Zaintza Teknologikoko arduraduna) lanen ondoriozko kontzeptua.
• Zaintza Faktore Kritikoak enpresaren lehiakortasunean oso eragin handia duten
enpresatik kanpoko alderdiak dira.
• Enpresaren jarduera-sektoreari eta enpresako
departamentu bakoitzari atxikita daude, eta
enpresaren helburuen eta estrategiaren mendean daude.
• Zuhaitz-forma dute, eta hierarkia-maila
bakoitzerako, faktore kritikoen azpimultzo
bat dago.
• Denboraren joanean alda daitezke.
• ZFK batek adierazle-multzo bat izan dezake.

Enpresa lehiakorren faktoreak zein
diren jakiteko, galdera hauek egin
behar dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zein dira haren lehiakortasun-abantailak?
Enpresaren zer arlo dira estrategikoak?
Zer garapen-aukera ditu enpresak?
Zein dira lehiakide nagusien lehiakortasun-abantailak?
Zer erosketa-irizpide dituzte bezeroek?
Zein dira informazio-premia nagusiak?
Zer lotura dago kanpo-informazioaren eta
barne-estrategiaren artean?
Zer informazio-mota behar da erabakiak
hartzeko?
Nola aztertuko da informazioa? Zergatik?
Nork egingo du?

2. ZER INFORMAZIO BILATZEN
DITUGU? ZFK POTENTZIALAK
Erosketak:
• Egungo hornitzaile estrategiko bat zaintzea.
• Hornitzaile berriak aurkitzea (kostuak aurreztea).
Gizartea:
• Kontsumitzaileen portaera ulertzea.
• Badago presio-talderik merkatuan?
Salmentak eta marketina:
• Bezeroak zaintzea.
• Lehiakide nagusiak zaintzea.
• Egungo merkatuko sektore eta segmentu
zehatzak zaintzea.
• Garapen-aukerak bilatzea.
• Merkatu berrietan aukerak detektatzea.
• Merkatu-joera berriak (premiak).
• Jardunbide onak detektatzea.
• Erregulazioen bilakaera (oztopoak) aztertzea.
Juridikoa:
• Arauei buruzko eztabaida zaintzea.
• Sektore edo herrialde jakin batean dauden
legeak eta araudiak ezagutzea.
• Atzerriko lehiakideen edo bezeroen ingurune juridikoaren berri izatea.

Calidad:
• Zehaztapen berriak.
Teknologikoa:
• Teknologiari buruzko ezagutzak garatzea.
• Aurrerapen teknologikoak zaintzea.
• Industria-aukerak identifikatzea.
• Arlo teknologiko jakin batean zer ikerketa-lerro dauden jakitea, eta garapen argia
duten ikerketa-lerroak zaharkituta geratzen ari direnetik bereiztea.
• Suspertzen ari diren teknologiak detektatzea.
• Enpresa lehiakide bakoitza zertan ari den
jakitea, arreta haren ibilbide teknologikoan
jarrita.
• Arlo jakin bateko adituak eta erakunderik
aktiboenak zein diren jakite
Berrikuntza:
• Ideiak sortzea.
• Garapen-ardatz berriak identifikatzea.
Soziala:
• Enplegu-merkatuari aurrea hartzea.
• Gaitasunak detektatzea.
Finantzarioa:
• Finantza-bazkideak zaintzea.
• Haien erosketak zuzentzea.

Hasierako hausnarketa horren ondoren,
“behar-zuhaitz” bat
sortuko dugu.

3. NON ZAINDUKO DUGU? INFORMAZIO-ITURRIAK
Albiste, informazio eta datu bat ematen duen
oro, ezagutza transmiti dezakeen oro.
AL prozesuan, informazioa bilatzea eta biltzea
ezinbestekoa da. Lehen fasean zehaztutako
premiei erantzuteko lehengaia emango digu.
Lehengai horrek, baliozkotu, egiaztatu eta aberastu ondoren, enpresaren ezagutza eta jakintza handitzeko nahiz erabaki egokiak hartzeko
gaitasuna hobetzeko aukera emango du.
Informazio-bilaketa: Informazio-iturri garrantzitsuak identifikatzea.
Behin enpresak zer informazio behar duen zehaztuta, informazio hori non aurkitu bilatu beharko du. Fase horretan, hasieran azaldutako
informazio-beharrari erantzungo dioten informazio-iturriak eta gako-hitzak zehaztu behar
dira.
Google ez da baliabide bakarra…
Zaintza zuzena eta sistematikoa egiteko, iturri
egokiak aukeratzea funtsezkoa da. Google deunak ez du dena konpontzen. Hona hemen Interneten nekez aurki daitekeen informazioaren
adibide batzuk:
• Lehiakideen urteko salmentak.
• Produktu-lerro, negozio-unitate edo banaketa-kanal bakoitzaren salmentak eta mozkinak.
• Merkatua osatzen duten segmentuen tamaina (sarritan, txoko txikiak).
• Marketin-, teknologia- eta banaketa-joerak.
• Lehiakideen prezioak (eta bezerorik onenei eskainitako preziorik onenak).
• Lehiakideen merkataritza-estrategia.
Hori dela eta, beste iturri batzuetara jo behar
dugu. Askotarikoak dira, eta zenbait irizpideren
arabera sailka daitezke: doakoak eta ordaintze-

koak; ofizialak eta iturri pribatukoak; edo formalak eta informalak.
Iturriak aukeratzeko beharrezko urratsak
1. Lehenengo eta behin, enpresak egiaztatu behar du informazioa ez dagoela enpresaren
barruan.
2. Enpresa barruko informazio-iturri hauek
hartu behar dira kontuan: bezero, hornitzaile
eta laguntzaileekiko harreman pertsonala,
oro har.
3. Hurrengo urratsa enpresaren jarduerarekin
erlazionatutako elkarte edo organismo profesionalari kontsultatzea da. Erakunde eta
organismo horietako batzuek zaintza-sistema espezializatuak eta tematikoak garatu
dituzte. Bazkideen esku jartzen dituzte sistema horiek, eta gainera, haien bidez, bazkide
horien jarduerari buruzko informazio iragazia
eskaintzen dute. Horiei baliabide partekatu
deritze. Hauek dira batzuk: behatokiak, plataformak, elkarteak, klusterrak, aldizkariak…
4. Interneten informazioa bilatzeak informazioa bilatzeko prozesuaren zati bat izan behar
du. Enpresa bakoitzak identifikatu behar du
zer webgune diren harentzat baliagarriak, eta
bere informazio-iturrien artean sartu.
5. Azpimarratu behar da web ikusezina ere
badagoela. Bilatzaile tradizionalen irismenetik kanpo geratzen den Internet zatia da,
eta hainbat datu, txosten eta liburutegi ditu,
doakoak zein ordaintzekoak. Iturri horiek ustiatzeko, beharrezkoa da ikastea eta tresna
jakin batzuk erabiltzea, bilaketak automatizatzeko eta emaitzak egituratzeko. Tresna
horietako askok alertak konfiguratzeko aukera ematen dute. Terminoak eta sinonimoak
identifikatu behar dira.

Iturri formalak iturri landu eta egituratuak dira.
• Bigarren mailako dokumentuak dituzten iturriak; alegia, beste edozein “erakunde” edo
lehen mailako dokumentu deskribatzen dituzten erregistroak dira.
• Euskarri elektronikoan dauden datu-baseak
dira. Haien erregistroek informazio-eremuen
(izenburua, egilea, laburpena, datak, deskribatzaileak, etab.) araberako egitura dute.
• Edukia uniformea da, egituratua: lehen mailako informazioen formatua homogeneizatu
eta haien ustiapena automatizatzeko aukera ematen dute.
• Komeni da beste dokumentu batzuetarako
estekak ez galtzea.
• Zenbait informazio-iturri alderatzea eta haietan onena aukeratzea oso zeregin korapilatsua da.
• Beharrezkoa da bilaketa-estrategiak doitzeko
denbora bat.
• Beharrezkoa da denbora bat hartzea, datu-base bakoitzean sartzen diren informazioak, zenbait informazio-iturri kritikoren
arteko aldeak eta eguneratzeen azkartasuna
alderatzeko, besteak beste.

Nola ebaluatu informazio-iturriak?
Garrantzitsua da aldez aurretik hausnarketa
hori egitea, erakunde baten irizpide uniformeak zein diren ondorioztatzeko:
• Gure galderei erantzuteko egokitasunaren
arabera.
• Sintesi, zehaztasun eta argitasunaren arabera.
• Fidagarritasun edo objektibotasunaren arabera (babesleak).
• Eguneratze edo desfasearen arabera.
• Balio erantsiaren arabera: sailkapen propioak,
itzulpena, iturrien sakontasuna, etab.
• Estaldura geografikoaren, tematikoaren eta
abarren arabera.
• Hizkuntzaren arabera.
• Erabilerraztasunaren arabera: isilpekoa, bazkideentzat soilik, ordaindu beharrekoa, atzipen librekoak.
• Prezioaren arabera (garrantzitsua da kostu
guztiak batzea): doan, kuota finkoa, erabileraren araberakoa…

Iturri informalak lehen mailako iturriak dira, landu gabeak, egituratu
gabeak.
• Elkarrizketak edo negoziazioak enpresaren
inguruneko pertsonekin; bezeroekin, hornitzaileekin, etab.
• Informazio horiek oso balio handia izaten
dute, orokorrean zerikusi handia dutelako
gure produktuekin, lehiakideen portaera
azaltzen dutelako, etab.
• Ez dira bi pertsonak datu zehatzak elkarri
emateko modurik onena; izan ere, zehaztasun-falta egok daiteke, eta besteak beste,
baita interpretazio-akatsak, hitz egindakoa
idazterakoan oroimen-akatsak eta nahi ga-

beko datu-nahasteak ere.
• ZT-AL Sisteman informazio informala sartu
nahi izanez gero, gomendatzen da beste iturri batekin egiaztatzea, edo iruzkin edo mezu
hauek edo antzekoak gehitzea: “egiaztatu
gabe”, “fidagarritasuna: %50”.
• Beharrezkoa da informazio horiek lehenbailehen formalizatzea, galdu ez daitezen. Horretarako, eremu hauek adierazi behar dira,
gutxienez:
NORK: Informazioa eman duen pertsona.
NOIZ: Zer egunetan hitz egin den.
NON: Zer lekutan hitz egin den.
DESKRIBAPENA: Pertsona horrek esandakoaren edukia.

4. ZER BALIABIDE DITUGU HORRETARAKO? ALA EGITEKO TRESNAK.
• Zaintza-programak: Informazioa bilatzeko,
alertak konfiguratzeko, webguneetan aldaketak egiteko… tresnak. Lan horiek automatizatuz gero, horretan dabiltzan langileek sormen
eta balio erantsi handiagoko zereginak egin
ditzakete. Horrez gain, errazagoa da askoz informazio-iturri gehiago zaintzea.
• Informazioa biltegiratzeko programak: Datu-baseei, webguneetako memoria lokaleko
tresnei eta abarri esker, enpresarentzat garrantzitsua den informazioa kontserbatu eta
antola daiteke.
• Informazioa tratatzeko eta aztertzeko programak: data-miningeko (datu-meatzaritza)
tresnak, kartografiakoak, eta abar dira, eta
enpresaren baliabideak optimizatzeko aukera ematen dute. Informazioa grafikoen bidez
ikusteko aukerak asko laguntzen du hura
ulertzen.
• Informazioa zabaltzeko programak: Mezularitza-tresnei, posta elektronikoari, foroei,
intranetei eta abarri esker, informazioa oso

azkar truka daiteke, eta komunikazio- eta
elkarrekintza-aukerak oso interesgarriak dira.

Zaintza-tresnak
2.0 aplikazioak (belaunaldi berriko metabilatzaileak, eduki-sindikatzaileak, etab.) informazioa bilatzeko eta iragazteko erabiltzen jakitea
da 2.0 zaintza, baina, aldi berean, adimen kolektiboa eta sarearen eraginak ingurua zaintzeko aprobetxatzea ere bada. Horretarako, eredu
partekatua erabiltzen dira, erakundearentzako
eduki eguneratu eta garrantzitsuak eskuratu
ahal izateko moduan.
Gaur egun, askotariko tresna eta teknologia
errazak eta merkeak daude, interesgarritzat
hartzen den informazioa biltzeko eta iragazteko lana izugarri errazten duena. Gaur egun, RSS
teknologiaren erabilera oso hedatuta dago,
zientzia-artikuluen eta patenteen datu-basa
publikoak eta pribatuak bezala.
Internetek eta, hain zuzen, 2.0 webak nabarmen aldatu dute Adimen Lehiakorreko lehen
faseak –informazioa bilatzea eta iragaztea–
egiteko modua. Hala ere, azterketaren faseari

dagokionez, arlo horietan adituak diren pertsonek ematen duten balioa ezinbestekoa da oraindik ere.
2.0 tresnen artean, informazioa aurkitzeko baliagarrienak hauek dira:
• RSSak eta weba sindikatzeko tresnak: Aukeratutako webaren zerrenda eguneratua (feed)
ematen dute. Tresna horiek informazioa modu
selektiboan eta optimizatuan banatzen errazten dute.
• Google: webeko bilatzaile liderrak hardwarea
eta softwarea algoritmo aurreratuekin konbinatzen ditu; horri esker, zaintzarako baliabiderik onenetako bat da. Askotariko konponbideak
• Wikiak: Hainbaten artean sortutako eta argitaratutako edukia dute.
• Blogak: aldian behin eguneratutako webgunea, egile baten edo gehiagoren testuak edo
artikuluak biltzen dituena; RSSak ematen dituzten bilatzaile espezifikoak IceRocket eta
Twingly dira.
• Bestelakoak Delicious, Diigo, Twitter, Linkedin, Facebook, Slideshare, Flickr, YouTube

Zaintzaren zikloa automatizatzeko tresnak
BILATZEA ETA IRAGAZTEA
RSSak eta irakurgailuak: RSSena informazioa
banatzeko formatu bat da, informazioa biltzeko eta zabaltzeko gure sistema modularra
sortzeko aukera ematen diguna. Modularra da,
hasieran oso gauza erraza sor dezakegulako,
eta apurka-apurka konplexutasun handiagoko
elementuak (moduluak) gehitu ditzakegulako,
gure beharretara egokitzeko (sortzea, iragaztea, manipulatzea…). Alde onak:
• Azken eguneratzeak ia denbora errealean bidaltzen ditu.
• Jakin nahi duguna soilik jasotzen dugu. Testua soilik bidaltzen du, eta gehiago jakin nahi
badugu, jatorrizko webgunera jo dezakegu.
• Erabiltzaileak egiten du alta RSS kanaletako
harpidetzeetan, eta baja egitea erraza eta
azkarra da.
• Nabigatzen denbora gutxiago egoteko aukera ematen du. Ez duzu goizero webgune jakin
bat kontsultatu behar.
• Ez duzu spamik jasaten. Harpidetutakoari
buruzko informazioa baino ez da jasotzen.
• Albiste berrien jakinarazle gisa erabil daiteke.
• RSSak nahi bezala manipula ditzakegu, haietako informazioa ahalik eta ondoen bat etor
dadin azken erabiltzaile bakoitzak eskatzen
duenarekin.
• Zenbait webgunek albiste guztietarako kanal
orokorrak dituzte, eta haietan, beharrezkoa
da iragazkiren bat aplikatzea. Beste web-orri
batzuek ez dute RSS kanalik, baina oso gutxi
dira.
• Sare sozialetako alerta- eta zaintza-zerbitzuak: Badaude edukiak ikuskatzeko hainbat
zerbitzu, posta elektroniko bidez gai jakin
bati buruzko albisteak jasotzeko aukera ematen dutenak. Haietako batzuk Google Alerts,

TalkwalkerAlerts eta Socialmention dira. Esate baterako, oso baliagarria izan daiteke enpresentzat, beren marka monitorizatzeko.
• RSSak sortzea eta iragaztea: RSS zerbitzua ez duten webguneen kasuan, zenbait
tresna erabil daitezke, hala nola rssa, Page2rss eta Feed43.
Behin informazio-iturriak lortu eta ondo sailkatu ondoren, guretzat garrantzirik ez
duen informazioa bereizteko baliabideren bat erabil dezakegu. Horretarako, zenbait
iragazki-mota erabil ditzakegu. Errazenetan, gako-hitzak erabiliko ditugu gure beharretarako egokia den informazioa bereizteko. Hona hemen zenbait adibide: Feedsifter, Feed Rinse eta Refilter.

BILTEGIRATZEA ETA BANATZEA
• Informazioa biltegiratzeko zerbitzuak: Geure edo beste webgune batzuetako
edukiak erakusteko eta partekatzeko plataformak dira. Doakoak izaten dira.
Scoop.it, Evernote eta Wordpress dira adibide batzuk.
• Banaketaren automatizazioa: Aplikazioak konektatzeko aukera ematen duten
tresnak; esaterako, mezu elektroniko bat bidal dezakegu Evernoten ohar bat sortzen dugun bakoitzean. Hauek dira ezagunenak: IFTTT eta Zapier.

