
EU

LORTURAKO EMAITZAKJARRAITUTAKO PROZESUA

SEKTOREA: Distribuzioa

PROIEKTUAREN DATA: 2018

ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK: 

ENPRESAREN DESKRIPZIOA

ARAZOA

PMG ELORRIO

- Plataformako langile desberdinen parte 
hartzea: mantentze-lanetako langileak, 
operadoreak, zuzendaritza, etab.

- Pertsonetan oinarritutako diseinu meto-
dologia erreminta desberdinak aplikatzea: 
behaketa, mapak, baterako sorkuntza, 
etab.

- Mantentze-lanen kudeaketa normalizat-
zea: Mantentze prebentibo eta zuzentzai-
leari buruzko 130 prestakuntza plan.

- Mantentze lanetarako behar den denbo-
ra murriztea: 250 ordu/hilabete.

- Mantentze-lanetako langileen ahaldunt-
zea eta prestakuntza.

Mantentze-prozesuak hobetu PMG Elorrio 
plataformaren eraginkortasuna bilatuz.

HCD EKARPENA

- Taldearen ikuspegi komuna lortu da.

- Langileen gogobetetasun pertsonala 
areagotzea arazoaren konponbidean inte-
gratzeagatik.

- Trebakuntza, prestakuntza, jarraipena eta 
proiektu berriak hasteko denbora irabazi 
da.

PROIEKTUAREN IRAUPENA

10 hilabete.
Bekadun 

ikaslea

PMG Elorrio, Eroski S.COOP taldeko iparral-
deko hornidura kate osoaz arduratzen den 
plataforma da. Bezeroek Eroski dendetan 
behar dutena aurkitzeko, produktua gorde 
eta banatzen du.

Ekipoa 
sortu Definitu Garatu Testeatu



LORTUTAKO EMAITZAKJARRAITUTAKO PROZEDURA

SEKTOREA:Diseinua, fabrikazioa eta 

merkaturatzea

PROIEKTUAREN DATA: 2018

ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK:

CERRAJERA VALLE LENIZ

Pertsonengan zentratutako diseinua eta 
Lean manufacturing konbinatzen dituen 
metodologia propioa garatzea.

- Jardueraren eraginkortasuna. Pertsonen 
eta materialen desplazamenduak 
%50-ean murriztea.

- Ezagutzak partekatzea. Langileek 
konponbideak sortzen dituzte: komunika-
zioa sustatuz eta aldaketarekiko erresis-
tentzia murriztuz.

- Metodologia propioa, tresna-kit batekin.

HCD-AREN EKARPENA

- Langileen Know-How-a eta esperientzia 
jasotzeko prozesu bat errazten du. 
Soluzioen kodiseinua.

- Ezkutuko arazoak identifikatzea.

- Pertsonen gogobetetasuna handitzea, 
arazoa konpontzen integratzen direlako.

PROIEKTUAREN 

IRUDIA

EU

ENPRESAREN DESKRIPZIOA

ARAZOA

- Ekoizpen prozesuen optimizazioa hobetu 
beharra.

- Langileen inplikazioa hobetu beharra.

PROIEKTUAREN IRAUPENA

CVL itxiera sistemak diseinatzen eta fabri-
katzen dituen enpresa da. Bezeroen beha-
rrak asetzea lortzen dute beraien arazoak  
teknologiarekin edo teknologiarik gabe 
konponduz.

ARAZOA

10 hilabete.

Bekadun 

ikaslea

BILAKETA 

ESTRATEGIKOA
ESPLORAZIOA

DISEINU 

SISTEMIKOA
GARAKETA

HOBEKUNTZA 

LOKALAK



LORTUTAKO EMAITZAKJARRAITUTAKO PROZEDURA

SEKTOREA: Automobilgintza

PROIEKTUAREN DATA: 2019 - 2020

ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK:

Alcorta Forging Group

- Jarduteko modua, dauden komunika-
zio-plataformak eta egon daitezkeen kanal 
berriak aztertu dira, aukera berriak identifi-
katuz.

- Hainbat profil definitu dira personas tres-
narekin, lan-ildo pertsonalizatuak definitze-
ko.

- Lan-lerro bakoitzeko ideia-sorta bat des-
kargatu da.

- Aurkitutako beharretara hobekien egokit-
zen diren ideiak garatu eta testatu dira.

Bistaratzen hasi diren emaitzak:

- Enpresaren barne eta kanpo komunika-
zioan hobekuntza.

- Pertsonentzat koherenteagoak eta 
erakargarriagoak diren komunikazioak. 

- Barneko langileen inplikazio handiagoa 
informazioa/albisteak sortzeko.

- Parte-hartze handiagoa.

- Komunikaziorako plataforma eta tresna 
berriak erabiltzea.

HCD-AREN EKARPENA

- Langileen artean partekatzen den infor-
mazioaren ikuspegi orokorra izatea.

- Komunikazio kanalak eta plataformak 
erakundeko pertsona bakoitzaren behar 
eta nahietara egokitzea.

- Enpresaren kanpo-komunikazioa hobet-
zea, sare sozialetako komunikazioa eta 
bezeroekiko harremana hobetuz.

PROIEKTUAREN 
IRUDIA

EU

ENPRESAREN DESKRIPZIOA

ARAZOA

Enpresa-jardueraren eta erakundeko pert-
sonen kopuruaren hazkundearen ondorioz, 
komunikazio-gaitasunaren konplexuta-
suna eta gabezia areagotu dira.

PROIEKTUAREN IRAUPENA

Alcorta Forging Group forja beroko enpre-
sa bat da, automobilgintzarako osagaiak 
diseinatu eta fabrikatzen dituena.

ARAZOA

10 hilabeteBekadun

ikaslea



LORTUTAKO EMAITZAKJARRAITUTAKO PROZEDURA

SEKTOREA: Soziosanitarioa

PROIEKTUAREN DATA: 2019-2020

ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK:

SOFTWARE 

NAIHA

1. Aztertu Naiha-ren egungo diseinua

2. Aztertu Naiha-ren egungo erabilera 
behaketen, galdetegien eta Ubikareko 
pertsonei eta bezeroei egindako elkarrizke-
ten bidez.

3. HCD erreminten bidez aukerak identifika-
tu.

4. Irtenbideak asmatu barne langileekin 
batera sortzeko saioen bidez.

5.  Naiha prototipo digitala testeatu parte 
hartzen duten langileekin.

- Naiha tresna intuitibo eta inklusiboa 
bihurtzea, langileen arreta pertsonalizatua 
errazten duena.

- Naiha softwarearekin zainketa pertsonali-
zatzeko behar den denbora % 15 murriztea.

- Ubikareko langileen ahalduntzea.

- Gaixoaren eta familiaren asebetetzea 
hobetzea.

HCD-AREN EKARPENA

- Barne lanegileen esperientziaren anali-
sian identifikatutako unerik larrienak identi-
fikatu eta ezabatu dira.

- Soluzio berri honek langileen asebeteta-
suna igo du: erizaintzako profesionalak, 
laguntzaileak, psikologoak, etab.

- Ikuspegi globala (pazientea, familia, 
zaintzailea, enpresako langileak) gaixoaren 
arretaren pertsonalizazioan.

PROIEKTUAREN 

IRUDIA

EU

ENPRESAREN DESKRIPZIOA

ARAZOA

PROIEKTUAREN IRAUPENA

ARAZOA

Bekadun 

ikaslea

UBIKAREko langileen esperientzia hobetu 
Naiha softwarea lan tresna gisa erabiliz.

Ubikare etxean adinekoentzako eta men-
deko pertsonentzako laguntza sistema 
integrala eskaintzen duen enpresa da. Ubi-
kareko plantilla langile medikoek, erizainek, 
erizain laguntzaileek eta abarrek osatzen 
dute.

Naiha erreminta sanitarioa etxean osasun 
eta gizarte zerbitzu pertsonalizatuak ema-
teko erabiltzen da.

10 hilabete.


