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Toolkit honetako txantiloi guztiak eskuragarri daude hemen:
https://dbz.mondragon.edu/eu/proyecto-ind-servdes
IND-SERVDES II toolkit-a erakunde hauen elkarlanarekin garatu da. Mondragon Goi Eskola Politeknikoaren barruan, Diseinu
Berrikuntzako Zentroak (DBZ), Innovation-Management-Organization (IMO) ikerkuntza taldearen laguntza eduki du.
Azpimarratzekoa da, baita ere, Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea, jasangarritasuna eta lankidetza
sustatzeko programaren laguntzarekin garatu dela toolkit-a.

IND-SERVDES II enpresa industrialak
partaidetza-tailerren bitartez zerbitzu
aurreratuen diseinuan laguntzeko
toolkit bat da.

Terminoen zerrenda.
IND-SERVDES zerbitzu aurreratuak
garatu nahi dituzten enpresa
industrial guztiei zuzenduta dago...

Oinarrizko kontzeptu batzuk zerbitzu aurreratuen diseinurako:

...baina bereziki enpresa horietan
prozesu horien buru izateko ardura
duten pertsonengan pentsatuta dago:

On Site Service Specialist

Service Delivery Network Engineer

Especialista Servicio Postventa

Service Coordinator

Zerbitzua:

konpetentzia, ezaguera eta trebetasunen aplikazioa, bitartekoen etekinerako
kustomizatutako prozesu eta ekintzen bitartez.

Zerbitzu aurreratuak
(advanced services):

zerbitzuak non hornitzaileak bezeroaren asistentzia jarraitua egiten duen, denboratarte jakin batean egindako funtzionalitate eta emaitzen entregaren bitartez.

Zerbitizazioa
(servitization):

erakunde baten ahalmenen eta prozesuen berrikuntza, produktuak saltzetik zerbitzu
aurreratuak saltzera pasatzeko aldaketaren bitartez balioa sortzeko.

Zerbitzu-kontzeptua:

zerbitzuaren ikusmolde abstraktua. Bezeroaren zer behar konpontzen dituen eta
nola.

Zerbitzu-prozesuak:

zerbitzua sostengatzen duten jarduerak. Bezeroarentzat ikusgaiak diren prozesuak
front-end prozesuak dira, bezeroarentzat ikusgaiak ez direnei, aldiz, back-end deritze.

Zerbitzu sistema:

azpiegitura teknologiko, fisiko zein zerbitzu prozesuak sostengatzen dituen gizagobernantza estruktura oro.

Zerbitzu diseinua:

pertsonen plangintza eta antolaketa jarduera, zerbitzu baten azpiegitura,
komunikazioak eta osagai materialak dira, zerbitzuaren kalitatea zein hornitzaile eta
bezeroaren arteko interakzioa hobetzeko asmoa dutenak.

Zerbitzu touchpoint-a:

hornitzaile eta bezeroaren arteko elkarrekintzako kontaktu-puntu, entregagai eta
ebidentzia oro (fisiko edo digital).

Zerbitzu momentua:

gertakari bat, zeinean bezeroa enpresaren edozein alderdirekin harremanetan jartzen
den eta bere zerbitzuaren kalitatearen iritzi bat sortzen den. Zerbitzu momentu bat
askotariko zerbitzu touchpoint-en konbinaketaren bitartez sortzen da.

Zerbitzu-interfazea:

zerbitzu-momentuen batura.
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Zerbitzu hauen bereizgarriak dira...

Zerbitzu aurreratuak diseinatzeko...

Zerbitzu aurreratuek zure bezeroaren jarduerari laguntzen diote, ez zure produktuaren jarduerari.

Zure bezeroaren beharren ulermen holistikoa eraiki…

Zerbitzu aurreratuetan, produktuak plataformak dira zerbitzuaren hornikuntzarako.

Denbora inbertitu eta ahaleginak egin bezeroaren nahiak ulertzeko produktuaren eskakizunetatik haratago.

Zerbitzu aurreratuetan, funtzionalitate edo emaitza bat hitzartzen duzu bezeroarekin denbora tarte jakin batean.

Bezeroaren beharrak ikertu funtzio gisa.

Zerbitzu aurreratuek IKTak erabiltzen dituzte teknologia bideratzailetzat. Bitartekoak dira, ez dira helburua.

Zure bezeroak bizitzen dituen egoerekin enpatia izateko gaitasunak garatu.

Zerbitzu aurreratuak erlazionalak dira, ez transakzionalak. Harreman iraunkor, jarraitu eta estuak ezartzen dira
bezeroarekin.

Enfasia jarri zure bezeroaren balio-sormenerako prozesuetan.

Zerbitzu aurreratuetan, bezeroa bitarteko aktiboa da, bere baliabideen sarbidea (datuak, pertsonak, instalazioak,
produktuak, etab.) ematen dio hornitzaileari.
Zerbitzu aurreratuek ekosistemak sortzen dituzte, balioa agente ezberdinen lankidetzaren bidez da elkarrekin
sortua (co-creation).

Lan-eremuak sortu, bezeroaren erakundeko maila ezberdinetako pertsonen rolen eta betebeharren elkarulertzea errazteko.

… eta horrekin bat etorriz diseinatu:
Zerbitzua mailaz maila definitu, kontzeptu orokorretik zerbitzu-eragiketa bakoitzaren xehetasunetaraino.
Zure zerbitzuaren balio ukiezina materializatu, kontaktu-puntuen entregaren planifikazio zainduaren bitartez.
Proposamen bat diseinatu, bezeroaren erakundeko maila ezberdinetako pertsonak erakartzeko.
Proposamen bat diseinatu, bezeroaren erakundeko maila ezberdinetako pertsonekin harreman estuak
osatzea ahalbideratzeko.
Pertsonetan zentratutako zerbitzu proposamenak diseinatu, bezeroaren erakundeko maila ezberdinetako
pertsonen beharretan oinarrituta daudenak.

Zerbitzu aurreratuei buruzko informazio gehiago aurkitzeko:
Baines, T., & Lightfoot, H. (2013). Made to serve: How manufacturers can compete through servitization and product service systems. John
Wiley & Sons.
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T0: Hasi.
Lehenengo tailerra abiapuntua da. Hemen,
zuen enpresaren errealitatea kontutan izanda
zerbitizazioaren bidea egokia den baloratu beharko
duzue.

Erabakia

Bost tailer parte-hartzaileen (workshop) bitartez
burutua izateko pentsatuta dago toolkit hau:

Betekizunak

IND-SERVDES Toolkit-a.

Zerbitzu
aurretatua

Jakingura

T3: Sortu.
Tailer honek ideiak sortzea eta zerbitzuaren
esperientzia fasez fase diseinatzea du helburu.
T4: Garatu.
Azkenengo tailer honetan, zerbitzua martxan jartzeko
garatu beharreko barne-prozesu guztiak definitu
behar dituzue.

Ikerketa

T2: Definitu.
Tailer honen ideia da zerbitzuan parte hartzen duten
pertsonen beharrak, batu, antolatu eta sailkatzea.

Kontzeptuak

T1: Esploratu.
Bigarren tailer honen helburua, ondorengo hiru
puntuak erabakitzea da: zein den garatu beharreko
zerbitzu aurreratua eta nortzuk hartuko duten parte
zerbitzu honetan.

T0
Hasi

T1
Esploratu

T2
Definitu

T3
Sortu

T4
Garatu

Enpresak zerbitizazioan
sakondu behar duen
aztertu.

Zerbitzu batetan
pentsatu eta honen
inguruko pertsonen
beharrak aztertu.

Aurkitutako beharrak
batu, sailkatu eta
zerbitzua bideratu.

Zerbitzua fasez fase
diseinatu.

Prozesuak eta zerbitzu
sistema garatu.

MUko pertsonetan zentratutako diseinu metodologiari buruzko
informazio gehiago aurkitzeko:
DBZ (2014). Pertsonetan Zentratutako Berrikuntza Metodologia.
Mondragon Unibertsitatea. Arrasate-Mondragon, Espainia.
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Dinamizatzailea eta partaideak.

Ice-Breaker-ak.

Zure enpresan tailerrak aurrera eraman ahal izateko,
dinamizatzaile bat eta enpresaren arlo ezberdinak
(gerentzia, ingeniaritza, salmentak, LTZ, etab.)

ordezkatzen dituen pertsona-talde bat beharko
dituzu gutxienez. Bost edo sei pertsonako talde bat
gomendatzen dizugu dinamizatzaileko.

Ice-Breaker-ak errazte ariketak dira, talde baten kideei
prozesua hasten laguntzera bideratuta. Normalean
garuna aktibatzeko eta mugak gainditzeko jokotzat
aurkezten dira, taldeko pertsonak aktiboki eta

Dinamizatzailea

Dinamizatzaile ona izateko aholkuak

Errotuladore magikoa

Paperezko hegazkinak

Pasa ezazu pilota

Dinamizatzailea “orkestra zuzendaria da”. Prozesuaren garapen
zuzenaren arduraduna da.

Planifikatu: helburuak eta gidoia idatzi saio bakoitzaren aurretik.
Denbora-tarte jakin bat esleitu jarduera bakoitzari. Saioaren aurretik
helburuak eta gidoia gainerako partaideekin partekatu. Hala ere,
izan malgua aurrez ezarritako denbora-tarteekin gai garrantzitsuei
buruz eztabaidatzen ari dela ikusten baduzu.

4-6 pertsonako taldeak beharko dituzu,
errotuladore bat, soka fin bat eta paperezko
orri handi bat (adib. A1 tamaina). Lotu
partaide adina soka errotuladoreari.
Dinamizatzailea den pertsonak animalia
bat proposatuko du eta taldeak marraztu
egin beharko du errotuladorea erabiliz,
taldeko partaide bakoitzak berari dagokion
soka muturra bakarrik maneiatzen
duelarik. Azkenik, marrazkia erakutsiko
da eta taldeko esperientzia nolakoa izan
den baloratuko da. Komunikazioa eta
konfiantza lantzen dira ariketan. Gutxi
gorabeherako iraupena 10 minutukoa da.

Nahi adina pertsonak parte hartu
dezakete. Beharrezkoa da toki handi bat
prest edukitzea, helburua paper folio
bat ahalik eta urrunen jaurtitzea baita.
Taldekide bakoitzari folio bakarra emango
zaio eta nahi duen moduan transformatu
(tolestu, zimurtu...) beharko du aipatutako
helburua betetzeko. Tramankulu guztiak
prest daudenean, pertsona bakoitzak
adostutako lekutik jaurtiko du berea
eta urrunen heltzen denak irabaziko du.
Kontzentrazioa eta “garuna aktibatzeko”
balio duen jarduera bat da. Gutxi
gorabeherako iraupena 10 minutukoa da.

5-10 pertsonako taldeetarako jarduera da.
Talde osoa zutik eta zirkulu bat osatuz
kokatuko da. Zeregin erraz bat emango
zaie: “pertsona guztiek pilota ukitu behar
dute banan-banan ahalik eta denbora
laburrenean”. Pertsona bideratzaileak
saiakera bakoitza kronometratuko du.
Lehenik, pilota eskutik eskura pasatzen
hasiko dira, azkarrago egiten saiatuko dira,
ordenatu egingo dira... modurik azkarrena
pilota lurrean utzi eta partaide bakoitzak
ordenean ukituz joatea dela bururatzen
zaien arte. Ariketa honekin pertsonen
interesa pizten da, aulkitik altxatzen dira
eta energiaz betetzen dira ondorengo
jardueretarako.
Gutxi
gorabeherako
iraupena 10 minutukoa da.

Helburu nagusiak zein tailer eta ariketa bakoitzaren helburuak
zehazten ditu.
Hausnarketarako, ideien sorrerarako,
kritikarako tresnez hornitzen du taldea.

adierazpenerako

eta

Taldearen ideiei forma eman eta landu egiten ditu, eztabaidarako
bidea ematen du, eta saioak bideratzen ditu.

Zuzendu: prozesua zure esku dago. Beraien kabuz motibatutako
bide baterantz lagundu itzazu taldeko pertsonak. Entzute aktiboa
praktikatu: entzun, hitz egiten duen pertsonari arreta jarri eta
erantzunak eman (feedback).
Gogotsua izan: saioetako energia mantendu hasieratik bukaerara.

Partaideak
Parte-hartzaile diren pertsonek aditu jarrera eskuratzen dute haien
esperientzia propioaren eta ezagutzaren arabera.
Ezagutza garatzen dute, ideiak sortzen dituzte eta kontzeptuak
proiektatzen dituzte haien esperientzia eta ezagutzen arabera.
Edukien garapenaren arduradunak dira.
Besteen ideiak errespetatu eta horien gainean eraikitzen dute.

Enpatikoa izan: pertsona bakoitzak “errealitatea” ikuspuntu
ezberdinetatik ikusiko du. Saia zaitez “beste pertsonaren
errealitatean sartzen”, esaten, egiten eta sentitzen duena ulertzeko.
Diplomatikoa izan: elkarrizketak gidatu tirabira negatiboak ekidinez
eta eztabaida produktiboetara bideratu.

Taldea egiteko

kikiltzerik gabe parte hartzera motibatuz. Ice-Breakerak erabil ditzakezu taldea egiteko, adimena zorrozteko
edo energiaz betetzeko:

Adimena zorrozteko

Energiaz betetzeko

Pazientzia eduki: saia zaitez taldea gai garrantzitsuen funtseraino
iritsi dadin, denbora daraman arren.
Etenaldiak: saioetan etenak sartu taldea bideratuta eta motibatuta
mantentzeko. Neurtu denbora-tarteak saioen artean.

Saioetan dinamizatzailearen zuzendaritza antzematen dute.
Sormen-saioen dinamizazioari buruz gehiago jakiteko:
Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2012) Convivial toolbox: Generative research for the front end of design. Amsterdam: BIS.
6

Adibide gehiago aurkitzeko eta Ice-Breaker-ei buruz gehiago jakiteko:
Gray, D., Brown, S., & Macanufo, J. (2010). Gamestorming: A playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers. O’Reilly Media, Inc.
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TAILERRA

00

HASI

200 min
1

Erakundeak
zerbitizazioari
dagokionez
duen
egoera
diagnostikatu.
Zerbitizazioa
bide posible bat den hausnartu
eta baloratu, aukera edo
zerbitzu bat zehaztu beharrik
gabe. Honako honek, zerbitzu
aurreratuak
garatzeko
prozesuan zehar murgiltzeko
abiapuntua izan behar du.
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Erabakia

Helburua.

Jakingura

P1
KASU
INSPIRAGARRIAK

P2
ATARIKO
DIAGNOSTIKOA

ETENA

P3
DIAGNOSTIKOA

Aukera berriak identifikatzen
lagundu ahal dizueten kasu
inspiragarriak esploratu.

Atariko diagnostikoa
egin zerbitizazioaukerak baloratzeko.

Gelditu eta tartea hartu
motibatuta eta bideratuta
jarraitu ahal izateko.

Diagnostiko bat burutu zerbitizazioari
eta zuen enpresak zerbitzu aurreratuak
diseinatzeko duen gaitasunari buruz.

40 min
18. or.

20 min
20. or.

20 min

120 min
22. or.
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TAILERRA

01

ESPLORATU

240 min
1

10

P4
IDEIA-JASA /
BRAINSTORMING

P5
AUKERAKETA:
COCD MATRIZEA

Ideia-jasa eragin ezazue,
proposatu zerbitzu aurreratu
berrietarako bururatzen
zaizkizuen aukera guztiak.

Aukerei lehentasuna
eman haien balio
potentzialaren eta
egingarritasunaren
arabera.

40 min
26. or.

40 min
28. or.

P6
AKTORE
MAPA

P7
DISEINURAKO
IKERKETA

Gelditu eta tartea
hartu motibatuta
eta bideratuta
jarraitu ahal izateko.

Identifikatu zerbitzuan
parte hartzen duten
aktore nagusiak.

Metodo azkar eta kualitatiboen
bitartez bezeroaren hitza
jasotzeko ikerketa planifikatu.

20 min

30 min
30. or.

120 min
32. or.

ETENA

Ikerketa

Lan egiteko zerbitzu-aukera
eta horretan parte hartzen
duten pertsonak identifikatzea.
Zerbitzu
aurreratu
berri
baterako aukerak; bezeroaren
behar berri bati edo behar
ezegoki bati, lehiaren zerbitzu
bati, kontsumo-joera berriak
sortzeari edota teknologia
berri bati lotuta egon daitezke,
besteak beste.

Erabakia

Helburua.
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TAILERRA

02

DEFINITU

240 min
1

12

Ikerketa

Bezeroaren
informazioa
antolatzea
eta
sailkatzea.
Euskarri
grafikoetan
identifikatutako
insight‑ak
bistaratzea,
bezeroaren
beharren interpretazio holistiko
ona egin ahal izateko, eta era
horretan, ahalegina benetan
garrantzitsuak diren alderdietan
zentratzeko.

Betekizunak

Helburua.

P8
INSIGHT
MATRIZEA

P9
INDUSTRY
PERSONAS

ETENA

P10
CUSTOMER
JOURNEY MAP

Ikerketaren emaitzak
laburbildu eta partekatu.

Bezeroaren erakundeko
maila ezberdinetako
pertsonak ordezkatzen
dituzten bezeroarketipoak sortu.

Gelditu eta tartea
hartu motibatuta
eta bideratuta
jarraitu ahal izateko.

Bezeroaren erakundeko maila ezberdinetako
pertsonek zuen gaur egungo produktu-/
zerbitzu-eskaintzarekin bizitzen dituzten
oraingo esperientziak mapatu.

60 min
34. or.

60 min
36. or.

20 min

100 min
38. or.
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TAILERRA

03

SORTU

240 min
1

14

P11
SERVICE
CANVAS

ETENA

P12
MONETIZAZIO
EREDUAK

P10
CUSTOMER
JOURNEY MAP

Aurreko tailerrean sailkatutako
informazio kontuan hartuta,
bete zerbitzu berriaren Service
Canvas-a.

Gelditu eta tartea
hartu motibatuta
eta bideratuta
jarraitu ahal izateko.

Inspirazio-eredu batzuetatik
abiatuta, aztertu, baloratu eta
hartu zerbitzuaren monetizazioari
buruzko erabakia.

Zerbitzu-interfazea sortu. Customer Journey
berri bat osatu, erakundearen eta bezeroaren
arteko interakzioak diseinatuz, (zerbitzuko
front-end prozesuak).

60 min
40. or.

20 min

60 min
42. or.

100 min
38. or.

Kontzeptuak

Zerbitzu aurreratuen ideia
berriak sortzea.
Zerbitzuaren
kontzeptua
(bezeroaren
zer
premia
konpontzen ditu zerbitzuak),
bezeroarekiko
interakzioa
(zerbitzu-interfazea)
eta
zerbitzuaren balioa emateko
modua (zer kontaktu-punturen
eta zer sekuentziaren bidez)
aztertzea.

Betekizunak

Helburua.
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TAILERRA

04

GARATU

240 min
1

Helburua.
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Zerbitzu
aurreratua

Kontzeptuak

Zerbitzua gauzatzen amaitzea.
Diseinatutako
esperientzia
garatzea
eta
zerbitzuari
eusten dion sistema, hau da,
eskaintzea ahalbidetzen duten
barne back-end prozesuak
definitzea.
Horretaz gain, erakundearen eta
bezeroaren arteko harremanpuntuei
buruzko
zenbait
konpromiso zehaztea (fisikoak
zein digitalak).

P14
FLUXUDIAGRAMA

ETENA

Zerbitzu-interfazea
sostengatzen duten back-end
prozesu guztiak definitu.

Zerbitzua sostengatzen
duten front eta backend prozesu guztiak
xehetasunez definitu.

60 min
48. or.

60 min
50. or.

P13
BLUEPRINT

P15
TOUCHPOINT
MATRIZEA

P1
KOSTUEN
KALKULUA

Gelditu eta tartea
hartu motibatuta
eta bideratuta
jarraitu ahal izateko.

Zerbitzuaren kontaktu-puntu
guztiak definitu eta barnekonpromisoak.

Zerbitzua sostengatuko duen
kostuen egituraren lehenengo
hurbilketa bat gauzatu.

20 min

50 min
52. or.

50 min
54. or.
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00 TAILERRA

P1

10

KASU INSPIRAGARRIAK

Txantiloi honetan zerbitzu aurreratuak eskaintzen
dituzten enpresa zerbitizatuen kasu batzuk aurkituko
dituzue. Erabili zuen taldea inspiratzeko eta bilatu

zuen enpresarentzat baliagarriak izan daitezkeen
analogiak. Adibide gehiago aurkitzeko: Lay, G. (Ed.).
(2014). Servitization in industry. Springer
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2

3

5

Tetra Pak

HILTI

Ez
ditu
hegazkinetako
motorrak saltzen, horren
ordez, “potentzia orduko”
saltzen du. Motorraren
hegaldi-orduen
arabera
ordaintzen dute bezeroek.

Ez ditu lanparak bakarrik
saltzen, “argia” saltzen du.
LED argiztapen-zerbitzua
eskaintzen du, Schiphol
aireportuan (Amsterdam)
erabiltzeko, besteak beste.

Elikagai eta edarientzako
ontziratze- eta prozesatzeirtenbideak
eskaintzeaz
gain, bezeroei ekoizpenprozesurako optimizazioaholkuak ematen dizkie.

Ez ditu profesionalentzako
eskuko erremintak bakarrik
saltzen. Dauzkan bezeroen
tresna-sortak kudeatzeko
zerbitzuak eskaintzen ditu
enpresa honek.

MAN

Alfa

Ez du edozein makina
mota fabrikatzen. Bakoitza
bakarra da, bezeroaren
neurrira. Gainera, diagnosi,
urrutiko laguntza, edota
formakuntzako zerbitzuak
eskaintzen ditu makinen
operadoreentzat, etab.

Aerosorgailuak ekoizteaz
gain, Siemens Gamesak
bere bezeroen prozesuen
hobekuntzarako
hainbat
zerbitzu ere eskaintzen ditu,
hala nola, formakuntza,
guneen operazioa edo
promozio ekintza bera.

Kamioiak saltzeaz gain,
MAN Digital Services-ek
neurrirakoak diren irtenbide
digitalak ere eskaintzen
ditu. Marketplace app-ean
egindako erreserba baten
bitartez, bere bezeroaren
negozioa optimizatzen du.

Ez ditu josteko makinak
bakarrik saltzen. Jostean
bere erabiltzaileek dituzten
arazoetan laguntza, tailer
eta lehiaketa batzuetan
parte-hartzea, zein haien
museoa bisitatzeko aukera
ere eskaintzen ditu.

15

Xerox

Vidrala

Ez dihardu fotokopiagailu
salmentan bakarrik, orriko
ordainketarako zerbitzuak,
dokumentuen ekoizpen eta
kudeaketa, azpikontratazio
zerbitzuak (enpresagintzaprozesuenak) etab. eskaini
egiten ditu, besteak beste.

Ez da beira ezberdinetako
ontzien hornitzailea soilik.
Encirq zerbitzu berriaren
bitartez, fabrikatu, bete
eta logistikaren ardura
hartzen du. Bere bezeroen
eragiketen alderdi handi bat
ere hartzen du bere gain.

9

8

7

6
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4

Philips

13

Siemens Gamesa

14

Rolls Royce

12

Danobat

18

16

17

Bimbo

CAF

Ez du ogia soilik saltzen,
zerbitzuen
integraziorako
bidea ere hartu du Bimbok.
Izan ere, zuzenean bere
salmentapuntuetara
banatzen
baitu,
bere
produktuak freskoak direla
ziurtatzeko zein bere gaitasun
logistiko eta komertzialez
baliatzeko.

CAFek trenbide-osagaiak
eta material errodanteak
barne hartzen dituzten
produktuak
eskaintzeaz
gain, zerbitzu garatu bat
ere dauka, trenbideetako
ibilgailuen
birgaikuntzan
zentratuta.

19
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21

Orona

Michelin

Apple

Audi

Dell

Caterpillar

Urola

Repsol

Ez ditu igogailuak bakarrik
saltzen. Konpainiak gainera,
igogailuen erabilgarritasuna
bermatzen duten zerbitzuak
eskaintzen ditu.

Pneumatikoak saltzeaz gain,
Michelin Fleet Solutions-ek
kilometroko ordainketakoa
den zerbitzua, egoeraren
ebaluazioak (pneumatikoei)
egitea, etab. eskaintzen du.

Ez du hardware-a bakarrik
saltzen. Zerbitzu-konpainia
bat bilakatzeko asmoz,
bere Apple Streaming TV
zerbitzu berria saltzen du
Samsung telebistetan.

Ez ditu ibilgailuak bakarrik
saltzen. Audi Unite zerbitzua
ere eskaintzen du, besteak
beste, familia desberdinen
artean Audi auto berrien
erabilera partekatzeko.

Hardware-a saltzeaz gain,
xede erabiltzaileei emateko
formakuntza, haien datuen
administrazio-zentroaren
sinplifikazio zerbitzu ugari,
etab. eskaintzen ditu.

Ez da soilik eraikuntzarako
makineria ekoizten duen
enpresa. Urrutiko miaketa
zein tresneriaren kokapena
24 orduz, monitorizazioa,
etab. barne hartzen ditu.

Ez ditu bakarrik ontziak
ekoizten dituzten makinak
saltzen. Bere bezeroaren
etekinak hobetzen dituzten
zerbitzuak eskaintzen ditu,
besteak beste.

Petrolio-enpresa
izateaz
gain, mugikorraren bidez
ordaintzeko Waylet app-a,
Amazon eskarien bilketa,
autogarbiketa
sistemak,
etab. eskaintzen ditu.
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IND-SERVDES II-ko toolkit-arekin jarraitu aurretik,
zerbitizazioaren estrategia zuen enpresarentzat
onuragarria den ikusteko, hausnarketa bat egitea
proposatzen dizuegu. Erreminta honek galdera sorta
bat jasotzen du, galdera hauek era berean, bi bloketan
antolatuta daude: kanpo-faktoreak eta barnefaktoreak. Galdera hauei erantzunez, abiapuntutzat

P2

ATARIKO DIAGNOSTIKOA
Zk.

20

KANPOKOA

BAI/EZ

Zk.

balioko dizuen diagnosi bat egin dezakezue,
enpresaren egungo egoera eta inguruko kontestua
kontuan izanda. Era honetan, galderaren gehiengoaren
erantzuna BAIezkoa bada, zerbitizazioaren aukera
estrategia aproposa izan daitekeelako da. Puntu
honetan, toolkit honek jasotzen dituen erremintak
aplikatzen jarraitu beharko duzue.

BARRUKOA

1

Gure bezeroek esplizituki zerbitzu berriak eskatzen al dituzte?

1

Gaur egun, merkatuan oinarrizko zerbitzuen eskaintza al dugu?

2

Gure zuzeneko lehiakideek edota gure sektorean erreferentzia diren enpresek zerbitzu-eskaintza aurreratua al dute?

2

Gaur egun eskaintzen ditugun oinarrizko zerbitzuek aukera ematen al digute produktuaren bizi-zikloan behin eta berriz diru-sarrerak
izateko edo lehiakideengandik bereizteko?

3

Gure sektoreko lehiakideek edota enpresa erreferenteek beren zerbitzu-eskaintzagatik bereiztea lortzen al dute?

3

Handitu al da gure oinarrizko zerbitzuen diru-sarreren pisu erlatiboa?

4

Gure lehiakideek monetizatzen al dituzte guk dohainik ematen ditugun zerbitzuak?

4

Produktu-oinarri zabal eta kontrolatua instalatuta al daukagu?

5

Gure bezeroek neurrira edo pertsonalizazio maila handiko produktuak eskatzen al dizkigute?

5

Gure produktuak gure bezeroen prozesuak/produktuak hobetzera bideratuta al daude?

6

Gure produktuak saldu aurretik, saldu bitartean eta saldu ondoren izaten al ditugu etengabeko interakzioak gure bezeroekin?

6

Ba al dugu gure bezeroei zuzendutako produktuak eta zerbitzuak diseinatzeko prozesurik? Adibidez: gure bezeroen beharrak
sistematikoki eta behin eta berriz atzemateko metodoak aplikatzen ditugu, gure bezeroek ideia berriak sortzeko eta ideia horiek
testatzeko ko-kreazio prozesuetan parte hartzen dute.

7

Monetizatu ezin dugun produktua saldu aurretik, saldu bitartean eta saldu ondoren burutzen al dugu asistentzia-/zerbitzu-ekintzarik?

7

Ba al dugu zerbitzu-eskaintza aurreratuari lagunduko dioten teknologia berriak garatzeko (IoT, Big Data, IA, etab.) ahalmenik?

8

Aktiboki parte hartzen al dugu gure produktuen bizi-amaieran?

8

Gure prozesuak eta produktuak hobetzeko, IKTak aztertzen al ditugu (datu-baseak, komunikazio integratuak, etab.)?

9

Bezeroekiko dugun harremana gero eta simetrikoagoa al da?

9

Nahikoa finantza-muskulu dugu inbertsio berriei eusteko, baliabide berriak eskuratzeko edota gure bezeroak finantzatzeko, gure
produktuak eros ditzaten?

10

Ba al dugu fidelizatutako bezero sortarik?

10

Gure erakundeko pertsonek bokazio berritzailea eta aldaketarekiko gaitasun altua al dute?

11

Ba al dugu bezeroaren baliabideetarako sarbiderik (instalazioak, prozesuak, pertsonak, teknologiak, etab.)?

11

Gure erakundeko pertsonek bezeroari zuzendutako kultura eta bezeroari zerbitzua emateko bokazioa al dute?

12

Gure bezeroen berrikuntza-proiektuetan parte hartzen al dugu?

12

Gure erakundea malgutzat hartzen al dugu? Ba al dugu gure egiturak eta prozesuak azkar aldatzeko gaitasunik?

13

Gure bezeroek enpresa berritzailetzat hartzen al gaituzte? Ausardiaz proposamen berriak behin eta berriz eskaintzen dituen
enpresatzat hartzen al gaituzte?

13

Erakunde osoaren ikuspegi bateratua lortzeko, ba al dugu parte hartzeko eta komunikatzeko mekanismorik?

14

Gure bezeroek gehiago baloratzen al dute produktuak eskaintzen dizkion funtzioak produktuaren beraren jabetza baino?

14

Ba al dugu gure eskaintzaren alderdi ukiezinak, emozionalak eta erlazionalak komunikatzeko prestatutako eta ohitutako sare
komertzialik?

15

Heldutasun teknologiko handiko sektore batean egiten al dugu lan?

15

Ba al dugu zerbitzuak eskaintzeko kontratu eta/edo klausula espezifiko berriak garatzeko baliabiderik edota lege-laguntzarik?

Ondorengo bi iturrietatik eraldatua: Baines, T., & Lightfoot, H. (2014). Servitization of the Manufacturing Firm: Exploring the Operations
Practices and Technologies that Deliver Advanced Services. International Journal of Operations & Production Management, 34(1), 2-35.
Ziaee Bigdeli, A., Baines, T., Schroeder, A., Brown, S., Musson, E., Guang Shi, V., & Calabrese, A. (2018). Measuring servitization progress and
outcome: the case of ‘advanced services’. Production Planning & Control, 29(4), 315-332.

BAI/EZ
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P3

Noraino dago gure
erakundea prest
zerbitzu aurreratuak
eskaintzeko?

DIAGNOSTIKOA

Jarraian, galdera multzo bat aurkituko duzue, zuen
enpresa zerbitizazioan eta zerbitzu aurreratuetan
duzuen heldutasunaren arabera kokatzen lagunduko
dizuena. Oraingo egoeran kokatu ezazue eta datozen

GAIA
ZERBITIZAZIOESTRATEGIA

BEZEROA MERKATUA

22

ARRETA GUNEA
Zeintzuk dira
erakundearen helburuak
hasitako zerbitizazio
prozesuari dagokionez?

Noraino ezagutzen
ditugu bezeroaren
beharrak?

AZPIGAIA

hiru urteetarako helburu duzuen posizioari buruz
hausnartu. Nahi duzuen posizioa lortzeak ekar
litzakeen zailtasunei buruz ere eztabaidatu. Emaitzak
irudikatzeko diagramak erabil ditzakezue.

GALDERA

Zerbitizazioaren heldutasuna

Noraino daukagu zerbitizazio estrategia argi bat?
Konturatzen gara zergatik ekin diogun transformazio honi?

Arriskuak

Ezagutzen ditugu transformazio honi ekin diogunean gure gain hartu
ditugun/hartzen ari garen arriskuak? Zer puntutaraino?

Balioa sortzea

Noraino ezagutzen dugu zein zerbitzu diren eskaini behar ditugunak
bezeroarentzat baliagarriak izateko?

Fakturazioa

Noraino dira zerbitzu aurreratuak funtsezko diru-sarrera gure
erakunderako?

Bezeroaren beharrak

Noraino gara bezeroen beharren jakitun?
Noraino dakigu informazio hori gure zerbitzu aurreratuen eskaintzarekin
bat egiten, behar horiek asetzeko?

Metodo kuantitatiboak
bezeroaren beharrak
antzemateko

Noraino aplikatzen ditugu eta dauzkagu integratuta prozesu
kuantitatiboak (Big Data, Datu Analitika…) bezeroaren beharrak jasotzeko?

Metodo kualitatiboak
bezeroaren beharrak
antzemateko

Noraino aplikatzen ditugu eta dauzkagu integratuta prozesu kualitatiboak
(elkarrizketak, behaketak…) bezeroaren beharrak ezagutzeko?

Merkatuaren zaintza

Noraino gara gai gure lehiakideek eskainitako zerbitzu aurreratuak
antzeman eta horiei erantzuteko?

ZERBITZU
AURRERATU
BERRIEN
GARAPENA

TEKNOLOGIABIDERATZAILEAK

ZERBITZUERAGIKETEN
ZABALTZEA

Noraino daukagu
prozesu argi eta
integratu bat zerbitzu
aurreratuen berrikuntza
eta garapenerako?

Noraino ditugu garatuta
zerbitzu aurreratuak
eskaintzeko gaitzen
gaituzten teknologiak?

Zerbitzu aurreratuen
erakunde hornitzailetzat
hautematen gaitu
merkatuak?
Noraino gara gai
zerbitzu aurreratuak
modu eraginkor
eta efizientean
entregatzeko?

Zerbitizazio-estrategiaren
ikuspuntu partekatua

Noraino daude gure langileak informatuta eta partekatzen dute
zerbitizazio estrategia?

Zerbitzu-kultura eta -bokazioa

Noraino dute gure taldeek zerbitzu bokazioa? (adib. bezeroen eskakizunei
erantzuten diete, jokaera malgu bat dute bezeroen eskakizunen aurrean
eta enpatikoak dira haien beharrekin)

Aldaketarako gaitasuna

Noraino gaude gaituta gure kulturan aldaketak egiteko?

Konpetentziak eta gaitasunak

Noraino daude gure langileak trebatuta, prestatuta edota gaituta zerbitzu
aurreratuak diseinatu, garatu eta eskaintzeko?

Zerbitzuak Diseinatzeko
metodologia

Noraino daukagu eta jarraitzen dugu prozesu argi eta definitu bat zerbitzu
berri aurreratuak diseinatu eta garatzeko?

Zerbitzuak Diseinatzeko
tresnak

Noraino dauzkagu eta erabiltzen ditugu tresna espezifikoak zerbitzu
aurreratu berrien diseinu eta garapenerako?

UX eta UI (Erabiltzaile
Esperientzia eta Erabiltzaile
Interfazea)

Noraino ezagutzen ditugu Erabiltzaile Esperientzia (UX) eta Erabiltzaile
Interfazea (UI), zerbitzu aurreratu berriak gauzatzeko Human-Machine
Interaction (HMI) plataformetan?

Inbertsio ez teknologikoa
zerbitzu aurreratuetan

Noraino inbertitzen ditugu baliabideak zerbitzu aurreratu berrien diseinu
eta garapenerako?

IoT eta Sistema Ziberfisikoak

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten IoT teknologiak edota Sistema Ziberfisikoak?

Hodei konputazioa
(Cloud Computing)

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten Cloud Computing teknologiak?

Big Data, Data Mining eta Data
Analytics

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten Big Data, Data Mining eta Data Analytics teknologiak?

Adimen Artifiziala (AA) eta
Machine Learning

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten Adimen Artifizialeko teknologiak?

Eransketa bidezko fabrikazioa,
3D inprimaketa

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten eransketa bidezko fabrikazio edota 3D inprimaketa teknologiak?

Elkarlaneko Robotika

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten Elkarlaneko Robotikako teknologiak?

Errealitate Birtuala (VR) eta
Errealitate Areagotua (AR)

Noraino ditugu garatuta zerbitzu aurreratuak eskaintzeko gaitzen
gaituzten Errealitate Birtualeko edota Errealitate Areagotuko teknologiak?

Marketin. Merkatuaren
hautematea

Noraino hautematen gaituzte gure bezeroek zerbitzu aurreratuen
erakunde hornitzailetzat?

Erakundearen antolaketa

Noraino dago gure erakundea zuzen egituratuta zerbitzu aurreratuak
entregatzeko?

Zerbitzuaren entregaprozesuak

Noraino daude gure prozesuak prest zerbitzu aurreratuak entregatzeko?
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P3

DIAGNOSTIKOA
Puntuazio
jarraibideak.

Zailtasunaren
puntuazioa.
1 Zaila

1 Zehaztugabea

2 Zailtasun ertaina

2 Planifikatua

3 Erraza

3 Garatua
4 Inplementatua
5 Optimizatua

Lehentasuna.
1 Lehentasunik ez
2 Lehentasun
ertaina
3 Lehentasun handia

24

Oraingo
puntuazioa

Zailtasuna

Datozen 3
urteetarako nahia

Lehentasuna
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Ideiak eransteko jarraibideak:

P4

1

Gainerakoen ideiak
ez epaitu.

IDEIA-JASA / BRAINSTORMING

4

Gaian kontzentratuta
mantendu zaitezte.

Behin lehenengo tailerra eginda, zerbitzu aurreratuak
eskaintzeko aukera berrietan pentsatzeko unea
iritsi da. Lehenik, pentsatu eta partekatu zuen
ideiak, ondoren, hausnartu zuen egungo zerbitzuek
zerbitzu aurreratuetara izan dezaketen bilakaerari

buruz. Aukerak proposatzerakoan izan kontuan:
(i: kontzeptua) zer eskaini diezaiokete bezeroari;
(ii: prozesua), nola funtzionatuko dute eta (iii: sistema),
errealitate bat izateko zer beharko dute.

Produktuaren jarduerari
zuzendutako zerbitzuak
Oinarrizkoak

Aurreratuak

Erabilgarritasuna
eta etekina

Ordezkoak

Konponketak eta LTZ

Mantentze-lan prebentiboa

Mantentze-lan iragarlea

Integrazioa

Banaketa

Instalazioa

Martxan jartzea

Monitorizazioa

Diseinua eta
ingeniaritza

Pertsonalizazioa

Bezeroaren neurrirako
diseinua

Elkarlaneko diseinua

Etengabeko
hobekuntza eta
birgaikuntza

Eguneratzea

Birgaikuntza

Retrofitting-a

Aldakortasuna
ordainketan

Erabilgarritasunarengatiko
ordainketa

Erabilerarengatiko
ordainketa

Emaitzengatiko
ordainketa

Ondorengo iturritik egokitua: Revilla, I. (2014). Servitization in Basque manufacturing firms: Applicability of literature conclusions and design
of a new framework for decision making. 3rd International Business Servitization Conference. Bilbo.
26

5

“Ohiz kanpoko” ideiak
ere dira baliozkoak.

3

Gainerakoen ideien
gainean eraiki.

6

Bisualak izan
(bozetatu, diagramak egin,
storyboard-ak, etab.)

7

Ideia kopuruan
ardaztu.

Zerbitzu trinomioa:
Kontzeptua

Bezeroaren jarduerari
zuzendutako zerbitzuak
Tartekoak

2

Elkarrizketa bakarra
aldi berean.

Zein da zerbitzu-ideia?
Bezeroaren zer beharri erantzuten die?

Zerbitzuaukera.
Prozesua

Sistema

Nola funtzionatuko
du zerbitzuak?

Zer teknologia, tramankulu eta
pertsona dira beharrezkoak?

Ondorengo iturritik egokitua: IDEO (2011, otsaila 23). Tips on Better Brainstorming.
https://challenges.openideo.com/blog/seven-tips-on-better-brainstorming web orritik berreskuratua.
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P5

Aurreko pausoan (P4) identifikatu dituzuen aukera
guztiak finkatu COCD Matrizean (P5). “WOW” ideiak
baldin badituzue primeran! Bestela, “NOW” eta “HOW”

ideiak birformulatzen saia zaitezte. Horiek “WOW”
ideiak izateko nola modifikatu ditzakezuen galdetu
zuen buruei.

X.

How.

Epe labur, ertain edo luzean
baliotsuak eta egingarriak ez
diren ideiak.

Baliotsutzat hartzen dituzuen
ideiak, baina epe labur edo
ertainean egingarriak ez direnak.

Now.

Wow.

Epe laburrean egingarriak izan
arren hain baliotsuak ez diren
ideiak.

Epe labur edo ertainean
baliotsutzat eta egingarritzat
ere hartzen dituzuen ideiak.

COCD matrizeari buruko informazio gehiago aurkitzeko:
Byttebier, I., Vullings, R., & Spaas, G. (2007). Creativity today: tools for a creative attitude; for business, education, industry, training, development,
government, consultats, workers, thinkers, meetings... BIS.
28

EGINGARRIA

AUKERAKETA: COCD MATRIZEA

BALIOTSUA
29
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P6

AKTORE MAPA

Puntu honetan jada aukeratuta izango duzue zerbitzu
berri bat garatzeko aukera bat. Hori dela eta, ezer
egiten hasi aurretik garrantzitsua da zerbitzu honen
inguruan dauden pertsonen inguruko gogoeta egitea.

duzue. Behin hori eginda, aktoreak dagokien mailatan
kokatu behar dituzue. Maila desberdinetako banaketa
egiterako orduan zuen irizpide propio eta subjektiboak
erabil ditzakezue.

Zerbitzua oraindik definitu gabe dagoenez,
zerbitzuarekin erlazio gehiago edo gutxiago duten
aktoreetan pentsatu behar duzue: bezeroaren enpresa
barruan elkarrizketa gehien izaten duzuen pertsonatik
hasi, zerbitzua eskaintzea ahalbidetzen dizueten
hornitzaileetaraino.

30

z
ra
ie
ad

Erremintari dagokionez, erdian zerbitzua jarri behar

an
itzu
Zerb

Erremintan irudikatzen den moduan, garrantzitsua da
ariketa hau hiru maila desberdinetan egitea: erlazio
gehien dutenak eta zerbitzua eskaini ahal izateko
ezinbestekoak direnak; erlazio ertaina dutenak, hau
da, ezinbestekoak ez diren arren, egon ezean, oztopo
bat izango liratekenak, eta azkenik, gehigarriak
direnak. Horiek ere identifikatuta izatea interesgarria
da, gure diru-sarrerekin lotura zuzena ez izan arren.

ga
rri
ta

su
ne

rta

ina
duten
aktoreak
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Matrize honek zuen ikerketa planifikatzen lagunduko dizue:

P7

DISEINURAKO IKERKETA

Diseinurako Ikerketa, zientzia sozialetatik egokitutako
metodo eta tresna kualitatiboetan oinarrituta dago,
eremu-ikerketaren bitartez, erabiltzaileari/bezeroari
zein inguratzen duen guztiari buruzko informazio
baliotsua jasotzeko. Helburua Insight-ak biltzea da:
bezeroaren iritzi, balio, ohitura, nahi, arrazoi, emozio

edo beharren ulermen berriak eta oraindik begi
bistakoak ez direnak, abantaila lehiakor baterako
oinarri bilakatu daitezkeenak. Ez datza inolako
ziurtasunik biltzean, baizik eta zerbitzu berrietan
pentsatzen lagundu gaitzaketen informazio gakoak
erdiestean.

Nola sistematizatu dezakegu diseinurako ikerketa?

1

Helburuak
definitu.
Nor abide berriak esploratu,
existitzen diren irtenbideak
optimizatu, irtenbide berriak
testatu, etab.

4

Ikerketa
planifikatu.
Nork egingo du zer? Nori?
Noizko? Zenbatean behin?

2

Agenteak
identifikatu.
Aurreko pausoan
identifikatuko
aktoreetatik, nortzuk
aztertuko ditugu?

5

Tresnak
diseinatu/egokitu.
Elkarrizketen gidoiak,
talde fokalen
dinamikak, etab.

3

Tresnak
hautatu.

Zer ikerketa tresna erabiliko dugu? Elkarrizketa
sakonak, talde fokalak, behaketa, egunerokotasun
probak, safariak, mystery shopper-ak, mobile
ethnography-ak, etab.

6

Ikerketa
burutu.
Ikerketa gauzatu
aurreko puntuen
arabera.

7

Ikerketa
sintetizatu.
Zer tresna erabiliko dugu lortutako
informazio aipagarria adierazteko?
Personas, Customer Journey Map-ak,
etab.

Helburuak
definitu

Zer informazio
lortu nahi dut?

Agenteak
identifikatu

Zer agente eta pertsona
dauzkat eskura?
1. Agentea

Tresnak
hautatu

Zein ikerketa metodo
aplikatu dezaket?
Zertarako?

Ikerketa
planifikatu

Zein da ekintza plana?
Nork egingo du zer?
Noizko?

Tresnak
diseinatu/
egokitu

Ikerketa tresnak diseinatu
edota egokitu behar ditut?

Ikerketa
burutu

Planifikazioaren arabera
burutzen ari al da ikerketa?
Bai/Ez? Zergatik?

Ikerketa
sintetizatu

Zer informazio
aipagarri lortu dut?

22

2. Agentea

22

3. Agentea

22

4. Agentea

22

Diseinuan ikertzeko metodo eta tresnei buruzko informazio gehiago aurkitzeko:
Hanington, B., & Martin, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design
effective solutions. Rockport Publishers.
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33

02 TAILERRA
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Erabiltzaile bakoitzak zuen sistemarekin dauzkan
mikro mailako elkarrekintzak ere aztertu ditzakezue:

INSIGHT MATRIZEA

Matrize honek zuen ikerketan bildutako informazioa
erakutsi eta bistaratzen lagunduko dizue. Ikertutako
bezero bakoitzeko informazio aipagarria zerrendatu
eta partekatu ezazue, ondoren, haien arteko patroiak

eta antzekotasunak bilatu. Aurreko tailerrean
aurresuposatutako
ideiak,
ikerketan
jasotako
informazioarekin balioztatu eta egiaztatzen saiatu.

Motibazioa

23

Ekintza

24

Sistema

26

Bezeroa (A):
Pertsona

1. Aktorea
6. Aktorea

22

Nor da?

Aktorea
2. Aktorea

Nor da?

22

Informazio
aipagarria:

Nor da?
Informazio
aipagarria:

3. Aktorea

22

4. Aktorea
Nor da?
Informazio
aipagarria:

22

22

Nor da?
Informazio
aipagarria:

Nor da?

Zerbitzua.

5. Aktorea

Testuingurua25

22

Informazio
aipagarria:

Informazio
aipagarria:

22

22

Nor da?
Informazio
aipagarria:

Ondorengo iturritik egokitua: Retegi, A. (2016). Inclusive experience design: una metodología de diseño de experiencias basada en las
capacidades de las personas. Mondragon Unibertsitateko Doktoretza Tesia. Arrasate-Mondragon, Espainia.
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Industry Personas tresnaren ondorengo adibidea
erreferentziatzat har dezakezue. Bertan energiaren

sektoreko ekoizpen lerroko arduradunaren profila
deskribatzen da.

INDUSTRY PERSONAS
Ekoizpen-Arduraduna
Ikerketan bildu duzuen informazioarekin, eta hau Insight
Matrizean irudikatu ostean, bezeroaren erakundea
osatzen duten pertsona desberdinen profil arketipikoak
sortu. Pertsona bakoitzaren larruan jartzen saiatu eta

haien beharrak, motibazioak, frustrazioak eta arazoak
zeintzuk diren islatu. Lagungarria izango zaizue
ondorengo ideia-jasarako.

Berari buruz

27

Berari buruz

Zer eskatzen dio zerbitzuari

Sistemaren eboluzioan
eta ezarpenean gakoa
den aktoretzat hartzen
dut nire burua.

Motibazioak

Izena: Carlos

22

Fidagarritasuna

Adina: 45 urte
Izena:

Motibazioak

Zer ez dio eskatzen zerbitzuari

Planifikaziorako laguntza

‑

Lerroaren produktibitatea hobetzeko laguntza

Zer ez dio eskatzen zerbitzuari
‑

Sektorea: Energia

Aparteko denborarik behar ez izatea eta ekoizpen
lerroaren kontrolaren galerarik ez ekartzea

Segurtasuna

Esperientzia: Altua

Sektorea:

Nortasuna

Esperientzia:
Frustrazioak

Bere eragina zerbitzua eskuratzeko

Itxia

Zentzuduna

Enpatikoa

36

‑

Produktibitatea

Adina:

Nortasuna

Esperientziadun gizona da, eta ekoizpen-arduradun
gisa daukan lanaz seguru dago. Bere eguneroko
bizitzan teknologia da ardatza eta tresna berriei zein
berrikuntzei irekita dago. Profesional den heinean,
hornitzaileekin zorrotza da, baita bere buruarekin
ere, eta erakundeko langileengan eragiteko gaitasun
handia dauka.

Zer eskatzen dio zerbitzuari

Frustrazioak
Irekia

lntuitiboa

Bere eragina zerbitzua eskuratzeko

‑

Ekoizpen lerroan zer gertatzen den ez jakitea

‑

Zerbitzuaren erdiespena bultzatzen duena da

‑

Egoera ez menperatzea

‑

Zuzendari industrialarengan eragiten du

‑

Bera alde egotea gakoa da

Antipatikoa

37
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CUSTOMER JOURNEY MAP

Customer Journey Map deituriko erreminta hau bi
tailerretan topatuko duzue. Lehenengo kasuan, (T1:
Definitu) tailerrean, ikerketan bildutako informazioa
adierazteko erabili dezakezue. Zuen entregaprozesuan zehar bezero baten ibilbidea irudikatu,
berarekin interakzioa izan aurretik, bitartean eta
ondoren gertatzen direnak desberdinduta. Zuen
eskaintza bezeroaren ikuspuntutik marrazten
zentratu, eta bezeroak ikusi eta esperimentatzen

ETAPAK

duena irudikatu. Era horretan, zerbitzu berriarentzat
une klabeak identifikatu ahal izango dituzue. Bigarren
kasuan, Customer Journey Map-a erabiltzaileak
zerbitzu berrian izango duen esperientzia irudikatzeko
pentsatuta dago. Tailer honetan (T3: Sortu), erremintak
zerbitzu aurreratuaren akzio berriak definitzen
lagunduko dizue. Bi kasuetan, erremintaren geruzak
nahi duzuenaren arabera aukeratu ditzakezue, hona
hemen adibide bat.

AURRETIK

1
5

2
6

3
7

4
8

Aurretik definitutako
Industry Personas
profila gogoan izan.

Garrantzitsuenean
jarri arreta, xehetasun
gehiegi eman gabe.

Informazioaren argitasuna
ziurtatzeko behar
bezainbeste zehaztu itzazue.

Prozesuetan zentratu,
pertsona estutasunetik
ateratzen den moduetan.

Irudiak sartu
mapak
aberasteko.

Arduradun bat izendatu
mapako hobekuntza
bakoitza burutzeko.

Zuen erakundeko
pertsona gehiago
tartean sartu.

Problematikoenak diren
arloak ikusteko gako
adierazgarriak gehitu (KPIak).

BITARTEAN

ONDOREN

AZPIETAPAK
Erabiltzailearen ekintzak
Hornitzailearen ekintzak
Elkarreragintzako pertsonak
Touchpoints-ak
Emozioak
Itxaropenak
Arazoak
Esperientziak mapatzeko metodo eta tresnei buruzko informazio gehiago aurkitzeko:
Curedale, R. (2018). Design thinking: process and methods. Mapping Methods 2: Step-by-step guide Experience Maps Journey Maps Service
Blueprints Affinity Diagrams Empathy Maps Business Model Canvas. Design Community College.
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Zerbitzu Canvas-a da zuen zerbitzu-ideiak hainbat
ikuspuntutatik (bezeroa, zerbitzua, zuen enpresa
eta tartean sartutako beste agente batzuk) garatu

eta baloratzen lagunduko dizuen tresna. Zerbitzutxantiloia bete ezazue garatu dituzuen ideiekin eta,
ondoren, haien trinkotasuna eta koherentzia ebaluatu.

SERVICE CANVAS

BEZEROA

ZERBITZUA

ENPRESA

AGENTEAK

Xede-bezeroa
Zer bezero motari dago zuzenduta?

Deskribapena
Zein zerbitzu da? Nola funtzionatzen du?

Abantailak
Zergatik gaude zerbitzua eskaintzeko hobekien posizionatuta?

Lehiakideak
Nortzuk izango dira gure lehiakideak?

Aukera
Zerk egiten du zerbitzua gure estrategiarekin bat etortzea?

Kolaboratzaileak
Ba al dago zerbait bitartekoren batengandik behar duguna?

Arriskuak
Zeintzuk dira zerbitzu honekin gure gain hartzen ditugun arriskuak?

Beharrak
Zer behar dugu ideia martxan jartzeko?

Onurak
Zein da bezeroari ematen dion balioa?

Arazoak edota beharrak
Bezeroaren zer arazo konpontzen ditu?

Monetizazioa
Zerengatik eta nola ordainduko digu bezeroak?

Berritzailea edo bakarra
Zergatik da berritzailea eta bakarra?

40
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MONETIZAZIO EREDUAK

Eredu inspiragarri sorta batetik
abiatuz,
erreminta
honek
zuen
zerbitzu
aurreratua
nola monetizatu dezakezuen
pentsatzen lagunduko dizue.
Definitutako
ereduak,
nahi
bezala aldatu, konbinatu edota
egokitu ditzakezue. Behin A
txantiloian ikusi ditzakezuen
eredu guztien azterketa eginda,
aukeratu interesgarrien iruditzen
zaizkizuen sei ereduak eta jarri
B txantiloiko laukitxoetan. Puntu
honetan, pentsatu nola aplikatuko
liratekeen horietako bakoitza
zuen zerbitzu kontzeptu berrian.
Ondoren, ebaluatu bakoitza:
(i) bezeroaren balio gehigarria,
(ii) alderdi teknologikotik duen
egingarritasuna eta (iii) negozio
aldetik duen bideragarritasuna
kontutan
izanda.
Azkenik,
partekatu zuen iritziak eta sortu
edota eraiki zuen zerbitzu berrira
ondoen egokitzen den eredua.

Ezagutzan oinarritutako zerbitzuak

Harpidetza

Gehigarriak

Erabilgarritasun bermatua

Bezeroak diseinatua

Modelo honetan, fabrikatzailearen Know
How-ean oinarritutako zerbitzuak eskaintzen
dira. Eskaintzen eta monetizatzen diren
zerbitzuak fabrikatzailearen produktuei edota
lehiakideen produktuei lotutako hobekuntzako
aholkularitza-zerbitzuak dira. Batzuetan, zerbitzu
horiek eskaini ahal izateko,
fabrikazaileak,
(hardware-a eta software-a) gailuen instalazioa
eskaini dezake beraren edota bere lehiakideen
produktuetan, aholkularitza-zerbitzu horiek
oinarritzen diren datuak bildu eta aztertzeko.
Gailua saldu, alokatu edota oparitu egiten zaio
bezeroari.

Bezeroak kuota erregular bat ordaintzen du,
hilekoa, urtekoa etab. eta, hala, produktua
(jabetzan izanda edo ez) eta zerbitzua erabiltzeko
aukera izango du, erabileraren intentsitatea
edozein dela ere. Honela, bezeroak erabilerakostu murriztuez eta zerbitzua beti eskura
izateaz baliatzen diren bitartean, fabrikatzaileak
diru-sarrera errepikaria, aldizkakoa eta denboran
aurreikus daitekeena sortuko du.

Eskaintzaren oinarrizko produktuari dagokion
zatia oso prezio lehiakorrean eskaintzen da.
Ondoren, aparteko produktu edo zerbitzu
berriak eskaintzen dira, eta bezeroak horiek
nahi izatekotan, ordaindu egiten ditu.
Azkenean, bezeroak produktuaren bizi-ziklo
osoan eskatzen dituen apartekoek, aise
konpentsatzen dute oinarrizko elementuaren
hasierako prezioa. Hala ere, bezeroak
eskaintza zabalagoa eta pertsonalizatuagoa
du, benetan behar duena eta behar duenean
ordaintzeko aukera izateaz gain.

Modelo honetan, fabrikatzaileak bermatzen
du produktuaren erabilgarritasuna. Bezeroak
behar duen guztietan erabil dezake produktua,
eta fabrikatzailea arduratzen da produktua beti
prest egoteaz. Honela, bezeroak, prestasun
bermatu horrengatik, aurrez ezarritako kuota
ordaintzen du. Bitartean fabrikatzaileak aurreko
esperientzia eta eskala-ekonomiak erabiltzen
ditu eragiketa-kostuak minimizatzeko eta
erabilgarritasun-mailak lortzeko.

Diseinu modularreko printzipioei jarraituz
produktuak garatzeko hurbilketak eta ekoizpensistema berriak sartzeak produktuen banakatze
eraginkorra ahalbidetu du. Hori dela eta,
bezeroa prezio lehiakorretan asebete daiteke
masako pertsonalizazioaren bidez egindako
produktuekin. Horren ondorioz, bezeroak
pertsonalizazio hori lortzeko erosten dituen
zerbitzuak eskaintzean datza.

Eredu honetan, zerbitzuak modu independentean
fakturatzen dira, edo ez lortutako hobekuntzei.
Eredu horrek diru-sarrera errepikakorrak eta
aldizkakoak ditu, eta, gainera, bezeroaren
informazio garrantzitsua eskuratzen du, ez
bakarrik produktuekin zerikusia duena, baizik
eta lehiakideekin zerikusia duena.

Harpidetza-eredu horren bidez, bezeroak aldez
aurretik adostutako kuota bat ordaintzen du
hardware-ra eta software-ra sarbidea izateko,
eta kuota horrek, adibidez, produktuaren egoera
neurtzeko, kontrolatzeko, kudeatzeko edo
monitorizatzeko balio du. Gainera, horri esker,
beste zerbitzu osagarri batzuk eskaintzen dizkio
fabrikatzaileak, hala nola, bereizirik fakturatzen
diren mantentze-lan iragarle, prebentibo edo
zuzentzaileen zerbitzuak.

Oso erosketa eskuragarriko produktu ugari
daude (baita haien kostua baino txikiagoa
dutenak ere), baina, gero, fabrikatzailearen
diru-sarrerak handitu egiten dira lotutako
beste zerbitzu batzuen bidez, hala nola:
pertsonalizatutako elementu gehigarriak,
kontsumigarriak; produktua kontrolatzeko,
monitorizatzeko eta kudeatzeko sistemak,
mantentze-lanak, eguneratzeak, produktuaren
bizi-amaierako aseguruak, etab.

Eredu hau akats, matxura edo programatu
gabeko geldialdi gisa produktuen erabiltzaileen
edota langileen segurtasuna arriskuan jar
daitekeenean, edo kostu ekonomiko oso
handiak dakartzanean aplikatu ohi da.

Erabilerarengatiko ordainketa

Apaingarririk gabe

Digitalizatu - Birtualizatu

Renting & Leasing

Produktuaren prezioa ez du produktuak berak
zehazten, haren funtzioak ematen duen balioaren
eta errendimenduaren araberakoa da. Eredu
honetan, produktuaren jabetza fabrikatzailearena
da beti.

Ahalik eta zerbitzu oinarrizkoenak eskaintzen
ditu, ahalik eta kostu txikienarekin. Horretarako,
funtsezkoa da bezeroarentzat zer den baliotsua
eta zer den zentsuraezina eta alferrikakoa
identifikatzea. Zerbitzuaren kostu-aurrezpena
bezeroarekin partekatzen da, eta horrek
erosteko ahalmen txikiagoa duten edo erosteko
borondate mugatuagoa duten bezeroak lortzeko
aukera ematen du.

Eredu honetan, ekoizleak produktuari lotutako
zerbitzu guztiak digitalizatzen ditu. Neurrira
egindako diseinua edo ingeniaritza, produktuaren
instalazioa eta martxan jartzea, bezeroaren
prestakuntza, laguntza edo mantentze-lanak
baliabide digital edota birtualak bakarrik erabiliz
egiten dira.

Bezeroak ez du produktua erosten, alokatu egiten
du. Hori dela eta, bezeroaren kapital-kostuak
murriztu egiten dira, eta erosketekin baino
prestazio hobeak dituzten produktuetarako
sarbidea irabazten du. Bestalde, fabrikatzaileak
ez du inoiz produktuaren jabetza galtzen,
eta diru-sarrera errepikariak eta aurreikus
daitezkeenak lortzen ditu, produktuak alokairuan
jarraitzen duen bitartean. Modelo honek, bi
aldeei egiten die mesede, eraginkortasun
handiagoa lortzen baitute produktua erabiltzen
eta ez erabiltzen den aldietan.

Eredu ezagunena erabilerarengatiko ordainketa
da, non bezeroak produktuaren erabileraren
arabera ordaintzen duen. Eredu hau beste eredu
batzuetara ere heda daiteke, non bezeroak
hainbat eragiketa-eskemek definitutako aldagai
batzuen arabera ordaintzen duen. Hainbat
eredu daude: produktua erabiltzen den ordukako
ordainketa,
ekoitzitako
pieza
bakoitzeko
ordainketa, produktuak sortutako errendimenduhobekuntzengatiko
ordainketa,
produktuak
sortutako
inpaktuen
murrizketengatiko
ordainketa (ingurumenekoa edo bestelakoa),
etab.

Adibidez, osagai batzuetan edo kontsumoondasun jakin batzuetan, duela urte batzuk
nahitaezkotzat
jotzen
ziren
zerbitzuak
eskuordetu zaizkio bezeroari. Hala, produktua
erosi, garraiatu edo muntatzeko aholkularitza
pertsonalizatuaren ematen zaio bezeroari edo
zerbitzu osagarri gisa fakturatzen da.

Honek, bezeroek zerbitzu eskuragarriagoak
edukitzea dakar. Hori dela eta, lehen aintzat
hartzen ez zituzten, edo eskuratu ezin zituzten
zerbitzu batzuk erostera bultza ditzake
bezeroak. Aldi berean honek, lehiakideengandik
bereiztea dakar.
Zenbait
zerbitzu
digitalizatu
edota
birtualizatzeak fabrikatzaileari IKT teknologiak
garatzea eskatzen dio, hala nola, errealitate
birtuala edo errealitate areagotua.

Adibidez,
zenbait
produkturen
kasuan
(adibidez: protesiak) fabrikazio malguak
eta 3Dko inprimaketak aukera ematen dute
masan pertsonalizatzeko, kostu txikiagoan.
Hala, ekoizpena azken unera arte atzeratzen
da, banakako pertsonalizazioa ahalbidetzeko.
Produktu pertsonalizatu gehiago eskaintzeko
eta bezeroari pertsonalizazio hori ahalbidetzen
dioten zerbitzuengatik kobratzeko gaitasunaz
gain, inbentario-mailak ere murrizten dira eta
instalazioaren eraginkortasuna handitzen da.

Gainera, egun, alokairu-zerbitzuak sofistikatzen
ari dira, eta, kontratuaren arabera, bezeroak
produktu hobeak (Premium) edo berriagoak
erabil
ditzake.
Bestalde,
produktuaren
erabileraren monitorizazioari esker, tarifikazioan
pertsonalizazio-maila handia lortzen da.

(A)
Ondorengo iturritik egokitua: Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014).The business model navigator: 55 models that will revolutionise
your business. Pearson UK.
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Kontsumigarrietan dago negozioa

Bizi-amaiera

Zerbitzu guztiak doan

Kakoa

Modelo honetan, oso prezio lehiakorretan saltzen
edo alokatzen da produktua, edo bezeroari
doan ematen zaio. Hala ere, produktu horrek
bere funtzioa bete dezan, kontsumigarri batzuk
behar ditu. Negozioa, beraz, kontsumigarri
horietan dago, bezeroari marjina handiekin
saltzen baitzaizkio. Alde batetik, prezio baxuaren
ondorioz,
bezeroak,
hasieran,
produktua
erosterakoan, izan ditzaken oztopoak murriztu
egiten dira. Eta bestetik, fabrikatzaileak dirusarreren iturri iraunkorra lortzen du produktuaren
bizitza baliagarri osoan zehar.

Produktuak bizitza baliagarriaren amaieran
jasotzen dira, eta, ondoren, berriz fakturatu,
berregokitu, berritu edota konpondu egiten
dira, beste merkatu batean saldu edo produktu
berri bihurtzeko edo piezak aprobetxatzeko
desmuntatu ahal izateko. Produktu horiek
jatorrizko bezeroari oso prezio baxuan edo
baliogabean erosita lortzen dira etekinak.
Hondakinak ezabatzeko aukera ematen zaio,
eta jatorrizko bezeroari bizi-amaierari lotutako
kostuak murrizten zaizkio; bigarren bezeroari,
berriz, alternatiba merkeagoa eskaintzen zaio.

Eredu honetan, bezeroak produktua bakarrik
ordaintzen du eta produktuari lotutako zerbitzu
guztiak dohainik eskaintzen zaizkio. Produktuek
bezeroarentzat balio handia dutenean eta beren
jarduera garatzeko ezinbestekoak direnean
aplikatu ohi da eredu hau.

Bezeroak produktua erosi eta fabrikatzaileak
doan funtzio jakin batzuk dituen softwareplataforma bat ematen dio. Bezeroak doan
eta etenik gabe erabil ditzake plataforma
horrek eskaintzen dituen zerbitzuak eta
funtzionalitateak.
Bezeroak
plataformaren
funtzio guztiak erabili nahi baditu, ordainketabertsiora aldatu behar du bere harpidetza.
(hilean behin, urtean behin, etab.).

Eredu
honen
bitartez,
ekoizle
batzuek
bezeroak gatibu atxikitzea lortzen dute, haien
kontsumigarriak bakarrik erabil baitaitezke
beren produktuekin, lehiakideen kontsumigarriak
bateraezinak direla zihurtatuz. Bizarra mozteko
hortzak edo etxeko inprimagailuak dira eredu
honen adibide.

Produktuaren edo haren osagai batzuen balioa
bezeroarentzat oso handia denean erabiltzen
da eredu hori. Eredu horren zenbait adibide
daude, besteak beste, garraioa (lurrekoa,
itsasokoa eta airekoa), industria militarra,
industria-ekipamendua, eraikuntza eta luxuzko
ondasunak.

Erabilerarengatiko ordainketa

Emaitzengatiko ordainketa

Azken erabiltzaileari zuzenean
saltzea

Erabilera edota jabetza partekatua

Giltza eskura

Produktuaren prezioa ez du produktuak berak
zehazten, haren funtzioak ematen duen balioaren
eta errendimenduaren araberakoa da. Eredu
honetan, produktuaren jabetza fabrikatzailearena
da beti.

Eredu honetan, bezeroak eskainitako produktu
eta zerbitzu guztien emaitzen arabera ordaintzen
dio fabrikatzaileari. Modelo aurreratuenetan,
fabrikatzaileak bezeroak lortzen dituen dirusarreren arabera ere faktura dezake, honek
aldi berean, bezeroak horrelako eskaintzak
hautatzera animatzen ditu, fabrikatzaileak
beraiekiko arriskuak partekatzen baititu.

Eredu honetan, fabrikatzaileak bere bezeroari
zegokion zerbitzu-eskaintza berri bat garatzen
du, hala nola azken erabiltzaileak zuzenean
eskura ditzakeen zerbitzuak. Era horretan,
edozein
bitartekari-mota
ezabatzen
da
(produktuaren banatzaile, instalatzaile eta
mantentzaileak, besteak beste).

Eredu honetan, produktua bezero bati baino
gehiagori saltzen zaio edo alokatzen zaio.
Bezero bakoitzak produktua eskuratzeko modua
arautzeko mekanismoak ezartzen dira. Era
honetan, bezeroek produktua erabiltzen dute
erosketaren edo alokairuaren kostu osoa bere
gain hartu gabe.

Eredu honetan, fabrikatzailea giltza eskura
motako soluzioen hornitzaile bihurtzen da.
Bezeroak, fabrikatzailearen Know How-an
oinarritzen den produktu- eta zerbitzu-multzo
baten eskaintza erosten du.

Eredu horrek zerbitzuetatik eratorritako dirusarrera berriak sor baditzake ere, aukera
arriskutsua da, balio-katean tentsioak sor
baititzake, egungo bezeroek beren jarduera
arriskuan ikus baitezakete eta jatorrizko
fabrikatzaileari produktuak erosteari utzi.

Bien bitartean, fabrikatzaileak produktu horren
erabilerari lotutako zerbitzuak eskaini ditzake,
hala nola, produktuaren mantentze-lanak edo
eguneratzeak, horiek ere bezero jabekide guztiek
erosten baitituzte, eta horrek, era berean, bezero
bakoitzaren kostuak ere murrizten ditu.

MONETIZAZIO EREDUAK

Eredu ezagunena erabilerarengatiko ordainketa
da, non bezeroak produktuaren erabileraren
arabera ordaintzen duen. Eredu hau beste eredu
batzuetara ere heda daiteke, non bezeroak
hainbat eragiketa-eskemek definitutako aldagai
batzuen arabera ordaintzen duen. Hainbat
eredu daude: produktua erabiltzen den ordukako
ordainketa,
ekoitzitako
pieza
bakoitzeko
ordainketa, produktuak sortutako errendimenduhobekuntzengatiko
ordainketa,
produktuak
sortutako
inpaktuen
murrizketengatiko
ordainketa (ingurumenekoa edo bestelakoa),
etab.

Modelo hau aplikatu ahal izateko, fabrikatzaileak,
bezeroaren baimenarekin eta dohainik edo
koste jakin batekin, produktuaren egoera
monitorizatzeko beharrezkoak diren hardware-a
eta software-a instalatzen ditu. Ondoren,
bezeroak, sistema horiek sortutako datuak,
fabrikatzailearekin
partekatzen
ditu,
eta
fabrikatzaileak datu horien aldizkako analisiak
egiten ditu, behar bezala esku hartzeko eta
emaitza hobetzeko.

Fabrikatzaile
batzuek,
zerbitzu-eskaintza
guztia doakoa den, eredu hau erabiltzen dute,
produktua saltzean, bezeroak fidelizatzeko
eta lehiakideetatik bereizteko. Batzuetan,
fabrikatzaileek, plataforma gisa balio duten,
soluzio
teknologikoak
(hardware-a
eta
software-a) garatzen dituzte, bezeroek beraiek,
hirugarrengo batzuei zerbitzuak eskaini ahal
izateko eta hauen eskaintzagatik kobratzeko.
Kasu hauetan, fabrikatzaileek soluzio horietan
jasotako datuak eskuratzeko eskatzen diote
bezeroari, plataforma horiek erabili ahal
izateko. Hala, produktuak hobetzeko informazio
garrantzitsua lortzen dute.

Hala, fabrikatzaileak doako “kako” bat
eskaintzen du plataformarekin, eta, horren
bidez, produktuaren erabilerari buruzko datuak
emateaz gain, zerbitzuak behin eta berriz
monetizatzeko ateak irekitzen ditu, bezeroak
ordainketa-bertsioa aukeratzen duen kasuetan.

Eredu honetako eskaintzan, produktua eta
zerbitzua ezin dira bereizi. Bezeroak bien multzoa
erosi behar du, besteak beste: neurrira egindako
diseinua, garraioa eta instalazioa, mantentzelanak,
bizitza
erabilgarriaren
amaierako
kudeaketako zerbitzuak. Eredu honetan,
zuzeneko eta etengabeko harremana dago
bezeroarekin, eta horrek bezeroaren ohiturei
eta beharrei buruzko informazioa ematen dio
fabrikatzaileari.
Ondoren,
fabrikatzailearen
prozesuak, produktuak eta zerbitzuak hobetzeko
erabil daitezke.

(A)
Ondorengo iturritik egokitua: Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014).The business model navigator: 55 models that will revolutionise
your business. Pearson UK.
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MONETIZAZIO EREDUAK

Totala

3. Eredua

Bideragarritasuna

2. Eredua

Egingarritasuna

P12

1. Eredua

Bezeroarentzako balioa

03 TAILERRA

1. Eredua
Nola aplikatuko zenuke eredu hau
zure zerbitzuan?:

Nola aplikatuko zenuke eredu hau
zure zerbitzuan?:

Nola aplikatuko zenuke eredu hau
zure zerbitzuan?:

2. Eredua

4. Eredua

5. Eredua

6. Eredua

3. Eredua

4. Eredua

5. Eredua
Nola aplikatuko zenuke eredu hau
zure zerbitzuan?:

Nola aplikatuko zenuke eredu hau
zure zerbitzuan?:

Nola aplikatuko zenuke eredu hau
zure zerbitzuan?:

6. Eredua

(B)
Ondorengo iturritik egokitua: Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014).The business model navigator: 55 models that will revolutionise
your business. Pearson UK.
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04 TAILERRA

Blueprint on bat burutzeko aholkuak:

P13

BLUEPRINT

Blueprint-ak zerbitzuak nola funtzionatzen duen
mapatzea ahalbideratzen duten irudikapenak dira.
Bezeroarentzat ikusgaiak diren prozesuak (frontend) zein ikusgaiak ez direnak (back-end) mapatu eta

ETAPAK

1

AURRETIK

4

3

Prozesuetan

Industry Personas

zentratu

ziurtatzeko behar

zaitezte.

bezainbeste zehaztu itzazue.

profila gogoan izan.

konektatzen dituzte. Blueprint eredu ezberdinak daude,
baina bost atalen eredua erabiltzea gomendatzen
dizuegu. Hona hemen eredu hori:

2

Aurretik definitutako

5

Informazioaren argitasuna

6

Zuen erakundeko

mapako hobekuntza

pertsona gehiago

arloak ikusteko gako

Map‑ean sortutako

bakoitza burutzeko.

tartean sartu.

adierazgarriak gehitu (KPIak).

geruzetatik abiatu zaitezte.

BITARTEAN

Problematikoenak diren

7

Arduradun bat izendatu

Customer Journey

ONDOREN

AZPIETAPAK

Touchpoint-ak

Erabiltzailearen ekintzak
Interakzio-lerroa
Erabiltzailearentzat ikusgaiak
diren ekintzak (front-end)
Ikuspen-lerroa
Erabiltzailearentzat ikusgaiak ez
diren ekintzak (back-end)
Barne interakzioko lerroa
Euskarri-prozesuak

Ondorengo iturritik egokitua: Bitner, M. J., Ostrom, A. L., & Morgan, F. N. (2008). Service blueprinting: a practical technique for service
innovation. California management review, 50(3), 66-94.
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Hau izan daiteke fluxu-diagrama bat:

P14

1. Departamentua

2. Departamentua

3. Departamentua

4. Departamentua

FLUXU-DIAGRAMA

Fluxu-diagrama bat da zerbitzu prozesu baten
irudikapen grafikoa. Diagrama horiek definitutako
esanahi jakinak dituzten eta prozesuaren pausoak
zein gauzatze-fluxua adierazten duten ikurrak
erabiltzen dituzte, prozesuaren hasiera eta amaiera

puntuak konektatzen dituzten gezien bitartez.
Formatu bertikalean, horizontalean edo panoramikoan
irudikatu daitezke, eta enpresako departamentu
guztiak barne har ditzakete. ISO 9001:2015 arauaren
bidez araututa daude.

Prozesuak mapatzeko oinarrizko ikurrak:

EZ
BAI

Elipse-obaloa/ Muturreko ikurra/ Hasiera-amaiera:
Prozesu baten hasiera eta amaiera adierazten du. “Hasiera” edo “Amaiera”
bezalako hitzak, edo egoera zehatz bati erreferentzia egiten dioten beste batzuk
“Produktua bidalita” bezalakoak atxikita eduki ditzake.
Laukizuzenak:
Prozesu edo eragiketa bat adierazten dute, adibidez, “Produktua muntatu”,
“Informazioa errebisatu”, “Planoak osatu”, etab.

B
A Aukera

Geziak/ Fluxu-lerroak:
Eragiketak gauzatzeko ordena adierazten dute, hau da, prozesuaren fluxuaren
norabidea. Horizontalak edo bertikalak izan daitezke.

BAI/EZ

BAI/EZ

50

Erronboak/ Erabakia/ Adarkatzea:
Egoera baten azterketa puntuak dira. Baldintza bat daukate eta fluxua hainbat
irteeratarantz bideratzen dute baldintza hori ebaluatutakoan lortutako emaitzaren
arabera. Erantzunaren aukerak adierazi beharra dago (adibidez, “Bai” batean eta
“Ez” bestean). Erantzuna baiezkoa bada, ezezkoa izanik jarraituko lukeenaz beste
bide bat jarraituko du fluxuak.

51

04 TAILERRA

P15

Touchpoint
(kontaktu-puntuak)
Matrizea
da
zuen zerbitzuaren kontaktu-puntu guztiak, hots,
kontaktu-puntu nuklearrak zein periferikoak, ordena
kronologikoan zerrendatzen lagunduko dizuen

TOUCHPOINT MATRIZEA

Zk.

52

Touchpoint-a

Nori zuzendua

Deskribapena
(zertarako balio duen)

Ezaugarriak

Beharrezko pertsonak
(garatzeko eta entregatzeko)

irudikapena. Kontaktu-puntu bakoitza garatzeaz eta
entregatzeaz nor arduratuko den zehazten lagunduko
dizue.

Beharrezko teknologia

Beharrezko euskarria
(bitartekoena)
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P16

Txantiloi honek zuen zerbitzu proposamena
sostengatuko duen kostuen egitura potentzialaren
aurretiazko hurbilketa gauzatzen lagunduko dizue.
Zerbitzuaren fase eta prozesu bakoitzari lotutako

KOSTUEN KALKULUA

Kalkulua egoera hoberenean
Zerbitzu-faseak

Ordu kopurua
1. Prozesua
2. Prozesua

1. Fasea

3. Prozesua
4. Prozesua
5. Prozesua

Orduko tasa

Ordu kopurua

Orduko tasa

Totala €

Ordu kopurua

Orduko tasa

Totala €

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Langileak

0,00

0,00

0,00

Materiala

0,00

0,00

0,00

Fasearen kostu totala

0,00

0,00

0,00

Kostuak osotara

0,00

0,00

0,00

2. Prozesua

2. Fasea

Totala €

Kalkulua egoera okerrenean

Langileak

Fasearen kostu totala
1. Prozesua

Kalkulua tarteko egoeran

kostuak kalkulatzeko erabili ezazue. Hiru egoeratan
oinarrituta (egoera hoberena, tarteko egoera eta
egoera okerrena), beharrezko langile eta materialei
lotutako kostuen lehenengo hipotesiak bota itzazue.

3. Prozesua
4. Prozesua
5. Prozesua

n. Fasea
Ondorengo iturritik egokitua: T-REX project - Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (2017).
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