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1. Erronka 

Nola optimiza daiteke barne-jardunbidea prozesu eta izapide errepikakorrei begira? 

2. Azpierronkak 

• Nola arin daitezke SPRIren ohiko kudeaketarekin lotutako izapideak laguntza-programei, 
enpresentzako laguntza-zerbitzuei eta beste barne-prozesu batzuei begira? 

• Nola aprobetxa daiteke SPRIren bezeroek aldez aurretik plataforma, erregistro edo 
inprimakietan eman duten informazioa etorkizuneko interakzioak errazteko edo 
etorkizuneko jardueren berri emateko? 

• Nola ustia daiteke SPRIrekin partekatutako dokumentazioan jasotako informazio 
desegituratua, laguntza-programen, enpresentzako laguntza-zerbitzuen eta beste 
barne-prozesu batzuen esparruan? 

• Nola egin daiteke aurrera anonimo bihurtu diren datu pertsonalen automatizazioan 
horiek kontserbatu eta berrerabiltzeko, legearekin bat eta denbora-mugarik gabe? 

3. Balizko konponbide aplikagarriak 

• Prozesuen automatizaziora bideratutako analisi dokumentaleko softwarea. 
• Datuen analisi-konponbideak, datu pertsonalen babesari buruzko araudian 

aurreikusitakoarekin bat SPRIren datuak gehiago aprobetxatzeko, adibidez bezeroen 
jokabide-joera edo -gidalerroak identifikatzeko. 

• Plataforma anitzeko konponbideak, SPRIren tresna guztietan zeharka integratzeko, 
elebitasunaren arloko araudi espezifikoa betez. 

4. Testuingurua 

SPRIk, Euskadiko enpresak garatzeko agentzia gisa, haren prozesu eta izapide errepikakorren 
barne-jardunbidea optimizatzeko beharra identifikatu du, arreta berezia jarriz laguntza-
programen, laguntza-zerbitzuen edo beste barne-prozesu batzuen izapideetan, baita bezeroek 
egin behar dituzten izapideetan ere, haien esperientzia hobetzeko SPRIren erabiltzaile gisa. Alde 
horretatik, garrantzitsutzat jotzen da balio erantsi txikiko lan errepikakorrak automatizatzea, 
erakundeko balio handiagoko lanetan langileen denbora kontzentratu ahal izateko. 

Gaur egun, laguntza-programei dagokienez, adibidez, espediente bakoitzaren kudeaketan barne 
hartzen ditu eskuz egindako zenbait prozesu eta egiaztapen, eta horiek automatiza daitezke. 
Gainera, enpresek espediente bakoitzean emandako informazioaren zati bat testu-memorien 
bidez egiten da, eta horiek SPRIrentzat erabilgarria den informazioaren bolumen handiagoa 
dute. Gaur egun, SPRIk ezin du informazio hori ustiatu, ekarpenak ez baitira egiten modu 
egituratu eta homogeneoan programa guztiei begira. 
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5. Helburuak 

• Izapidetu beharreko espedienteen bolumen gorakorrari aurre egitea, efizientzia 
lehenetsiz izapidetzean eta esleitutako baliabideen kopurua murriztuz. 

• Barne-langileen gaitasunak bideratzea balio erantsi edo adimen handiagoko lanetara.  
• Legearen araberako kudeaketa dokumentala egitea eta interesdunek helburu 

desberdinetarako dokumentazio bera ez emateko duten eskubidea sustatzea. 
• Bezeroen erabiltzaile-esperientzia hobetzea SPRIrekiko interakzioetan, eta erakundearen 

xede-taldearen bolumen handiagoa estaltzea. 


