2015eko martxoa

Behargintza Leioa

Dakizuenez, Behargintza Leioan ekintzailetzaren aldeko
apustu serioa egiten dugu. Negozio berriak abiarazten
laguntzen duen teknikari baten lanaz gain, guk kudeatzen
dugun Udal Enpresa Mintegia daukagu.

Zerbitzu eta teknologia enpresak egon dira mintegian, aldi
berean. Denen artean, saiatzen ginen gure aktibitateak
eta erritmoak uztartzen, haiek baitziren Ibaiondoko gune
horretako lehenak.

Pasa den maiatzean, lehenengo enpresetariko bat beste
leku batean kokatu zen, eta epe laburrean, beste batzuk
merkatura aterako dira indartuta eta egonkor udal mintegian
Ze enpresa izan daiteke onuradun?
egon ostean. Deialdi berri honek enpresen eskaera berriak
Enpresa sortu berriak: duela urtebete baino gutxiago dakartza, proiektu berritzaile gehiagorekin. Haiek agertuko
sortutako enpresak, eta egonkortze bidean daudenak, haztea dira hurrengo hilabeteetako aldizkarietan. Ez utzi, beraz,
aurreikusita daukatenak, oinarri arautzaileetan adierazten hurrengo aldizkariak irakurri gabe.
den bezala.
Pasa den martxoan, irekita egon da mintegian egon daitezken
enpresa berriak identifikatzeko 3. deialdia.

Urte hauetan, 6 enpresa egon dira bertan, eta horietako
batzuk aurten beteko dute euren egonaldi maximoa, eta
horrexegatik lehen txanda honetako balorazioa eskaini nahi
genizuen.
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Enpresa
Lean Management: zure kudeatzeko
modurako aukera?
Teknikoki, Lean Management xahuketarako antidotoa da. Produktua edo zerbitzua inolako balio erantsirik gabe garestitzen
duten aktibitateak baztertu nahi dituzten enpresek erabiltzen duten metodoa da. Hasieran, industrian erabiltzen zen,
TOYOTAn sortua, eta orduz geroztik, enpresa kudeaketa eta start-upen sorrerarantz eboluzionatu du.
Enpresa sistema honen gakoa da merkatuak zehazki eskatzen duena ekoiztea da, eskatutako neurrian eta unean, leku
egokian kokatua eta bidezko prezioan. Hau da, gehiago ekoiztu gutxiago erabiliz. Ez dago bakarrik langileekin lotuta,
enpresako baliabide guztiekin baizik.
Sistema hau martxan jartzeko, diziplina eta estandarrak betetzea dira beharrezko. Metodo honen alde egiten duten
enpresetan, prozesuak eskematizatzen dira, langileen ezagutza ezinbesteko elementu bilakatuz eredu hauek aplikatzeko.
Lean Management ekoizpen prozesuak garbitzen ditu, ekoizpenetik sobera dagoena ezabatuz. Errazago uler daiteke
sistema hau, lean terminoak zer esan nahi duen jakinda: murritza, txikia, etab.
Honek esan nahi du, lean management enpresaren ekoizpen arloan aplikatu behar dela eta prozesu horiek burutzen dituzten
langileen iritziak kontuan izan behar direla. Horrela, egokiak ez diren xehetasunak antzemango dira, gerora horiek zuzendu
eta ezabatzeko.
Kudeaketa honek errentagarritasuna, erabilera gehiago, bizi kalitate hobea, arrisku tasak jaistea eta istripuak murriztea
dakartza.
Lean kudeaketaren oinarrizko tresnak:
• Kalitate totala kudeatzea, prozesu, sistema, produktu eta zerbitzu guztietara aplikatuta.
• Ekoizpen-mantentze totala, makinak hobeto eta merkeago aprobetxatzeko.
• Ezagutza eta talde lana kudeatzea.
• Estrategia, taktika, eta egunerokoak etengabe planifikatzea, enpresa osatzen duten guztien laguntzarekin.
• Akatsak ekiditeko sistemak.
Behargintza Leioan ere, Lean prozesua martxan jartzen ari gara gure prozesuak hobetzeko. Hori dela eta, pentsatu dugu
zuentzat ere interesgarria izan daitekeela. Ezagutu gura al duzue LEAN mundua gurekin?
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Ekintzailetza
EKINTZAILETZARI BURUZKO BLOGAK
Duela egun batzuk, Euskal Ekintzailetza Sistema, Up Euskadi-ren albiste zerbitzutik, ekintzaile eta StartUp-entzako blog
batzuk aipatu zituzten: http://bit.ly/1EYRqYx
Gure aldizkarian argitaratzea interesgarria iruditu zaigu, blog horietan informazio interesgarria agertzen delako negozio
ereduak hobeto diseinatzeko edo horiek berriz planteatzeko.
Batzuk aukeratu ditugu eta interesgarriak iruditzen zaizkigun beste batzuk gehitu:
Javier Díaz
“Negocios y Emprendimiento” blogean doako ehunka
baliabide daude. Ekimenak abian jartzeko materialak,
informazioa eta estrategiak partekatzen ditu.
http://www.negociosyemprendimiento.org
Javier Echaleku
Merkataritza elektronikoa eta enpresa mundua, oro har,
ezagutzen ditu. Gai horiek lantzen ditu bere blog pertsonalean.
http://www.echaleku.es
Javier Megías
Negozioen aholkularitza arloan dihardu. Ekimen onenetako bat StartUpXplore.com da. Inbertsioetan espezializatutako blog
ona du ere bai.
http://javiermegias.com
Juan Macías
Bere blogean merkataritza elektronikoaren joera orokorrak aztertzen eta aurreikusten ditu, onlinekoMarketPlace espazioen
bilakaera aztertzen du eta sektore tradizionaleko “pure player” deiturikoen inpaktua aztertzen du.
http://www.juanmacias.net
Juan Merodio
Marketin eta Eraldaketa Digitalean, Sare Sozialetan eta 2.0 Webean espezializatutako profesionala da. Tutore eta aholkulari
lanak egiten ditu ekintzailetza programetan
http://www.juanmerodio.com
Emakumeekin
EmakumeEkin emakume ekintzaileei lagundu eta emakume guztiei ekintzailetzaren aukera hurbiltzeko asmoz sortu zen..
http://www.emakumeekin.org/
Behargintzan zure intereseko izan daitezkeen informazio-iturriak partekatzen jarraituko dugu.
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Prestakuntza
Zer dira it txartelak eta
zertarako balio dute?

IT Txartelen ziurtagirien bidez, pertsona batek bere gaitasun informatikoak justifika ditzake, eta horrek, lan merkaturatzea errazten du eta puntuazio gehigarria lortzea ahalbidetzen du Enplegu Publikoko Eskaintzetan.
Beraz, IT Txartela Informazioaren Teknologietako oinarrizko gaitasunak egiaztatzeko sistema baino ez da, pertsona batek tresna informatikoak eta Internet erabiltzeko dituen
ezagutzak ziurtatzen dituena. Horri esker, objektibotasunez
ebalua daitezke ezagutza horiek lan arloan aplika daitezen.
Erregistro, funtzionamendu, araudi, aplikatzeko laguntza,
zentro eta homologazioei buruzko informazioa hemen duzue: http://www.it-txartela.net/KZ/usuario/index.jsp

Nola alta eman Metapostan? Informazio gehiago hemen
Behin erregistratuta, interesdunak bere kabuz bete beharko
ditu test motako ariketak egiaztatu nahi dituen ezagutza digitaleko maila desberdinak barneratu eta ikasi arte (Excel,
Access, Word, Open Office, Outlook, FrontPage e.a.)
Egiaztatu nahi den mailari dagozkion ezagutzak prestatzeko, egokia da laburpenak egitea aplikazioaren eskuliburuak
http://www.aulaclic.es/index.htm webgunetik deskargatu
ondoren eta ikasketa prozesua nor bere errealitatera eta
denborara egokitu. Adorea, ardura eta konstantzia behar
dira prestakuntzarako, baita autodiziplina ere, baina helburua lortzeak merezi du.

Aintzat hartu Metapostan erregistratuta eta alta emanda
egon beharra dagoela IT Txartelen probaren bat egin baino
lehen. Metaposta Internet bidezko buzoi elektroniko eta kutxa gotorreko DOANEKO zerbitzua da, eta IT Txarteletarako
erabiltzen dena ematen duen segurtasun, konfidentzialtasun eta legezko balioagatik.
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Orientazioa
Izena nola eman Gazte Bermeko
fitxategian
Gazteen enplegurako programa ezberdinetan parte hartu ahal izateko, Gazte Bermeko
Fitxategian inskribatuta egon behar da. Pausoz pauso erakutsiko dizugu baldintzak
zeintzuk diren eta nola inskriba zaitezkeen.
Gazte Bermeko Fitxategian izena emateko, lehenik, baldintzak betetzen dituzula egiaztatu
behar duzu:
• Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko herritarra izatea edo
Europako Itun Ekonomikoko herrialde bateko herritarra izatea edo suitzarra izatea,
eta Espainian egotea libre zirkulatzeko eta bertan bizitzeko eskubideak erabiliz.
Lan egitea ahalbidetzen duen Espainian bizitzeko baimena duten atzerritarrek ere
inskribatzeko eskubidea dute.
• 16 eta 25 urte bitartean edukitzea, edo 30 baino gutxiago %33 edo hortik gorako
ezgaitasuna izanez gero inskripzioa eskatzen den unean.
• Eskaera egin eta aurreko 30 egun naturaleko epean lan egin ez izana.
• Eskaera egin eta aurreko 90 egun naturaleko epean, hilean 40 ordutik gorako hezkuntza prestakuntzarik jaso ez izana.
• Eskaera egin eta aurreko 30 egun naturaleko epean, hilean 40 ordutik gorako hezkuntza prestakuntzarik jaso ez izana.
• Gazte Bermeko Estatuko Sisteman parte hartzeko interesa agertzen duen idatzizko adierazpena aurkeztea, horren
markoan garatuko diren jardueretan aktiboki parte hartzeko konpromisoa adieraziz.
Horiek betez gero, alta egiteko aukera desberdinak dituzu. Esteka honetan kontsulta ditzakezu: :

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
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Agenda
Martxoa:
Ekitaldia: IT proiektuak bizkor kudeatu ekipo autoantolatuta
09/04/2015: Vitoria-Gasteiz (Araba)

Ikastaroa: Nola egin bezeroentzako e-mailingak Mailchimp erabiliz
13/04/2015: Getxo (Bizkaia)

Ikastaroa: Lortu bezero gehiago online erosteko zure prozesua optimizatuz
13/04/2015: Zamudio (Bizkaia)

Ikastaroa: Merkataritza elektronikoa - Onlineko denda
14/04/2015: Bilbao (Bizkaia)

Ikastaroa: FACEBOOK I: nola sortu FanPage bat.
Ezarpenak, oinarrizko erabilgarritasunak eta argitalpenen kudeaketa.
16/04/2015: Bilbao (Bizkaia)

Ikastaroa: FACEBOOK II: nola pertsonalizatu zure FanPage-a.
Social Pluggins, Facebook Ads eta SEO Facebook-en
17/04/2015: Bilbao (Bizkaia)
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Dirulaguntzak
IRAGARKIA, honen bitartez laguntzak deituko dira 2015ean, 2020rako Ingurumen Esparru Programako «Fabrikazio berdea»
ildoaren baitan. Buletinerako Sarbidea
AGINDUA, 2015eko martxoaren 3koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen
baita Gaitek Programari buruzko 2015eko otsailaren 11ko Agindua. Agindu haren bitartez, produktu berriak garatzeko
proiektuak eta oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak abian jartzeko proiektuak egiteko 2015eko Gaitek laguntzaprograma arautu eta hartarako deialdia egin zen. Buletinerako Sarbidea
Bizkaiko Foru Aldundiaren 26/2015 FORU DEKRETUA, martxoaren 3koa, zeinaren bidez onartzen baitira LALF 2015
finantza-laguntzako planaren oinarri arautzaileak eta lehen deialdi. Buletinerako Sarbidea
Bizkaiko Foru Aldundiaren 25/2015 FORU DEKRETUA, martxoaren 3koa, EETIFIL 2015 inbertsio aurreratuari laguntzeko
Planaren oinarri arautzaileak eta lehen deialdia onesten dituena. Buletinerako Sarbidea
Bizkaiko Foru Aldundiaren 21/2015 FORU DEKRETUA, otsailaren 17koa. Honen bidez, Bizkaia Digitala: Internet
Industriala Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira 2015. urterako. Buletinerako Sarbidea
DBizkaiko Foru Aldundiaren 22/2015 FORU DEKRETUA, otsailaren 17koa, zeinaren bidez aldatzen baita 2014ko
abenduaren 9ko 160/2014 foru dekretuaren amaierako bigarren xedapena. foru dekretu horren bitartez, Bizkaia sortzailea
programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu ziren. Buletinerako Sarbidea
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Elkarrizketa
TIPOGRAFIKA

komunikazioa

Landabarri Bidea 4, esk. 1 - 4º ezk. 48940 Leioa | Tfnoa.: 946 531 404 | tipografika@tipografika.com | www.tipografika.com

Martxoan 5 urte betetzen dira Leioa Tipografika sortu zenetik, diseinu grafikoa, web diseinua eta komunikazioan
diharduen bulegoa. Urte hauetan proiektua hazi egin da eta merkatuko beharretara egokitzea lortu du, baina ez
ahaleginik egin eta egoera zailetatik pasatu gabe. Egun katalogo digitalak garatzeko helburua duen proiektu berri bat
jarri dute martxan.
Zerk bultzatu zintuzten diseinu eta komunikazio enpresa bat abian jartzera?
Gure aurreko lan-esperientziek bezeroa eta diseinatzailearen arteko harremana bazterrean uzten zuten. Gure ustez, garrantzitsua
da harreman hau zuzena izatea, prozesuaren parte hori hondatuko duen bitartekaririk gabe. Beraz, Tipografika abian jarri
genuen komunikazio hori erraza eta eraginkorra egiteko. Bestalde, biek beti halako “espiritu ekintzailea” izan dugu eta beraz,
alde batetik geure buruaren nagusiak izateko nahiak, eta beste alde batetik, gure erara lan egiteko gogoak proiektua sortzera
eraman gintuzten
Asko aldatu da zuen ideia negozioari buruz hasieratik gaur egunera arte?
Egia esateko, bai. Merkatuko eskarira egokitu behar izan dugu. Eta hasieran irudi korporatiboen diseinuan, enpresako paperen
diseinua edo argitalpenen maketazioan jarduteko asmoa bagenuen ere, ilustrazioak eta publizitate kanpaina osoak egiten
amaitu dugu, eta gaur egun gure denboraren zati handi bat webguneak eta bestelako tresna digitalak diseinatzen eta garatzen
dihardugu.
Eibarren egoitza bat eta Leioan beste bulego bat duzuen enpresa gaztea zarete. Zergatik erabaki duzue Leioara lekualdatzea
behin betiko?
Ez da horrela zehazki. Eibarren “bulego ibiltari” moduko bat baino ez daukagu. Hasi ginenean biak Getxon bizi ginen, baina
iruditzen zitzaigun Leioan aukera gehiago zegoela gurea bezalako enpresa batentzat. Enpresa sarea handiagoa da eta gurearen
antzeko enpresa gutxiago dago. Alderdi ekonomikoa ere erabakigarria izan zen: enpresa bat eratzea merkeagoa da Leioan
Getxon baino.
Behargintzak antolatutako ekintzetan parte hartu duzue. Zein balorazio egiten duzue erakundeari buruz?
Uste dugu Behargintza Leioak oso ekintza egokiak egiten dituela udalaren garapen ekonomikoa hobetzeko.
Tipografika hasieratik saiatu da parte hartzen eta emaitzak oso onak izan dira: lankidetza eduki dugun beste enpresa batzuk
ezagutzeaz gain bezero berriak ere aurkitu ditugu ekintza hauei esker.
Zehatz-mehatz SALTZEN Lagunduz proiektuan parte hartu duzue, estrategia komertzialaren definizioan lan egin duena.
Zer iruditu zaizue? Lortu duzue onura nabarmenik?
Saltzen lagunduz erabakigarria izan da orain hartzen ari garen bide berrian. Barrura begiratzeko beharraz kontzientzia hartu dugu
eta hortik aurrera, birsortzekoaz eta aukera gehien dituzten negozio unitateak bultzatzekoaz. Beste alde batetik, indarberrituta
eta ilusioz atera gara. Onura nabarienen artean aipa dezakegu parte hartu duten beste enpresa batzuek proposamenak eskatu
dizkigutela, eta hauetako batzuk lan-zehatzak bihurtu dira. Hala ere, Saltzen Lagunduz proiektuaren onurarik onenak epe luzera
ikusiko ditugula uste dugu. Eta orain horretan ari gara lanean.
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