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1. XEDEA  

Zugaztel Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko sozietate bat da, Herri Administraziorako eta 
Erakunde Harremanetarako Sailari atxikia; haren eginkizuna honakoa da: hiritarrei arreta 
emateko jarduerak, datuen grabazio zerbitzuak eta dokumentuen digitalizazioa aurrera 
eramateko eginkizunak gauzatzea. Zeregin hori Bizkaiko Foru Aldundiaren, foru erakunde 
publikoen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren foru enpresen alde betetzen du, bai eta, hala 
badagokio, Bizkaiko udalen alde eta gainerako erakunde publikoen alde ere. 

 

Hiritarrei arreta ez-presentziala emateko eta beste barne zerbitzu batzuk eskaintzeko 
asmoz, Zugaztelek azpiegitura bat dauka, Mitelen plataformak oinarri dituena. Azpiegitura 
horietako teknologiei esker, hain zuzen ere, ohiko funtzioetarako prozesu automatikoak 
egin daitezke, komunikazio bakoitzeko prozesu guztien datuak bildu daitezke, eta, gainera, 
elkarrizketa jakin batzuk graba daitezke, kalitateko parametroen arabera. 

 

Hiritarrei arreta emateko azpiegiturak eguneratzeko prozesu horretan beharrezkoa da 
Zugaztel, S.A. (Zugaztel) etxeak ematen dituen arreta ez-presentzialeko zerbitzuei 
zuzenean eragiten dieten sistemetan hobekuntza teknologikoak aplikatzea. 

 

Agiri honen xedea bikoitza da: alde batetik, gaur egun erabiltzen den telefono bidezko 
arretako plataformaren osagai guztiak (Contact Center + InAttend operadore sistema + 
NICE grabazio sistema) fabrikatzaileak atera duen azken bertsiokoak direla ziurtatzea; eta 
bestaldetik, plataforma horien mantentze zuzentzaileko zerbitzuak 24 hilabetez (beste 12 
hilabetez luzatzeko aukerarekin) emango direla bermatzea. 

 

Oinarri teknikoen plegu honen bidez, agiriaren norainokoan jasotako lan eta horniduren 
baldintza teknikoak deskribatu eta ezarri nahi dira, bai eta eskatutako lanen kontratazioa 
arautzen duten betearazpen baldintzak ere. Horiek guztiak bete beharko ditu, hain zuzen, 
espediente hau esleitzeko prozesuan parte hartu nahi duen edozein enpresak. 
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2. EGUNGO EGOERA 

Gaur egun dauden sistemei buruzko edozein informazio eskatu ahalko zaio Zugazteli, baldin 
eta telefono bidezko arreta emateko zerbitzuekin zuzenean lotuta badago, agiri honetan 
islatzen ez bada, eta lizitatzaileak eskaintza egiteko, eta, beraz, baldintza agiriaren xedea 
betetzea ahalbidetzen duen irtenbidea definitzeko beharrezkotzat jotzen badu. Eskaria 
egindakoan, Zugaztelek baloratuko du informazio hori eskatzailearen eskura jartzeko 
beharra. 

2.1 MX-ONE 

Komunikazio-sistema horrek Contact Center deritzon azpiegiturako barne-agenteak 
telefono-luzapen egokiez hornitzen ditu, erabiltzaileak jasotzen dituen deien kudeaketa 
ahalbidetzen du eta, azkenik, telefono bidezko sarbide-kanala eskaintzen die hiritarrei 
(zerbitzu bat jasotzeko telefono-zenbaki nagusia). 

Zugaztelek darabilen ahots komunikazioko plataforma Bizkaiko Foru Aldundiak erabiltzen 
duen ahots komunikazioko plataforma banatua osatzen duten moduluetako bat da eta Mitel 
teknologia du oinarri. 

Gateway moduluek (LIM deitu ohi zaie) osatzen dute plataforma eta horietan gordetzen 
dira, besteak beste, erabiltzaileen telefono-luzapenei zerbitzua ematen dieten txartel 
elektronikoak. Horrez gain, ISDN (RDSI) zirkuituak edo komunikazio publikoa ahalbidetzen 
duten lotura analogikoak ere bertan txertaturik daude.  

Modulu edo LIM bakoitzak zerbitzari bakarra, zerbitzaririk ez edo zerbitzari batzuk izan 
ditzake lotuta, LIM delako horrek jasaten duen zerbitzuen kritikotasun-mailaren arabera. 
Modulu guzti-guztiak BFAren LAN sarearen bidez lotuta daude eta ahots komunikazio 
sistema bakarra balitz bezala jarduten dute. 

 

MX-ONE moduluen egitura 
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MX-ONE plataformaren software-bertsioa taula honetan agertzen da: 

 

MX-ONE TELEPHONY SYSTEM 

bertsioa: 5.0 SP6  

 

2.2 Agenteen plataforma (Mitel Agents) 

 

Agenteen plataforma hiritarrei arreta emateko azpiegituraren elementu nagusia da. 
Zerbitzu-profilen eta agenteen kudeaketa/erabilgarritasuna bideratzen du, kontsulta 
agente gaituenari bideratzen dio, itxarote-ilarak, arreta-zerbitzu automatikoak eta abar 
kudeatzen ditu, eta txostenak sortzen ditu gerora aztertzeko.  

Zugaztelek eskaintzen duen hiritarrei arreta emateko sistemak Bizkaiko Foru Aldundiko 
zerbitzu anitzekin harremanetan jarri nahi duten pertsonen deiak jasotzen ditu: urtean 
1.000.000 dei inguru. 

Zugaztelen Contact Center delakoa Mitel MiContact Center Solidus 9.0 SP1 izeneko 
soluzioa du oinarri, agenteak kudeatzeko berariazko plataforma barnean hartzen duen 
soluzioa, alegia. 

Contact Center zerbitzua Lantiken datuak prozesatzeko zentroetako ingurune 
birtualizatuan dago instalatuta, eta beste eraikin batzuetan dauden erakundeen artean 
lotura guztiak IP protokoloaren bidez egiteko aukera ematen du. 

Gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak batez ere bi multzotan bereiz daitezke: zerbitzu 
automatikoak eta gainerako zerbitzuak. 

 

Zerbitzu automatikoak 

Zugaztelek hainbat zerbitzu automatiko eskaintzen ditu, ahotsa ezagutzeko sistemarekin 
(euskaraz eta gazteleraz). Horien bidez, hiritarrek izapideak egin ditzakete Foru 
Ogasunarekin edo Foru Aldundiko beste sail batzuekin, agente batek esku hartu beharrik 
gabe (esate baterako, errenta-aitorpena kudeatu edo onartu egin dezake). Ahotsa 
ezagutzeaz gain, zerbitzu horiek TTS (Text to Speech) teknologia ere badute, gaztelaniaz 
zein euskaraz, sisteman sartzen diren testuak ahots digitalizatuaren bidez 
erreproduzitzeko. Hiritarrei arreta emateko zerbitzu nagusiek DLL motako loturen bidez 
Ogasuneko datu baseak kontsulta ditzakete, hiritarra identifikatzeko. 

 

Prozesu automatizatuetarako sarbide nagusiak hiru zerbitzuren bidez burutzen dira: 

• 2000 bideratzailea: horixe da Ogasun eta Finantza Sailarekin ezartzen den telefono 
harremanaren sarrera nagusia eta, horren bidez, izapide automatikoak kontsultatu 
eta egin daitezke, bai eta foru ogasunarekin lotutako gaiak agenteekin kontsultatu 
ere. Fluxu-diagrama honetan, deien bidez identifikatzen da bertako adar 
desberdinetako ibilbidea eta ibilbide hori datu base batean idazten da, ondoren 
informazioa ustiatu ahal izateko. 
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• 3000 bideratzailea: zerbitzu hau errenta kanpainan egoten da aktibo eta prozesu 
automatikoez arduratzen da, besteak beste, errenta gakoa aldatzeaz. Hiritarrek 
errentarekin zerikusia duen edozein ekintza telefonoz egiteko erabil dezakete eta 
agente baten laguntza izango dute horretako. Zerbitzu horrek, aurrekoak bezala, 
datu base batean gordetzen du deiak fluxu-diagrametan egiten duen ibilbidea, 
ondoren ustiatzeko.  

• Rentanet Etxean: errenta baieztapenen zerbitzua da, errenta gakoak erabiltzen 
dituena. Hiritarrak bere errenta-aitorpena zuzenean edo agente baten bidez 
baliozta dezake. Zerbitzu honek, aurrekoek bezala, datu base batean idazten du 
deiak fluxu-diagrametan egiten duen ibilbidea, ondoren ustiatzeko. Zerbitzu honen 
dei guztiak grabatu egiten dira, agente batek esku hartu nahiz ez. 

 

Gainerako zerbitzuak 

Aurreko atalean aipatutako zerbitzu automatiko nagusiez gain, MiContact Center Solidus 
sistemak Bizkaiko Foru Aldundiko sail gehienei zerbitzua ematen die arreta sistemen bidez, 
hautapen-menuak erabiliz edo menurik gabe. Zerbitzu guztietan deiei buruzko informazioa 
datu basean gordetzen da, ondoren ustiatzeko. Gutxi gorabehera, telefono bidezko 
sarbidea emateko 40 zerbitzu daude, horrela konfiguratuta. 

Contact Centerreko agente-zerbitzu batzuek, multikanalak direnez, erabiltzaileen saioak 
kudeatzeko aukera ematen dute, hala nola posta elektronikoa, sare sozialak eta txatak. 

 

Agenteak eta gaitasunak 

Deiak agenteei bidaltzen zaizkie, hiritarrak nora deitu duen kontuan hartuta. Prozesu 
honetan, agenteak, Agent aplikazioa erabiliz, bere ordenagailuaren pantailan ikusten du 
nork eta zein zerbitzura deitu duen. Era berean, ikus dezake e-mail, txat edo sare sozial bati 
buruzko informazioa. Agente-softwarea 250 postu baino gehiagotan instalatuta egon arren, 
174 agente aldi berean konektatuta egoteko aukera ematen du sistemak. 

Produkzioan erabiltzen den MiContact Center Solidus arreta sistema 3 zerbitzarik osatzen 
dute: 

 

• 2 zerbitzari, multimediako baliabideak emateko. 

• 1 zerbitzari, deiak kontrolatu, monitorizatu eta kudeatzeko. 

 

Zerbitzarien sistema eragileen eta aplikazioen bertsioak honako hauek dira: 

 

Server 1 Windows 2012 Server  OAS V. 9 SP1 

Server 2 Windows 2012 Server OAS V. 9 SP1 

Server 3 Windows 2012 Server SEC V. 9 SP1 
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Gainera, badago beste zerbitzari bat (SQL Server), eta bertan sistemaren berariazko datuak 
eta banakako garapen batzuk gordeta daude, txosten pertsonalizatuak sortzeko. 

Ondoko irudian, Contact Center plataformak duen arkitekturaren egitura orokorra ageri 
da, datuak grabatzeko NICE zerbitzariekin batera:  

 

 

 

Contact Centerren dauden lizentziak honako taula honetan ageri direnak dira: 

 

 

Servidores NICE de Grabación, 
virtualizados sobre VMware

Servidor BBDD Servidores Mitel de Contact Center, 
virtualizados sobre VMware

PSTN

Red de telefonía 
MX-ONE

Agentes

Supervisión CTI y grabación IP

Atención Personalizada

Extensiones de la centralita

Conexiones CTI, OAS hacia la red de 
MX-ONE.

Los canales IP-Media están 
redundados en la red de MX-ONE.

Número de Serie Referencia Cantidad Descripción
ELM-08200 51303881 1 SeC 9 Multimedia System version
ELM-08200 51303882 1 MiCC Solidus 9 + OAS 9 Vers Key, System
ELM-08200 86-00039AAA-A 174 SeC BluStar Agent 1 user 9.0
ELM-08200 86-00069AAA-A 1 SeC Open Media site license
ELM-08200 86-00070AAA-A 13 SeC Open Media per agent lic.
ELM-08200 86-00081AAA-A 1 SeC WEB Scheduling
ELM-08200 86-00087AAA-A 8 SeC Open Media license for InAttend
ELM-08200 86-00088AAA-A 1 SeC Session Information API
ELM-08200 86-00239AAA-A 2 Pre-license for SeC Social Media plug-in 1 account
ELM-08200 FAL1047723 3 SeC Scripting 1 agent
ELM-08200 FAL1047777/1 174 SeC Desktop Manager Agent 9.0
ELM-08200 FAL1047779 28 SeC DDE/COM DT Integr 1 user
ELM-08200 FAL1047780 45 SeC Email Agent 1 user
ELM-08200 FAL1047782 2 SeC Virtual Agent 1 user
ELM-08200 FAL1047784 174 SeC SIP Soft Phone 1 user
ELM-08200 FAL1047786 5 SeC Supervisor 1 user
ELM-08200 FAL1047787 2 SeC Report Manager 1 user
ELM-08200 FAL1047788 5 SeC Information Manager 1 user
ELM-08200 FAL1047789 2 SeC Config Manager 1 user
ELM-08200 FAL1047790 1 SeC Messaging site
ELM-08200 FAL1047791 1 SeC Directory site
ELM-08200 FAL1047792 10 ASR Addit lang 2 ch
ELM-08200 FAL1047798 1 SeC Real Time Interface site
ELM-08200 FAL1047833 2 SeC Web Agent 1 user
ELM-08200 FAL1047834 76 IVR 1 Port Access
ELM-08200 FAL1047837 1 IVR ODBC Access Site
ELM-08200 FAL1047845 106 SeC IP/SIP Media 1 channel
ELM-08200 FAL1047848 20 ASR 1 ch >1 unique item
ELM-08200 FAL1047873 20 ASR 1 ch 1 Additional lang
ELM-08200 FAL1047906 246 Call Control 1 User
ELM-08200 FAL1048168 1 SeC IVR Site
ELM-08200 FAL1048169 3 SeC Outbound Agent 1 user
ELM-08200 FAL1048175 10 ASR 2 ch
ELM-08200 FAL1048881 10 TTS 1 ch incl 1 voice
ELM-08200 FAL1048882 10 TTS voice uplift 1 channel
ELM-08200 FAL1048886 1 SeC Config Webservice API
ELM-08200 FAL1049271 174 SeC No of Connected Users
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2.3 NICE grabazio-plataforma 

Instalatutako soluzioak Nice Perform 4.1 grabazio-sistema erabiltzen du. Grabazio aktiboko 
sistema da eta aldi berean 120 dei grabatzeko aukera ematen du. 

Honako elementu hauek osatzen dute sistema: 

• Mitelen MX-ONE duten kontrolatzaileak.  

• 102 kanal dituen VoIP ahotsa grabatzeko sistema aktiboa. 

• Biltegiratze-sistema zentralizatua. Bezeroak biltegi baterako bidea ematen du, deiak 
bertan gorde daitezen. 

• Nice Perform Interaction Package Kit, 50 posiziokoa, honako funtzio hauek eskaintzen 
dituena: 

o Business Analizer - Interakzioak, Ebaluazioak eta Audit Trail  

o Monitor (lineako deiak monitorizatzea) 

o Reporter (txostenak sortzea) 

o Sistema administratzea 

o Arau-sortzailea 

o Eskatu ahalako grabazioa 

 

NICE multzoa osatzen duten zerbitzarien eta zenbait aplikazioren deskribapena: 

 

Nice Sentinel Windows 2008 Server R2 V 4.1 

Nice Grabagailu 
aktiboa 

Windows 2008 Server R2 V 4.1 

Nice Unified Windows 2008 Server R2 V 4.1 

 

Sentinel: NICE sistemak erabiltzen duen software-soluzioa da, bezeroaren 
zerbitzari birtualean instalatuko den grabazio-sistemaren osagai guztiak 
monitorizatzeko. 

 

VoIP grabaziorako software aktiboa (Logger IP): luzapenetako audioa modu 
aktiboan grabatzeaz arduratzen den aplikazioa. Zerbitzari fisiko batean 
instalatuko da. 30 kanaleko gaitasuna izango du.  

 

Interactions Center: Nice Perform eta Ericsson/Mitel plataforma 
elkarrekin integratzeko kontrolatzaileak. Switch edo PBX eta Nice Perform 
grabazio-sistemaren arteko gertaera guztiak koordinatzeaz arduratzen da. 
Horretaz gain, bezero-agente motako interakzioak jasotzen ditu (deiaren 
CTI informazioa). 
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Applications: bezeroaren zerbitzari birtualean instalatuko den software-
paketea. Nice Perform sistema kudeatu, konfiguratu eta erabiltzeko balio 
duten Web aplikazio batzuek osatzen dute multzoa. 

Nice storage center: Application softwarea egongo den zerbitzari berean 
instalatuko da. Grabagailuek jasotako informazioa, audioa eta pantaila-
irudiak gordetzea eta bezeroak nahi duen tokian biltegiratzea ahalbidetzen 
du (NAS, SAN, etab.) 

Base Data Server: NICE sistemako grabazio-sistemak erabiltzen dituen 
datu base erlazionalen kudeatzailea (Nice Perform DataBase Suite). 
Bezeroak emango duen zerbitzari birtualean instalatuko da. Base horiek 
kudeatzeko eta kontsultatzeko erabiltzen den estandarra Microsoft SQL 
Server 2008 da. 

DataMart: NICE sistemako datu baseen taulak gordetzeko biltegi nagusi 
gisa erabiltzen den softwarea. Irakurtzeko soilik den datu basea da, NICE 
sistemako berariazko datu baseei buruzko informazioa sartzeko; bezeroak 
emango duen zerbitzari birtualean instalatuko da. 

 

Grabazio-sistemari loturiko lizentziak honako hauek dira: 

 

 

 

2.4 Mitel InAttend – operadore plataforma PCan 

INATTEND plataformak, CMG direktorioarekin batera, Aldundiko telefono-zenbaki 
nagusiari ematen dio arreta, PCko 8 agenteren bidez. 
 Sistemaren bertsioa CMG/INATTEND 2.2 da. Zerbitzuak daukan zerbitzaria 

Lantiken datuak prozesatzeko zentroetan birtualizatuta dago. INATTEND 
aplikazioaren bidez, operadoreek Bizkaiko Foru Aldundiko edozein erabiltzaile 
bilatzeko gaitasuna dute. Izan ere, datu basea korporazioaren datu basearekin 
integratuta dago, non erabiltzaileen datuak baitaude. 

 Datu basea kudeatzeko sistema SQL Server delakoan oinarritzen da. 

NP35-IP-MIN NICE Interaction Package- l i censes  for up to 50 seats 1

NICE-IM-IMP Interaction Management Platform, Per Agent -License Expans ion 102

Sentinel -BASIC-64 NICE Sentinel  server software (5 concurrent remote cl ients ) for 64bi t OS 1

CT-NP-ER-APP Ericsson MX-ONE / MD110 - Appl ication Link / OAS CTI 1

SQL64-CAL-LIC SQL Server 64 bi t Cl ient Access  License 5

SC-NP32-PRO-CHANLIC-A Storage Center Profess ional  package plus  Fi rs t 50 recording channels 1

NVIP-NP32-PM-SW VoIP Logger for pass ive recording (SW only) 1

NVIP-NP32-ERICM-REC Channel  l i cense for Ericsson active VoIP recording Logger 102

VoIP Logger - VoIP 

Referencia NICE

CC Application 

Driver Integration

System Options 

Storage Center 
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3. ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

Proiektuaren xede nagusia hiritarrei arreta ez-presentzialeko zerbitzua emateko sistema-
multzo osoan fabrikatzailearen ardura diren mantentze-lanak eta mantentze zuzentzailea 
egitea da, datozen bi urteetan, eta beste urtebetez luzatzeko aukerarekin.  

Helburu nagusiaz gain, honako kontu hauek hartuko dira aintzat: 

• Proiektu-kudeatzaile bat aurkitzea, eskaintzailearen eta Zugaztelen arteko 
komunikazioa bultzatzeko.  

• Errenta kanpainetan eta antzekoetan laguntza tekniko zabala ematea. 

• Eskaintzan urteko 80 lanorduko burtsa bat sartzea, kontratua indarrean egoten 
denean beharrezkoak izan daitezkeen aldaketak egiteko eta zerbitzu berriak 
jartzeko. 

• Bezeroak hala eskatzen badu, datuak ustiatzeko eta plataforma administratzeko 
Web tresna bat edukitzea eta garatzea. 

• Preprodukzio-sistema. 

• Eskaintzaileak hilean behin txosten bat egitea eskainitako zerbitzuaren inguruan. 

 

3.1 Plataformen lizentziak kudeatzea 

Zerbitzuak barnean hartzen dituen plataformak honako hauek dira: 

 Contact Center MiContact Center Solidus produkzio-sistema 

 Contact Center preprodukzio-sistema 

 Direktorio-sistema eta INATTEND operadore-sistema  

 NICE 4.1 grabazio-sistema 

o Enpresa esleipendunak kontratu-harremana izango du NICEren enpresa-
bazkide ziurtatu baten 2. mailako zerbitzu teknikoekin, grabazio-sistemaren 
zerbitzu-mailari eusteko. 

Plataformen mantentze-lanetan honako elementu hauek sartuko dira. 

 

3.1.1 MITEL Softwarea mantentzeko zerbitzua (Software Maintenance)  

Mitelek bezeroen esku jartzen duen softwarea mantentzeko programa da. Programa honek 
bi aukera ematen ditu, eguneratze-zerbitzuan lortu nahi den mailaren arabera, eta 
baliagarria da MX-ONE sisteman, baita Solidus eCare, InAttend, etab. bezalako balio 
erantsiko aplikazioetan ere. 

• SOFTWARE ESTANDARRA 

Eguneraketak merkatuan agertzen diren heinean, eguneratzen ditu plataformak 
(Upgrade delakoa egiten du); era berean, instalatzen ditu bertsio bakoitzean sartzen 
diren adabakiak eta HotFix direlakoak, 1, 2 edo 3 urteko aldian. Programa horrek 
fabrikatzaileari gorabeheren berri emateko prozeduran sartzen uzten du, 8x5 lan-
ordutegian. 
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• PREMIUM SOFTWAREA  

Eguneraketak merkatuan agertzen diren heinean, eguneratzen ditu plataformak 
(Upgrade delakoa egiten du); era berean, instalatzen ditu bertsio bakoitzean sartzen 
diren adabakiak eta HotFix direlakoak, 1, 2 edo 3 urteko aldian. Programa horrek 
fabrikatzaileari gorabeheren berri emateko prozeduran sartzen uzten du, 24x7 lan-
ordutegian, eta gainbegiratzeko/urrunetik sartzeko lizentzia hartzen du barnean 
(Mitel Performance Analytics). 

 

3.1.2 NICE: mantentze-lan ebolutiboa 

Behar izanez gero, enpresa esleipendunak lan guztiak egingo ditu NICE sistema 
fabrikatzaileak 2016ko urriaren 1a arte merkaturatutako bertsiorik berrienaren arabera 
eguneratzeko. Eguneratzea beharrezkoa ez bada, dagoen sistema MiContact Center 
Solidus plataforma berriarekin integratuko du. 

 

3.2 Plataformen mantentze zuzentzailea egiteko zerbitzuak 

3.1 atalean aipatutako plataformei dagokienez, mantentze zuzentzaileko zerbitzuak honako 
arreta-maila hauek hartu behar ditu kontuan: 

 Sistemaz arduratzen diren erabiltzaileek softwarea erabilerari buruz egiten dituzten 
kontsultei erantzutea. Kontsulta horiek posta elektronikoz edo telefonoz egin 
daitezke. 

 Urruneko Laguntza Teknikoa, diagnostikoa egiteko eta matxura konpontzeko. 
Laguntza urruneko konexioaren bidezkoa izango da, MiContact Center Solidus 
plataformako zerbitzari birtualizatuetara konektatuz. Zerbitzu horrek barnean 
hartzen dituen jarduera guztiak urrunetik burutuko dira, nahitaezko baimenaren 
kodeak erabiltzen dituen VPN konexioaren bitartez. Plataforman urrunetik sartzea 
kontrolatzeko, erabiltzen diren sistemetarako urruneko konexioak erraz adierazten 
dituen protokolo bat ezarriko da; protokoloak honako hauek jasoko ditu: 
teknikariaren izena, eguna, ordua eta zergatia.  

 In situ ematen den Laguntza Teknikoa, Zugaztel/BFA/Lantik edo beste batzuen 
instalazioetan gerta daitezkeen matxurak konpontzeko, urrunetik egitea ezinezkoa 
denean. Zerbitzu horrek barnean hartzen du aplikazioak sisteman berriz kargatzea, 
baita bezeroaren programa bereziak berriro instalatzea ere; hardwareko osagaiak, 
berriz, ez daude sartuta (zerbitzariak eta ordenagailuak). 

 

Zerbitzu-mailak 

“Erantzun-denbora” honela definitzen da: matxurari buruzko jakinarazpena bidaltzen 
denetik jarduera –urrunetik edo BEZEROAREN bulegoetan– hasi arte igarotzen den 
denbora. 

Matxuraren kritikotasun-maila Zugaztelek zehaztuko du, ezarritako kanalaren bidez 
gertatutakoa jakinaraztean. Adibidez, honako hauek izan daitezke: 

o MiContact Center Solidus sistemako zerbitzarien eta MX-ONE 
telefonogunearen arteko loturako interkomunikazioan eragiten duen 
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matxura, sare osoko edo sail jakin bateko agenteen % 30 baino gehiagori 
deiak jasotzea oztopatzen diona. 

o Txostenak sortzeko behar diren datuak biltegiratu ezin izatea. 

o SeC programa eta aplikazioak berrabiatzea / blokeatzea (blokeo kritikoak). 

o Sistemak deiak prozesatzeari uztea. 

o Deiak prozesatzeko gaitasuna galtzea. 

 

Gutxieneko erantzun-denbora honako hau da: 

LAGUNTZA 
EMATEKO 

TARTEA 

URRUNEKO 
LAGUNTZA, 
ERANTZUN-

DENBORA (matxura 
kritikoa) 

LAGUNTZA IN 
SITU, ERANTZUN-

DENBORA 
(matxura kritikoa) 

URRUNEKO 
LAGUNTZA, 
ERANTZUN-

DENBORA 
(matxura ez-

kritikoa) 

LAGUNTZA IN 
SITU, 

ERANTZUN-
DENBORA 

(matxura ez-
kritikoa) 

ZERBITZUA 2016KO URRIAREN 1ETIK 2018KO IRAILAREN 30ERA EMANGO DA 

24x7 

 urteko egun 
guztietan 

jakinarazpena jaso eta 
handik 2 ordura, 

adierazitako tartean 

4 ordutan, 
adierazitako 

tartean 

8 jardun-ordutan, 
adierazitako 

tartean 

8 jardun-ordutan, 
adierazitako 

tartean 

 

Era berean, eskaintzak jaso behar du zerbitzu berezi bat, deiek gainezka egiten dutenerako, 
Solidus sistemaren erabiltzaileen arazoei erantzuteko honako tarte hauetan: astelehenetik 
ostiralera, 07:00etatik 19:00etara, uztail, abuztu eta irailean izan ezik; hilabete horietan 
zerbitzua 14.00etan amaituko da. Gutxi gorabehera hilean 60 kontsultari erantzun beharko 
zaie.  

Lizitatzaileak zehaztu beharko ditu Zugazteli eskainitako zerbitzu-mailari buruzko 
akordioak, bai eta maila hori betetzeko eta jarraitzeko erabiliko dituen mekanismoak ere. 

Prebentziozko mantentze-lanak gutxienez 24 ordu lehenago jakinaraziko dira eta ahal den 
guztietan zerbitzu-ordutegitik kanpo egingo dira; zerbitzu-ordutegia hauxe da: 
astelehenetik larunbatera, 07:00etatik 22:00etara. 

Hilero-hilero, hilak 10 baino lehen, eskaintzaileak txosten bat emango dio Zugazteli; txosten 
horrek eskaintzan adierazitako zerbitzu-mailaren parametroak jasoko ditu, baita aurreko 
hilean izandako betetze-maila ere; halaber, zigorra aipatuko du, ez-betetzerik egon bada. 
Gainera, gorabehera aztertu ondoren gomenda daitezkeen hobekuntzak zehaztuko ditu 
txostenak. 

 

3.3 Eskatzen diren beste funtzio batzuk 

Eskaintzaileak hobekuntzak edo funtzio berriak proposatuko ditu, besteak beste, honako 
hauekin zerikusia dutenak: 

3.3.1 Proiektu-kudeatzaile bat aurkitzea, plataformak eskaintzen dituen zerbitzuak 
koordinatzeko. 
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Profil horri honako gaitasun hauek eskatuko zaizkio: 

• Egiaztatu daitezkeen ezagutza teknikoak zerbitzuko bi plataformen inguruan: 
Solidus eta MX-ONE. 

• Sistemei eta sare informatikoei buruzko ezagutza orokor zabalak. 

• Euskal administrazio publikoko azpiegiturak eta prozedurak ezagutzea. 

Besteak beste, honako eginkizun hauek izango ditu: 

• Harreman teknikoak garatzea, eskaintzaileak Zugaztelentzat egingo dituen jarduera 
guztietan. 

• Teknologia-premia berriak zehazteko aholkuak ematea. 

• Plataformak mantentzeko zerbitzuen jarraipenaz eta proiektu berriez arduratzea. 

• Jarraipen bileretan, indarrean dauden proiektuei buruzko informazioa ematea. 

• Lantik eta BFAko zerbitzu teknikoekiko harremanen alderdi teknikoa koordinatzea. 

• Errenta kanpainen eta antzeko aldien segimenduaz arduratzea.  

• Jardueren segimendua egiteko txostenak eta aktak sortzeko dokumentuak biltzea. 

 

3.3.2 Errenta kanpainetan eta antzekoetan laguntza tekniko zabala ematea. 

Urteko errenta kanpainan, honako lan hauek egin beharko dira: 

• Aitorpen positiboak berrikustea (datuak sartzea eta horien barne tratamendua 
egiaztatzea). Preprodukzio-plataformaren bidez egingo da. 

• 45 egunez, astelehenetik igandera, zerbitzuak egunero egiaztatzea. 

• Fluxu-diagramak oso-osorik berrikustea. 

• Grabazio-zerbitzua oso-osorik aztertzea. 

• Bideratzaileen estatistikak berrikustea. 

• Kontingentzia plana eskatzen duten kanpainetan, hori eguneratzea eta zehaztea. 

 

3.3.3 Eskaintzan urteko 80 lanorduko burtsa bat sartzea. 

Lanordu-burtsa horrek konfigurazioan urtean zehar beharrezkoak izan daitezkeen 
aldaketak egiteko erabiliko da. 

 

3.3.4 Bezeroak hala eskatzen badu, datuak ustiatzeko eta plataforma administratzeko 
Web tresna bat edukitzea eta garatzea. 

  

3.3.5 Preprodukzio-sistema.  

Sistema horren bertsioa eta Solidus produkzio-plataformarena berdinak izango dira eta 
garapen-probak egiteko aukera bermatuko da. Sistemaren eta produkzio-plataformaren 
bilakaera-erritmoa berdina izango da. 
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4. BALDINTZA BEREZIAK 

4.1 Zehapenak 

Zigorrak zehaztuko dira, baldin eta egindako lanaren zerbitzu-mailari dagozkion 
parametroak betetzen ez badira; zigor guztiak ez-betetzea izan den hileko fakturazio 
osoaren gainean ezarriko dira. 

• Matxura kritiko baten kasuan, erantzun-denbora eskaintzan adierazitakoa baino 
luzeagoa izanez gero: % 2, atzerapen ordu bakoitzeko 

• Matxura kritiko baten kasuan, laguntza in situ emateko erantzun-denbora eskaintzan 
adierazitakoa baino luzeagoa izanez gero: % 2, atzerapen ordu bakoitzeko  

• Matxura ez-kritiko baten kasuan, erantzun-denbora eskaintzan adierazitakoa baino 
luzeagoa izanez gero: % 1, atzerapen ordu bakoitzeko 

• Matxura ez-kritiko baten kasuan, laguntza in situ emateko erantzun-denbora 
eskaintzan adierazitakoa baino luzeagoa izanez gero: % 1, atzerapen ordu bakoitzeko  

4.2 Lanen plangintza eta kontrola 

4.2.1 Lan plangintza 

Eskaintzaileek agiri honetan ezarritakoari egokitzen zaion lan programa bat 
aurkeztu behar izango dute; programa horrek egokitzat jotzen diren alderdi 
osagarriak jasoko ditu, deskribatutako zeregin bakoitza betetzeko moduari 
dagokionez; halaber, eskainitako giza baliabideen jarduerak eta antolakuntza 
zehaztuko dira. Honako hauek jasoko dira: 
 Faseen, zereginen eta mugarrien deskribapen xehea. 
 Lantaldearen organigrama, kide bakoitzaren zereginak eta erantzukizunak 

zehaztuta. 
 

4.2.2 Proiektuaren antolakuntza eta ikuskapena 

Zugaztelek harremanetarako pertsona bat izendatuko du, proiektuaren zuzendari 
izateko.  

Zuzendaria proiektuaren garapena ikuskatzeaz eta amaierako emaitza onesteaz 
arduratuko da; horretaz gain, beharrezkotzat jotzen dituen jarraibide guztiak 
enpresa esleipendunari helaraziko dizkio. Era berean, esleipendunak hartutako 
konpromisoak zuzen eta egoki betearaztea koordinatu eta ikuskatuko du, bai alde 
funtzionalari bai alde teknikoari dagokienez.  

Proiektuaren zuzendariak eskudantzia nagusiak izango ditu, eta bere aginduak eta 
jarraibideak berehala beteko dira. Zerbitzuak aurrera eramateko lanaren inguruan 
sor daitezkeen desadostasunak ordezkaritzaren mailarik gorenean konpondu behar 
izango dira. 

Enpresa esleipendunak arduradun/harremanetarako pertsona bakarra izendatuko 
du Zugaztelen proiektuaren arduradun gisa. 

Proiektuaren arduradunak bere gain hartuko ditu aurrera eraman beharreko lanen 
plangintza, jarraipena eta kontrola, eta kalitate maila egiaztatuko du. 
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Harremanetarako pertsonak Zugaztelen aldetik jarraibide eta argibide orokorrak 
jasoko ditu eta eginkizun horren erantzule ere izango da. 

Proiektuaren arduradunak lantaldea koordinatuko du, proiektua garatzeko 
egitasmoaren barruan jasotako zeregin guztiak aurrera eramateko. Ildo beretik, 
honako zeregin hauek nabarmendu behar dira: 

Eskaintzan proposatutako eta Zugaztelek onetsitako lan plangintzaren jarraipena 
egingo da, betiere plangintza horretan jasotako epeak eta mugak zorrozki betez. 

Esleipendunarekin zerikusirik ez duten arrazoiek eragindako aldaketa guztiak, 
kontratuaren baldintzetan egon daitezkeenak, berehala jakinaraziko zaizkio 
proiektuaren zuzendariari, arrazoia edozein dela ere (pertsonala, alde teknikoak, 
ekonomikoak eta abar). 

Lana garatzeko orduan sor daitezkeen gorabeherak edota arazoak berehala 
jakinaraziko zaizkio proiektuaren zuzendariari, hala nola plangintzan izandako 
aldaketa baten ondoriozko arazoak, aurreikusitako mugak ez betetzea, proiektuaren 
erdiespena aldatzea, egindako eta onetsitako zereginetan aldaketak, etab. 

Azaldutako premien eta beharrizanen araberako kategoria profesionala eta 
espezializazio maila duen pertsonal teknikoak osatuko du enpresa esleipendunaren 
lantaldea.  

Enpresa esleipendunak oinarri teknikoei buruzko agiri honetan ezarritakoa betetzen 
ez badu, ez-betetze hori errepikatzen bada, edota idatziz emandako aginduak 
betetzen ez baditu, nahiz eta horiek kontratuaren xederako funtsezkoak direla 
ohartarazi, horiek guztiak kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira. 

 

4.2.3 Kontrol eta jarraipen mekanismoak 

Proiektuari ekin aurretik, zehaztutako helburuak –bai epeei bai amaierako 
kalitateari dagokienez– beteko direla egiaztatzeko beharrezko kontrol prozedura 
guztiak ezarriko dira.  

Mekanismo horien artean honako hauek daude: 

Jarraipen bilerak: aldizka edo erabaki puntuekin bat etorriz egingo dira; bileren 
helburuak honako hauek izango dira: planifikatutako zereginen betetze maila 
aztertzea, produktuen entrega, pertsonalaren berrezarpenak, aurrera eraman 
beharreko jardueren programazioak baliozkotzea, eta abar. 

Kontrol ekonomikorako bilerak: proiektuaren kontrol ekonomikoa egitea, bidezkoa 
bada, ezarritako ordainketa plana gauzatzeko. 

Egoera eta bilakaeraren gaineko txostenak, proiektuaren zuzendariari lanen egungo 
egoeraren, lortutako helburuen, egondako gertaeren eta abarren berri emateko 
balioko dutenak. 

Egiaztapen partzialak, bidezkoa bada. 

Zereginen kontrol orriak, bidezkoa bada. 

Proiektuak kudeatzeko beste edozein dokumentu, proiektua kontrolatzeko 
mekanismo gisa erabilgarritzat jo daitekeena, proiektuaren zuzendariak hala 
eskatuta. 
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Zugaztelek beretzat gordetzen du edozein momentutan (esleipenaren aurretik edo 
ondoren eta lanak egin bitartean) bestelako agiri osagarriak eskatzeko ahalmena, 
enpresa lizitatzaileak eskainitako datuak egiaztatzeko, bai enpresari berari 
dagokionez, bai proposatutako pertsonalari dagokionez. 

Halaber, enpresa esleipendunak teknikariak izendatzeko betetako zeregina 
Zugaztelek hala eskatuta aldatu ahal izango da, esleipena arrazoitu zuten 
baldintzetan ez-betetzeren bat antzematen denean. Kasu horretan, enpresa 
esleipenduna beharturik egongo da bestelako pertsonak proposatzera hasieran 
proposatutakoen kategoria eta zirkunstantzia pertsonal berberekin edo 
antzekoekin; zirkunstantzia horrek ez du inola ere aldatuko eskainitako prezioa. 

 

4.2.4 Lanen onarpena 

Lanak amaitutakoan, hornikuntza eta instalazio guztiak beharrezko onarpen proben 
pean jarriko dira; proba horiek bermatuko dute lortutako kalitatea Zugaztelek 
eskatutakoa baino hobea edo berdina dela. 

Proiektua hasterakoan, proiektuaren zuzendariak eta enpresa esleipendunarenak 
zehaztuko dituzte egokitzat jotzen diren probak, zehaztapen hauek beteko direla 
egiaztatzeko. 

Lanaren produktuen amaierako entrega enpresa esleipenduneko proiektu 
arduradunak eta proiektuaren zuzendariak onetsi behar izango dute. Lanekin ados 
badaude, aldeko txostena emango dute (behin-behineko onarpena), eta une 
horretatik aurrera hasiko da zenbatzen kanpoko edozein lanek probetan antzeman 
gabeko balizko akatsetarako eman behar duen urtebeteko bermea. 

Hitzartutako epeak bete ezean, hori justifikatzeko arrazoirik gabe, baldintza 
berezietan ezarritako zigorrak aplikatuko dira. 

 

4.3 Bermealdia 

Instalazioaren bermealdiak, gutxienez, urtebetekoa (1 urte) izan beharko du, instalazio 
osoaren behin betiko onarpena egiten den egunetik zenbatzen hasita, hau da, zehaztapen 
teknikoetan adierazten diren elementuei dagokienez, osoko proiektua eta fabrikatzailearen 
bermea amaitzen diren unetik zenbatzen hasita. 

Enpresa esleipendunak hornidura eta instalazio guztietan erabilitako material hutsegiteen 
kontrola bermatzeko konpromiso formala hartuko du eta berariaz hala adierazi beharko du. 

Bermeak barnean hartuko ditu honako kostu hauek: erabilitako materiala akastuna edo 
desegokia izango balitz, hura aldatu edo berritzea; aldaketa egiteko edo antzemandako 
akatsak zuzentzeko eskulana. 

4.4 Ordaintzeko modua 

Eskaintzaileak emandako zerbitzuengatik hileko faktura bat egingo du. 

Hileko ordainketa bakoitza fakturatzeko, Zugaztelek dagokion onarpen akta egin beharko 
du, epe horretarako hornidura eta zerbitzu guztiak era egokian bete direla egiaztatu 
ondoren. Akta hori esleipendunak igorritako fakturari gehituko zaio. 

Faktura onartu eta jaso ondoko 30 egunetan ordaindu beharko da. 
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4.5 Segurtasun eta konfidentzialtasun baldintzak 

Hala badagokio, Zugaztelek sistema informatikoekiko atzipena erraztuko du, aldez 
aurretiko prozedura eta baimenekin bat. Halaber, kontratu honetan zehaztutako zerbitzu 
zehatzak gauzatzeko informazioa eta dokumentazioa entregatuko ditu. Ildo horri eutsiz, 
enpresa esleipendunak konpromisoa hartuko du informazio hori Baldintza Teknikoen Agiri 
honetan xedatutako helburuekin soilik erabiltzeko. Izan ere, ez du informazioa atera, laga, 
argitaratu edo salduko, oso-osorik edo zati batean, ez euskarri informatikoan, ezta paperean 
ere. Beraz, eskuratutako euskarriak (halakorik egonez gero) itzuli eta informazioa ekipo 
informatikoetatik ezabatu egingo du, lana amaitutzat jotzen denean. 

Lana burutzeko erabili behar diren informazio-sistemei dagokienez, esleipendunak 
segurtasunaren arloko konpromisoak onartu eta arauak bete beharko ditu, indarreko 
legeriari jarraiki. Bai enpresak, baita lantaldeak ere, kontratua betetzean ezagutu duten 
edozein datu, bereziki datu pertsonalak, konfidentzialtasun osoz gordetzeko berariazko 
betebeharra izango dute. Are gehiago, ezin izango dituzte datu horiek kopiatu edo erabili 
Baldintza Teknikoen Agiri honetan jasota ez dagoen helburu baterako, eta ezin izango 
dizkiete beste batzuei eman (ezta gordetzeko ere). 

Xede horietarako, datuak eskuratzeko orduan ahalik eta arreta handiena jarriko da. Edozein 
arau-hauste larritzat joko da eta kontratua baliogabetzeko arrazoia izango da, sor ditzakeen 
erantzukizun penalak edo bestelakoak alde batera utzi gabe. 

Esleipendunak bete beharko ditu datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa, eta, bereziki, 12. artikuluan adierazitakoa. 

4.6 Jabetza intelektuala 

Enpresa esleipendunak honako klausula hauek onartzeko konpromisoa hartzen du: 
 Egindako lanarekin lotutako jabetza intelektualeko eskubideak Zugaztelenak izango 

dira. Horren ondorioz sortutako edozein produktu edo azpiproduktu dagokion 
eremutik kanpo ezingo da beste helburu batzuetarako erabili, Zugaztelen 
berariazko baimen idatzirik gabe. Enpresa lizitatzaileak fitxategi guztien iturriak 
eskaini beharko dizkio Zugazteli, baita erabilitako programazio baliabideen iturriak 
ere. 

 Lana egiten den bitartean sortutako dokumentazioa Zugaztelen jabetza 
esklusibokoa da, eta enpresa esleipendunak ezingo du jaso, ez eta kopia bat lortu 
edo hirugarren batzuei eman ere, Zugaztelek berariazko baimen idatzirik eman 
ezean. Hala badagokio, Zugaztelek baimen hori emango lioke, enpresak zertarako 
behar duen berariaz adieraziz eskaera formala egin ondoren. Paragrafo honetan 
xedatutakoa bete beharko da, salbu eta kontratatutako lana egin dela frogatzeko 
gorde behar bada. Zugaztelek berariazko baimena ematen du lan honen emaitzak 
erreferentzia gisa eta etorkizunean Zugaztelentzat egin beharreko beste lan 
batzuen oinarri bezala erabiltzeko. 

 Enpresa esleipendunak Zugaztelek eskuratutako informazioaren 
konfidentzialtasuna bermatu beharko du eta, datu pertsonalei dagokienez, arlo 
horretan indarrean dagoen legeria bete beharko du. Lanak egiten ari diren bitartean 
eskuratu ditzaketen datu, informazio eta dokumentu guztiei buruz, enpresako 
kolaboratzaile guztiek erabateko sekretu profesionala gordetzeko konpromisoa 
hartzen dute, informazioa adierazteko modua (ahoz edo idatziz) edozein dela ere. 
Aipatzen ari garen eremuaren barruan esleitu zaizkien lanak egiteko ezinbestekoak 
diren laguntzaileek besterik ez dituzte erabiliko informazio horiek. Guztiei 
ohartaraziko zaie eskuratuko duten informazioa guztiz isilpeko eta ezkutukoa dela. 
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 Era berean, enpresa esleipendunak informazioaren segurtasun eta babes 
sistemaren akats edo ihesei buruzko edozein susmo berehala jakinarazi beharko dio 
Zugazteli, halakorik lanak garatzen ari diren bitartean antzematen badu. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanariar uharteen kalea 21, 3. solairua 

48015 BILBO (Bizkaia) 

 

Tel. zk.: (+34) 94 656 7717 

Fax zk.: (+34) 94 656 7718 

zugaztel@bizkaia.eus  

http://zugaztel.bizkaia.eus 

 

 

 SI-0002/ 2013 ER-1141 / 2011 

 
- Diseño y mantenimiento de infraestructuras telefónicas 

- Servicio de alta, grabación y digitalización de documentos 

- Servicio de atención no presencial a la ciudadanía, a través de canales telefónicos y telemáticos 
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