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 2. Ardatza- Antolamendu erduaren eta empresa 
egituraren berrikuntza (Euskalit) 

Helburuak 

_ Kultura eta Sormen Industrien alorreko enpresek, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren 

aurrean, bere kudeaketa sistemaren diagnostiko bat izatea.  

_ Kudeaketa sistemaren indarguneak eta hobetu beharreko eremuak identifikatu. 

_ Aratu behar dituzten kudeaketa esparru nagusiak lehenetsi. 

 

Diagnostiko hau lagungarria gertatuko zaie ondorengoak lortzeko: 

 Epe ertain-luzeko ikuspegi bat izateko, estrategia zehatzen bidez gauzatuko dena. 

 Oraingo eta balizko bezeroei begirako orientazioa izateko. 

 Bertako pertsonen artean proiektu partekatuaren sentimendua sortzeko. 

 Berrikuntza modu puntualean jorratzen duten erakundeak izatetik, erakunde 

berritzaileak izatera pasatzeko.Euren konpromiso soziala balioa eransten duen 

elementua bilakatzeko. 

 Bere baitako interes-talde desberdinak asebeteko dituzten emaitzak lotzeko, modu 

iraunkor eta orekatuan. 

 

Modalitateak ONLINE erremintekin 

A MODALITATEA: Autodiagnostikoa: Kudeaketa Aurreratuaren eredua 

erreferentziatzat hartuta, erankundeak bere kudeketa-egoeraren inguruko ONLINE 

autodiagnostikoa egingo du, ondorengo 6 elementuren inguruan: Estrategia, 

Bezeroak, Pertsonak, Gizartea, Berrikuntza eta Emaitzak.  

 Autodiagnostikoa amaitutakoan, elementu horietako bakoitzean 

erakundeak daukan aurrerapen-mailaren profila bat izango du. 
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B MODALITATEA: Gidatutako autodiagnostikoa: autodiagnostikoa egiteaz gain, 

erakundeak EUSKALITen 5 orduko bisita bat jasoko du (9:00tik 13:00ra): 

 zalantzak argitu 

 erakundearen ikuspegia aztertu eta kontrastatu. Horrela, erakundearen 

kudeaketa hobetzeko garrantzizkoenak diren alderdiak adostuko dira. 

Autodiagnostikoen onura 

  kudeaketaren egoera eta aurrerapen maila ezagutu 

 hobetu beharreko alor globalak identifikatu eta baita praktika egokiak 

erakusten dituzten kudeaketa esparruak ere, sektoreko beste 

enpresentzat erreferrente izan daitezkeenak. 

Parte hartzeko oinarriak 

1. Eskaera 

Izena emateko, interesatutako enpresek eskaera-orria bete beharko dute. 

Eskaera aurkezteko epea 2017ko urriaren 20an, 21:00etan, amaitzen da. 

2. Balorazioa eta Lanerako plana 

Eskaerak, iristen diren hurrenkeraren arabera onartu eta artatuko dira. 

Gidatutako Autodiagnostikoa eskatuz gero, lehendabizi kudeaketa-

autodiagnostikoa burutu beharko da (A modalitatea) eta ondoren, EUSKALIT 

erakundearekin harremanetan jarri behar da, batetik, erakundearen disponibilitatea 

ikusteko eta bestetik, laguntza-saioa adostu eta data jartzeko. Laguntza-saioa  

2017ko urriaren 2tik abenduaren 15 arte burutuko da. Saioaren 

iraupena 9:00tik 13:00ra. 

 

https://www.euskalit.net/ksiberritzaile

