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1. SARRERAKO OHARRA
Txosten-laburpena

Dokumentu honen bitartez, Gipuzkoako Diseinua eta 4.0 Industria proiektua azaltzen eta laburbiltzen saiatzen da, EIDE
taldeak garatutakoa, 2018ko irailaren eta 2019ko irailaren artean. Proiektua egindako laneko agirien emateaz amaitu zen:
hau da, Txosten-memoria eta Txosten espezifikoak (ik. 5.1 eranskina).

EIDEko lantaldea
Hasitako proiektuaren arduraduna EIDEk eratutako diziplinarteko lantaldea da. Diseinu-arloko profesionalek osatzen dute,
Design Thinking deiturikoan eta eduki-sorkuntzan espezializatutako taldeekin batera.
Benicio Aguerrea
Olaia Irulegi / Nora Inoriza (eta taldea)
Iñigo Echeverría
Xabier Llordés
José Ignacio Aranes / Carmelo Landa (eta taldea)

EIDE
DIARADESIGN
DINAMO
BLUE DESIGN
DOKU

Babes instituzionala: Gipuzkoako Foru Aldundia
Gipuzkoako Diseinua eta 4.0 Industria proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin egin da, Ekonomia Sustapena,
Turismo eta Landa Ingurunea Departamentuaren bitartez.
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1. SARRERAKO OHARRA
Jardunbidea: Ekonomia sortzailea (2018)

Proposatutako lana Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea, jasangarritasuna eta lankidetza sustatzeko
programa-ren 2018ko deialdiari lotu zitzaion –Ekonomia sortzailea jardunbidea, Ekonomia sortzailea indartzea xede duena–
Orain Industria 4.0 Gipuzkoan estrategiaren esparruan.

Edukiak
Txosten-memoria honek proiektuaren garapena laburbiltzen du bere alderdi nagusien laburpenaren bitartez:
•
•
•
•
•

Helburuak
Faseak
Egindako atazak
Hipotesiak eta indar-ideiak
Ondorioak

Halaber, honako hauek biltzen dituzten bi eranskinekin amaitzen da txostena:
• Entregatzekoak. Prestatutako laneko dokumentuan zerrenda
• Enpresekin eta hainbat eragilerekin izandako topaketen irudiak (bilduma)

Erronka estrategikoa
Behin proiektua amaitutakoan, Gipuzkoako enpresa-ehunak 4.0 inguruneetan duen etorkizun lehiakorrean laguntzeko
Diseinuak duen balio estrategikoa berresten dugu. Horregatik, eragin orokorra duen erronka honen gainean lan egiten
jarraitzeko (hausnartuz eta aztertuz) asmoa dugu: ekonomia-, lanbide- eta gizarte-arloan.
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1. SARRERAKO OHARRA
Eskerrak ematea

EIDEren eta bere taldea osatzen duten profesionalen izenean, eskerrak eman nahi dizkiogu proiektuaren fase desberdinetan
EIDErekin elkarlanean aritu diren erakunde, entitate, enpresa eta profesionalei:
ERAKUNDE PUBLIKOAK

ENPRESA-ERAKUNDEAK

• SPRI. Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia
• Oarsoaldea Garapen Agentzia

• Adegi. Gipuzkoako Enpresen Elkartea
• AFM-Advanced Manufacturing Technologies

IKERKETA-ZENTROAK

ENPRESAK

• IK4-Lortek
• Vicomtech

•
•
•
•
•
•
•
•

PRESTAKUNTZA-ZENTROAK
• TKNIKA. Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta
Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa
• Mondragon Unibertsitatea
• Industria Digitaleko Deusto Katedra
• Tecnun. Donostiako Goi Ingeniaritza Eskola
(Nafarroako Unibertsitatea)
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Angulas Aguinaga
Innguma Technologies
La Personnalité
Orona
Salto Systems
Soraluce
Ternua
Urola
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2. PROIEKTUAREN LABURPENA
2.1. Abiapuntua eta helburuak
ABIAPUNTUA

Gipuzkoako Diseinua eta 4.0 Industria proiektuaren jatorria, gure iritziz, Lurraldearen ekonomia-garapenerako fabrikazio
aurreratuak (Diseinuaren ekarpenarekin) duen izaera estrategikoan dago.
Zentzu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritzak eta SPRI Enpresa Garapenerako Agentziak
sustatutako estrategien sorreraren eta lan-ildoaren parte-hartzea izan du proposamenak, hain zuzen ere, Basque Industry
4.0-ren bitartez. Basque Industry 4.0 Eusko Jaurlaritzaren RIS3 espezializazio adimentsuko estrategiaren lehentasunetako bat
da.
Laburbiltzeko, Diseinuaren diziplinak Gipuzkoako enpresen Industria aurreratuaren ingurune berrietan lehiakortasuna
hobetzeko duen potentzialaren uste osotik abiatzen da proiektua.
Bereziki, Design Thinking deiturikoarekin (Diseinu-Pentsamendua), berrikuntza-prozesuei aurre egiteko, negozio-eredu
berriak proposatzeko eta balio erantsiko soluzioen planteamenduan enpresekin elkarlanean aritzeko funtsezko tresna bat
daukagu. Soluzio koherenteak eta erabiltzailearen irudia (bere errekerimenduak eta esperientzia) ideiagintza-, produkzio- eta
serbitizazio-etapen (egungo ekonomian gero eta garrantzitsuagoa dena) multzoan txertatzen duena.
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2. PROIEKTUAREN LABURPENA
HELBURU NAGUSIA

Gipuzkoako Diseinua eta 4.0 Industria proiektuaren helburu nagusia Lurraldea 4.0 Industrian erreferentziazko ekonomia
gisa kokatzen laguntzeko ezinbesteko ezagutza sortzea izan da, Gipuzkoako enpresen jardueran Diseinua txertatuz balio
estrategiko eta operatibo gisa.
Beste ordena batean eta bere kasuan, azterketa Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzeko aukera aurkezten da.
HELBURU OPERATIBOAK
• 4.0 Industriari eta, hedaduraz, Gipuzkoako enpresa berritzaileen gainean esparru, dimentsio, sektore, produktu/zerbitzu
desberdinei buruzko diagnostikoa egiteko eta partekatzeko ezagutza operatiboa izatea, enpresek nahiz unibertsitate,
zentro teknologiko eta erakundeek enpresa-mota bakoitzari egokitutako tresnak eta metodologiak sortzeko duten
ikuspegia aztertuz.
• Ekintza-programa bat oinarritu dezaketen premisa batzuk proposatzea.
• Ardatz estrategikoan (Diseinua/4.0 Industria) esku hartzeko gai diren eta erreferentzia-talde gisa eratu daitezkeen lanekipamenduz (sarea) hornitzea.
• Diskurtso egituratua sortzea (argumentuak: kontzeptuak, ideiak eta erreferentziak) 4.0 Industriaren eta Diseinuaren ekintza
integralaren potentzialaren inguruko sentsibilizazio kontzientziaziorako tresna gisa.

10

GIPUZKOAKO
DISEINUA
ETA 4.0 INDUSTRIA

2. PROIEKTUAREN LABURPENA
2.2. Metodologia

Planteamendu metodologikoak elkarren segidan eta pixkanaka-pixkanaka hiru lan-ildo edo -mailari aurre egiteko premiatik
abiatu dira:
• Kontzeptualizazioa eta aldez aurretiko analisia 4.0 Industriaren inguruan eta Diseinuaren ekarpena esparru horretan
• Gipuzkoako enpresen eta beste erakunde batzuen errealitatera hurbiltzea 4.0 Industriaren erronkaren aurrean
• Diseinuak berrikuntza-prozesuetan egiten duen ekarpena erakustea, batez ere Gipuzkoako ETEei zuzenduta
Xede horrekin, harremana sortu da Gipuzkoako eta Euskal Autonomia Erkidegoko 4.0 Industriako erreferentziazko eragileekin:
enpresa-elkarteak eta 4.0 Industriak Lurraldean duen indarraren enpresa ordezkariak, baina baita inplikatutako erakunde
publiko, unibertsitate edo zentro teknologikoak ere. Eta hori kontuaren ikuspegi askotarikoa eta globala partekatzeko xedez.
Elkarlanean, erakunde horien bitartez, Gipuzkoako hainbat enpresaren egungo egoerari eta etorkizuneko planei buruzko
informazio baliotsua lortu da.
Ekintzak planteatu eta egikaritzeko orduan, Diseinuaren esparruko profesionalek (EIDEri elkartutakoak) eratutako lantaldearekin
eta DIARADESIGN eta DOKU taldeekin batera, Prospektiban adituak diren kontsultoreek (LKS/PROSPEKTIKER) lagundu dute.
Hasieran azaldutako planteamenduari dagokionez, lantaldeak aurkeztutako errekerimendu metodologikoetara egokitzeko
behar diren doikuntzak sartu ditu. Beste gauza batzuen artean, egokitzapen-ahalegin horrek kontzeptualizazio-atazak eta
landa-lanak berak eskatzen zuten arreta indartzea ekarri du.
Arreta berezia jarri da produkzio-alderdian ez ezik, baita —modu zabalagoan— enpresa-jarduera globalean ere (planteamendu
holistikoa), diziplina anitzeko ikuspegiarekin, erabiltzaileen premiei eta esperientziari erreparatuz (gogobetetasuna, nortasuna,
etab.). Hau da: pertsonak ardatz hartzen dituen Diseinua, paradigma berriak, sormena, berrikuntza, erabilgarritasun
eta komunikazio enpatikoak, prototipoak gauzatuz arriskuak murriztea eta horien ebaluazioa sustatzen duten eta tresna
eraginkorren erabilera, iraunkortasun produktiboko jarraibideen aplikazioa eta ingurunearen zaintza aktiboa eta bere
eraldaketa (enpresa-lanaren oinarrizko elementu gisa) aintzat hartzen dituzten Design Thinking irizpideekin.
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2. PROIEKTUAREN LABURPENA

Design Thinking deiturikoaren ekarpena, bere ikuspegi globala kontuan hartuta, modu berritzailean esku hartzera bideratzen
da, balio erantsiko soluzioekin eta arriskua eta ziurgabetasuna murrizteko jarraibide metodologikoekin.
•
•
•
•
•
•
•

Enpresaren ikusmoldea, filosofia eta kultura
Lan-metodologia eta prozesuen definizioa (erabiltzailea ardatz nagusi gisa)
Produktuak sortzea
Zerbitzuak garatzea
Nortasuna/Irudia/Bereizketa
Komunikazioa (enpatikoa eta atzeraeraginezkoa)
Ebaluazio iraunkorra (autoerregulatzeko eta erantzuteko ahalmenarekin)

Enpresa barruan (barne-esparruan) sinergiak sortzen dituen eta tartean dauden beste enpresa, erakunde eta profesional
batzuekin (sektore berekoak eta beste sektore batzuetakoak: kanpo-esparrua) itunak eratzen dituen ikuspegian pentsatzen
da.
Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko, Estatuko eta nazioarteko beste lurralde batzuei dagozkien erreferentziak ezagutzeak
aukera eman digu landutako informazioa eta edukiak testuinguruan jartzeko.
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2. PROIEKTUAREN LABURPENA
2.3. Faseak

Proiektua hiru fasetan garatu da, aurreko atalean aurreratutako planteamendu metodologikoaren arabera:
• I. Fasea [2018ko iraila / 2019ko otsaila]
Kontzeptualizazioa eta aldez aurretiko analisia 4.0 Industriaren inguruan eta Diseinuaren ekarpena esparru horretan.
Mugarria
Fase hori kontraste-jardunaldi batekin osatu zen. Jardunaldian 4.0 Industriaren eta Diseinuaren arloko adituek eta
profesionalek hartu zuten parte (Donostian, 2019.02.08).
• II. Fasea [2019ko martxoa / 2019ko ekaina]
Gipuzkoako enpresen eta beste erakunde batzuen errealitatera hurbiltzea 4.0 Industriaren erronkaren aurrean (arduradunekin
egindako elkarrizketa indibidualizatuak eginda).
Mugarria
Etapa hori landa-lanarekin amaitu zen: Gipuzkoako 4.0 Industriaren garapenarekin konprometitutako enpresetako
arduradunekin eta eragileekin egindako saioak (Donostian, Arrasaten, Errenterian, Hernanin, Iruran, Legazpin, Oiartzunen
eta Bilbon, 2019ko maiatzean eta ekainean).
• III. Fasea [2019ko uztaila / 2019ko iraila]
Diseinuak (Design Thinking) berrikuntza-prozesuetan duen ekarpenaren erakustaldi praktikoa, batez ere Gipuzkoako ETEei
zuzendutakoa.
Mugarria
Fase honen mugarria izaera profesionaleko Workshop deiturikoa egitea izan da: «Aukerak: Diseinua eta 4.0 Industria»,
Oarsoaldea Garapen Agentziaren TKNIKA zentroaren laguntzarekin (Errenteria, 2019.09.19).

13

GIPUZKOAKO
DISEINUA
ETA 4.0 INDUSTRIA

2. PROIEKTUAREN LABURPENA
2.4. Egindako ekintzak eta atazak

TXOSTENA: GIPUZKOAKO DISEINUARI ETA 4.0 INDUSTRIARI BURUZKO ERAGILEAK ETA BALIABIDEAK
Gipuzkoako Diseinua-4.0 Industria binomioari buruzko dokumentu-erreferentzien txostena egitea, Euskal Autonomia Erkidego
osoan eragina duena. Lurraldean lan egiten duten eragile eta baliabideen etorkizuneko mapa bat eratzen lagundu dezakeen
zerbitzu-informazio tresna gisa planteatzen da. Hainbat erreferentzia barne hartzen ditu, hala nola:
•
•
•
•
•
•

Erakunde-alorreko estrategiak eta programak
Erakunde publikoen eta erreferentziazko beste entitate batzuen txostenak
Proiektu espezifikoak (lagin bat)
Eragileen mapa: erreferentziazko erakundeak eta enpresak
Topaketa eta ekitaldi aipagarriak
Erreferentzia bibliografikoak eta literatura grisekoak

PROIEKTUAREN HASIERAKO HIPOTESI ETA EGIAZTAPENEI BURUZKO TXOSTENA
Kontzeptualizazio-analisi fasean identifikatutako hasierako hipotesiak eta egiaztapenak jasotzen dituen dokumentu espezifiko
baten prestaketa. Bi ataletan egituratzen da:
• 4.0 Industriari buruzko lehen egiaztapenak
• Diseinuaren ekarpenari buruzko indar-ideiak
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2. PROIEKTUAREN LABURPENA

HAUSNARKETA- ETA KONTRASTE-SAIOA 4.0 INDUSTRIAKO ETA DISEINUKO ADITU ETA PROFESIONALEKIN
4.0 Industriako eta Diseinuko aditu eta profesionalekin egindako hausnarketa- eta kontraste-saioaren (Donostia, 2019.02.08)
antolaketa eta garapena. Mugarri horrek honako ataza hauek sortu zituen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enpresa eta entitateen hautaketa
Aldez aurretiko kontaktuak hautatutako erakundeetako arduradunekin
Saioaren diseinu-gidoia
Proiektuaren eta jardunaldiaren aurkezpena
EIDEren bideoaren proiekzioa: Diseinuaren botere eraldatzailea
Gonbidatuei entregatu beharreko dokumentazioa prestatzea
Edukien analisia, ebaluazioa eta laburpena
Amaierako txostena

ERREFERENTZIAZKO ENPRESA ETA ENTITATEETAKO ARDURADUNEKIN LANDA-LANA
Gipuzkoan 4.0 paradigma sustatzeko eta ezartzeko erreferentziazko enpresa eta entitateen ordezkariekin banakako saioen
antolaketa eta garapena. Landa-lanak, beste gauza batzuen artean, ondorengo ataza hauek egitea eragin zuen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Egiaztapenaren xede diren enpresa eta entitateen hautaketa
Aldez aurretiko kontaktuak hautatutako enpresa eta erakundeetako arduradunekin
Elkarrizketen diseinu-gidoia
Gonbidatuei entregatu beharreko dokumentazioa prestatzea
Enpresa edo erakunde bakoitzaren profilari buruzko txosten espezifikoa egitea
Saioak egitea: elkarrizketa sakonak
Edukien grabazioa eta tratamendua
Amaierako txostena
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2. PROIEKTUAREN LABURPENA
TAILERRA/WORKSHOP «AUKERAK: DISEINUA ETA 4.0 INDUSTRIA»

«Aukerak: Diseinua eta 4.0 Industria» Workshop-aren antolaketa eta garapena. Tailerra, ikusmolde erabat praktikoarekin, hiru
bloketan egituratu zen:
• Gipuzkoako Diseinua eta 4.0 Industria proiektuaren aurkezpena
• Enpresa arrakastatsuen esperientzia eta kasuen erakusketa: Angulas Aguinaga (Irura) eta Salto Systems (Oiartzun)
• Dinamika: Design Thinking-eko oinarri metodologiko aplikagarriak
Oro har, ekimen-proposamen horrek honako zeregin hauek egitea ekarri zuen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tailerraren kontzeptualizazioa eta diseinua
Programa prestatzea
Enpresa «traktoreen» identifikazioa eta hautaketa Gipuzkoako 4.0 garapenetan
Proiektuaren eta tailerraren aurkezpenerako eskema-gidoia sortzea
EIDEren bideoaren proiekzioa: Diseinuaren botere eraldatzailea
Design Thinking metodologiaren azalpena: Diseinuaren lan-printzipioak, beste diziplina batzuekiko prozesu
sortzaileetara estrapolatzeko modukoak
Saio praktikoa 4.0 proiektu baten garapenean Design Thinking-a aplikatzen duten lantaldeekin
Dokumentazio-karpetaren prestaketa bertaratutakoei entregatzeko
Oarsoaldea Garapen Agentziarako ohartarazpena prestatzea
Amaierako txostena
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FORMULATU ETA BERRETSITAKO HIPOTESIAK
Kontzeptualizazio- eta analisi-faseak 4.0 Industriari eta Diseinuak esparru horretan egiten dion ekarpenari buruzko hasierako
hipotesiak egitea eragin zuen —lehen egiaztapen eta indar-ideia gisa—. Hipotesi horiek 4.0 ekonomiaren eta kulturaren
garapenean inplikatutako erreferentziazko enpresa eta eragileekin egin dugun landa-lanaren fasean berretsi eta indartu
egin zirela ziurtatu dezakegu. Ondoren, hasierako hipotesi eta egiaztapen horiek adieraziko ditugu.

3.1. 4.0 Industria: Lehen egiaztatzeak
EGIAZTATZEAK
Gipuzkoako (eta modu zabalagoan, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako lurraldeetako) 4.0 Industriari buruzko
kontzeptualizazio- eta analisi-fasean behatutakoa koordenatu hauetan sar daiteke:
1. 4.0 Industriaren garapenari laguntzeko politika aktiboak
Horiek izatea: Herri Administrazioen planteamendua eta jarraipena, aipagarria da Gipuzkoan eta Euskal Autonomia
Erkidegoan.
2. Eragile-sarea: lankidetza publiko-pribatua
Ekosistemaren ezaugarri positiboetako bat, hauen arteko interakzio (lankidetza eta sinergia) ugariko Mapa da:
•
•
•
•
•

Herri Administrazioak
Enpresak
Parke, korporazio eta zentro teknologikoak
Prestakuntza-zentroak
Beste entitate batzuk
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3. 4.0 Industriaren ikusmoldea eta ikuspegia zabaltzeko komenigarritasuna
Fabrikazio aurreratuaren garapenerako aukerek gainditu egiten dute Gipuzkoan ibilbide luzea duten sektore tradizionaletara,
esaterako makina erremintara mugatutako ainguraketa.
4. 4.0 Industria: informazio-ikuspegitik oraindik identifikatu eta erregistratu gabeko unibertsoa da
Politika eta ekintza publikoak ezartzeko nahiz enpresa arteko lankidetzarako, kontzeptu- eta informazio-ikuspegitik fabrikazio
aurreratuko mapa bat edukitzea komeni da: Gipuzkoako (eta Euskal Autonomia Erkidegoko) eragile-protagonistak eta
baliabide erabilgarriak.
5. 4.0 Industriaren eragina ekonomiaren eta gizartearen multzoan
Fabrikazio aurreratuaren irismena globala da, digitalizazioa sektore guztietan erabat hedatzearen araberakoa.

3.2. Diseinuaren ekarpena: Indar-ideiak
Kontzeptualizazio- eta hausnarketa-atazak Diseinuaren benetako ekarpenari eta potentzialari buruzko hainbat indar-ideia
planteatzera eraman gintuen. Aurrekontu kontzeptual horiek landa-lanean alderatu eta garatu ziren.
Laburbilduta azalduko ditugu:
1. Nahitaezkoa da Diseinuak 4.0 Industrian egiten duen ekarpenari buruzko analisia, interpretazioa eta hausnarketa
egitea
2. Diseinua balioa sortzen duen tresna estrategiko eta zeharkako gisa ulertzen da
3. Diseinu-arloko profesionalaren bitartekari-/bideratzaile-funtzioa nabarmendu egin behar da
4. Errekerimendu eta profil profesional berriei erreparatzeko premia aurkezten da
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5. Funtsezkoa da Design Thinking-etik (Diseinu-Pentsamendua) lan egitea
6. Diseinuak berrikuntzara zuzendutako ikuspegi integrala aplikatzea eskatzen du
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Xedea/Ikuspena
Metodologia eta prozesuak (optimizazioa)
Sormena eta eskumenak
Erabiltzailea eta esperientzia
Baterako sorkuntza
Produktuak: asmatzea/fabrikatzea
Zerbitzuak: garapena eta ezarpena
Nortasuna/Irudia/Bereizketa
Enpatia eta komunikazioa
Ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-iraunkortasuna
Kalitatea
Kontzientzia
Eta abar
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4. ONDORIOAK

4.0 Industriaren inguruan eta Diseinuaren ekarpenaren inguruan ondoren zirriborratuko ditugun ondorioak honako eskuhartzeak egin eta aztertu ondoren lortu dira:
• Kontzeptualizazio-analisia: hipotesi eta indar-ideien planteamendua
[2018ko iraila / 2019ko iraila]
• Hausnarketa-kontrastea saioa eta hori aintzat hartzea
[2019ko otsaila]
• Landa-lana: elkarrizketa sakonak Gipuzkoako enpresa eta entitateekin
[2019ko maiatza-ekaina]
• Workshop-a Errenterian egitea, Oarsoaldea Garapen Agentziaren eta TKNIKAren laguntzarekin
[2019ko iraila]
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4.1. 4.0 Industriaren inguruko ondorioak
1. «4.0 INDUSTRIA»: KONTZEPTU HEDATUA BAINA LAUSOA

Kontzeptu horren (eta bere erabileraren) pertzepzio lausoa ikusten da batzuetan, sarritan «marka» moduan erabiltzen dena,
neurri gutxitan oinarrituta marketin-eko terminotan. Bestalde, neutroagoa, baina hura bezain zabala eta bereizlea den
«fabrikazio aurreratuaren» kontzeptuari, gutxiago eragingo lioke azalekoa eta zehaztugabea den «marka»-erabilerak.
Gainera, 4.0 prozesuen erritmo azeleratuak —esperimentatutako aldaketekin— eta beste egoera batzuetarako sarbidea
izateak, aukera ematen dute beste kategoria batzuk iristen direla ikusteko, esaterako, «5.0 Industria», langilea eta erabiltzailea,
itxura batean prestakuntza eta eskakizun sortzaile handiagoarekin ahaldunduko diren agertokiak deskribatzen dituena
(baldin eta prestatu badira eta sistemak aukera hori eskaintzen badie).
2. GIPUZKOAKO 4.0 INDUSTRIA: ALDEKO TESTUINGURUA ETA ELKARLANERAKO GOGOA
Duela urte batzuetatik hona, Gipuzkoan —eta hedaduraz Euskal Autonomia Erkidegoan— aldeko testuingurua sortu da 4.0
Industria sustatzeko eta ezartzeko. Herri Administrazioek eta prestakuntza-zentro espezializatuek badakite beharrezkoa dela
4.0 kultura sustatzea. Ildo horretan doaz Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren, SPRIren eta Eskualdeko Garapen
Agentzien laguntza-programak, Lurraldean errotutako unibertsitateek aurkezten duten eskaintza akademikoa —berritua—
eta TKNIKAk ematen duen laguntza Lanbide Heziketaren eta enpresentzako laguntzaren esparruan.
Eragile publiko eta pribatuen arteko elkarlanerako gogoa funtsezkoa da ekosistema bideratzaileak konfiguratzeko: enpresaenpresa, unibertsitatea-enpresa, askotariko diziplina eta sektoreetako profesionalak, startup-ekin batera egindako proiektuak,
etab. Ekosistema horiek konfiguratzea funtsezkoa da negozio berriak eta ekimen berritzaileak asmatzeko, esperimentatzeko,
prototipoak egiteko, pilotatzeko eta garatzeko.
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3. LAGUNTZA-PROGRAMAK: BALIABIDEETARAKO SARBIDEA, I+G KULTURA ETA JARRAIPENA
Euskadiko Herri Administrazioen laguntzen eta programen bitartez, ekimenak garatzen laguntzeko baliabide ekonomikoak
eta esparruak bideratzen dira. Batzuetan, laguntza-programek ez dute nahikoa eskaera izaten laguntzak formalizatzeko eta
4.0 inguruneak sortzen dituen erronkei aurre egiteko informazio-, sentsibilizazio- edo gaitasun-faltagatik, batez ere ETEen
kasuan.
Adierazitakoa kontuan hartuta, zabalkunde-kanpainak (eta laguntza-kanpainak) egin behar dira enpresa txiki eta ertainek
beste esperientzia batzuk ezagutu ditzaten eta Administrazioak eskaintzen dituen askotariko baliabideetarako sarbidea izan
dezaten, eta I+G+b-ren kultura laguntzailea eta konprometitua (laguntza eta dirulaguntza ofizialetatik haratago) sustatu
dadin, enpresentzako funtsezko tresna bihurtuz.
Halaber, babestutako proiektuen kontrasteak eta jarraipenak haien iraunkortasuna eta proposatutako negozioen izaera
berritzailea lehenetsi eta zaintzea komenigarria izango litzateke.
4. ALDAKETEN HEDAPENA, SAKONTASUNA ETA AZELERAZIOA
4.0 Industriak eraldaketa sakona ekarri du (eta eragiten ari da) produkzio-prozesuetan, enpresa-kudeaketan eta
konprometitutako protagonista edo eragileen kulturan edo pentsamoldean: zuzendariak, profesionalak, teknikariak,
kudeatzaile publikoak, langileak, bezeroak, prestatzaileak, ikasleak...
Eraldaketa horrek eragin zuzena izango du –dagoeneko izaten ari da– enpresen barne-antolaketa eta lanbide-profil berrietan
ez ezik, baita kultura ekonomikoan eta gizarte-arloan ere.
4.0 Industrian txertatzeko prozesuak konplexuak dira eta euren denbora behar dute. Baldintzatuta daude neurri handi batean
mozkin-errentagarritasunari eta kostuen murrizketari (ezinbesteko aldagaiak) egiten dien ekarpenagatik ere. Baina prozesu
geldiezinak dira. Etorkizunari modu pasiboan itxaron diezaiokegu edo etorkizuna «diseinatzen» ahalegindu gaitezke (gure
indarrekin…).
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5. «BIZKORRAGO IKASTEN IKASTEA», IRISMENA DUEN BEGIRADAN OINARRITURIK

Kontuan izan behar da 4.0 Industriako teknologiak eta gainerako elementuek zein abiadura handian aurrera egiten duten.
Eta hori (eraldaketa-prozesuen erritmo azeleratua) ere faktore garrantzitsua da eta faktore horretan eragiten dute —aurre
egiteko— enpresen tamainak eta ahalmenak. Testuinguru horretan, ideia hau adierazten da: «Bizkorrago ikasten ikasi behar
dugu», aldaketa hobeto eta bizkorrago kudeatzera eramango gaitu eta.
Ideia horrekin batera dator «Prestakuntza iraunkorra» eta bizitza profesional osoan zehar eguneratzeko kontzeptu klasikoa.
Horren indarraldia areagotu egiten da, areagotu badaiteke. Nolanahi ere, ikasteko eta erabakiak hartzeko lastertasunak
begirada estrategiko eta irismen handiko oinarria izan beharko luke.
6. EBOLUZIO TEKNOLOGIKOA ETA NEGOZIO-IRAULTZA
Balio-proposamenak 4.0 Industrian. «Eboluzio teknologiko natural» baten esparruan, tresna teknologiko gaitzaileek
(oinarrizkoek edo erabilgarri izan daitezkeenek) negozio-aukera berriak sor ditzakete (negozio- eta jarduera-ereduak badaude
deskubritu gabe proposamen berritzaileen bitartez).
Horretarako gakoetako bat negozio-ereduek eta eskainitako soluzioek bezeroen (horien premien) erabateko gogobetetasunean
eragitea da. Horretarako, enpresa osoak sentsibilizatuta eta konprometituta egon behar du aurrea hartzeko eta balioa
emateko (enpresa-kultura berria): merkatuak (bezeroak) kontratatu/ordaindu/erabili nahi duen hura.
7. TXERTATZE PLANIFIKATUA ETA PIXKANAKAKOA
Benetan eraginkorra izan dadin, 4.0 kultura enpresetan txertatzea prozesu planifikatu eta pixkanakako baten parte izatea
komeni da, eta enpresa bakoitzaren neurriei eta berezitasunari erantzuten dien eredu metodologikoa, aldez aurretiko
hausnarketa eta autodiagnostikoa dituena eta mimetizazio-prozesu mekanikoren tentazioa alde batera uzten duena…
Enpresa bakoitza egon nahi duen eta egon daitekeen tokitan eta bidetan kokatu beharko da.
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8. «ZERTARAKO»: ERRENTAGARRITASUNA EPE ERTAIN-LUZERA

Enpresa askok euren prozesuetan teknologia berriak txertatzeko premia ulertzen dute (esaterako Big Data-rekin). «Urratsa
ematen dute» baina gero ez dira gai balioa eta zentzua emango dien («zertarako») benetako aplikazioa aurkitzeko. Orduan
eskatzen dute laguntzeko eta «hura konpontzeko». Horrek frustrazioa sortzen du eta eragin negatiboa du ondorengo
erabakietan... Behatzaile baimendunek esaten duten bezala, enpresek «arrakasta bermatua» eta epe laburrera emaitzak
ematen dituena nahi dute. Beharbada, osagai kualitatiboei erreparatuz, prozesuak epe ertain eta luzera bideratzea komeniko
litzateke, egokitzen joan daitezen eta balioa denborarekin sor dezaten, aplikatzen diren heinean.
9. ENPRESEN TAMAINA: FAKTORE GARRANTZITSUA
Enpresen tamaina faktore erabakigarria da. Gipuzkoako (eta hedaduraz Euskal Autonomia Erkidegoko) enpresaehunean, konpainia handi gutxi eta ETE asko daude, errealitate, erritmo eta finantza-, pertsonal- edo egitura-baliabide
desberdinetakoak. Horregatik, 4.0 Industriaren interpretazio desberdinak erakusten dituzte. Gaur egun, fabrikazio aurreratua
batez ere enpresa handietan dago eta «traktore» funtzioa betetzen du gainerakoen gainean. Faktore horrek hausnarketa
planteatzen du Gipuzkoako enpresa-hazkundearen zentzuari eta ereduei buruz. Kontu horri dagokionez, erreferentziazko
euskal enpresa jakin batzuk kanpoko taldeek erosteko arriskua edo beldurra ikusten da, horrek dituen ondorioekin.
10. ENPRESA «TRAKTOREAK»/ENPRESA «JARRAITZAILEAK»
4.0 Industriaren esparruan, eragile protagonistek uste dute bi enpresa-mota identifika daitezkeela, euren bultzadaren eta
jardueraren arabera. Batetik, enpresa «traktoreak»: berritzaileak; produktu eta zerbitzu berrien eta sektoreen, merkatuen
eta joeren sortzaileak. Eta bestetik, enpresa «jarraitzaileak», aurreko enpresek ireki eta markatutako lan-ildoa hobetzen edo
osatzen arreta jartzen dutenak.
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Definizioz (ekosistemak dinamikoek dinamiko izaten jarrai dezaten) funtsezkoa da «traktore» ahalmena duten enpresak
egotea. Hala eta guztiz ere, enpresa horiek enpresa «jarratzaile» eta/edo hornitzaile edo laguntzaileen (ondo trebatutakoak)
ingurua izan behar dute, eskatzen dituzten garapenak haien esku uzteko.
11. ETE-ENTZAKO AUKERA
Fabrikazio aurreratuak negozio berriak sortzeko aukera (produktuak edo zerbitzuak dibertsifikatuz) eskaintzen die enpresa
txiki eta ertainei soluzio malguago eta pertsonalizatuagoen bitartez (fabrikazio gehigarria bide bat da).
Ekimen berritzaileak sortzeko potentzial hori gakoa da Gipuzkoarako, ETEek eratzen baitute Lurraldeko enpresa-egitura eta
-ehuna.
12. PRODUKTU PROPIOA DUTEN ENPRESAK
4.0 Industriaren ingurunean kokapen ona izatea bideratzen duten beste faktore batzuen artean fabrikazio propioko produktua
izatea dago. Gipuzkoa eta Euskal Autonomia Erkidego osoa produktu propioa duten enpresa-kopurua handitzeko premian
daude.
Produktu propioa asmatzen eta fabrikatzen duten enpresek garrantzi handiagoa ematen diote Diseinuari beste batzuen
produktua fabrikatzen dutenek baino. Enpresa laguntzaile oso espezializatuak ere badaude, jarrera harkorra dutenak eta
euren fabrikazio-prozesuetan Diseinua txertatzen dutenak
.
13. «HIZKUNTZA BERA HITZ EGITEA»
Balio-ekarpenean eta elkarlanerako ikuspegian oso garrantzitsua da kode beraren oinarriak partekatzea komunikatzeko eta
elkar ulertzeko: «hizkuntza bera hitz egitea». Hain zuzen ere, baldintza bat da (komunikatzailea, enpatikoa eta kulturala).
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Eskualdeko Garapen Agentziek, SPRIk edo TKNIKAk bitartekaritza-, babes-, aholkularitza- edo prestakuntza-rol baliotsu
horren zati bat jokatzen dute 4.0 esparruan finkatzen lagunduko dieten orientazioa, itzulpena («hizkuntza bera hitz eginez»)
eta baliabideak behar dituen enpresarentzat.
Xede horrekin, Diseinuaren eta forma partekatuaren ikuspegitik, EIDEk inplikatutako enpresa eta profesionalekiko pertzepzio-,
analisi- eta solasaldi-gakoak osatzen eta indartzen lagundu dezake.
14. DATUAREN GARRANTZIA ETA DATU HORI EZAGUTZA OPERATIBO BIHURTZEA
4.0 ingurunean, datuen kudeaketa eta datu horiek ezagutza operatibo, produktu eta zerbitzu bihurtzea ezinbestekoak dira.
Datua informazio- eta ezagutza-iturri bihurtzen da, gakoa erabakiak hartzeko. Enpresen iraunkortasun- eta lehiakortasunfaktore ere bada.
Konektatutako munduak aukera ematen du fabrikazio-prozesu osoa ezagutzeko eta prozesu horretan eragiteko. Aukera
ematen du, merkaturatu eta bezeroaren eskura jarri ondoren, produktuaren edo zerbitzuaren erabilerari eta portaerari buruzko
informazio bereizlea lortzeko.
Bi dimentsio horiek bat egitea: ezagutzarenak fabrikazioaren gainean eta ezagutzarenak erabileraren gainean, produktuak
eta zerbitzuak optimizatzeko oinarria emango du.
4.0 Industriaren erronkak —datuak lortu eta tratatzeari dagokionez— Ikerketan eta Garapenean inbertitzea eskatzen du.
Apustu hori diziplina anitzeko edo sail arteko esanahian gauzatu behar da enpresaren organigraman eta produktuak eta
zerbitzuak hobetzeko ideiak sortzeko motorra da.
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15. ZEHARKAKOTASUNA: LANBIDE-PROFILAK ETA INTERAKZIOA

4.0 industriak lanbide-profil berriak eta inplikatutako eragileen etengabeko prestakuntza eskatzen du. Enpresek talentua
eskatzen dute, ezagutza tekniko «klasikoak» edo sektorialak izatea aise gainditzen duen balioa, alegia. Sormenari, bokazio
berritzaileari, kudeaketa emozionalari (enpatiaren moduko ardatzekin) edo zentzu kritikoari lotutako gaitasun ukiezinak eta
zeharkakoak barneratzea eta aplikatzea eskatzen du.
Trebetasunen izaera integralak funtsezkoa du enpresa edo erakundeko langileen profilak karakterizatzea eta eragile eta sail
desberdinen arteko ikuspen barneratzailean eta interakzioan adieraztea. Barne-komunikazioak (eta kanpokoak) enpresa eta
entitate askotan oraindik ikusten diren antolamendu-oztopoak gainditzeko esku hartzen du hemen.
16. DEFIZITA PROFESIONAL KOPURUAN ETA HEZKUNTZA-SISTEMAREN EKARPENA
Talentu «zuzena» duten pertsonak erakarri behar dira: teknikoki fidagarriak direnak baina enpresa bakoitzaren kulturaren
(berritzailearen) kode korporatiboak bereganatzeko bokazioa dutenak. «Saltzen jakiteko» eta premiak edo diseinatu beharreko
funtzionaltasunak identifikatzeko gai diren profesionalak.
Gipuzkoako lanbide-heziketaren maila bikaina dela uste den arren (ondo prestatutako gazte proaktiboak), merkatuan profil
hori gaur egun aurkitzea zeregin konplexua da, hautagai gazte horiek beste enpresa batzuek berehala fitxatzen dituztelako.
Defizita nabaria da hasteko moduan dauden profesional kopuruari dagokionez.
Ingeniaritzen kasuan, bereziki, lanbide-profilak enpresen premiekin bat etortzeko 4.0 Industriaren garapena zailtzen eta
moteltzen duten bi «arrakalaren» oztopoa dago: generoarena (Ingeniaritza-ikasketetan emakume gutxiago hasten direlako)
eta belaunaldiarena, batez ere zuzendaritza-postuetan (profesionalen eskaintzaren eta eskariaren arteko desdoikuntzagatik).
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Profil ikertzailea duten pertsonak erakartzeko zailtasunek zentro teknologikoei ere eragiten diete, izan ere, doktoregaiak
prestatzen lan egiten dute gero enpresa-munduan sartzeko eta haietan parte hartzeko.
Hezkuntza-sistemak gaztarotik sustatu eta irakatsi beharko luke etorkizunean 4.0 Industria lanbide-profil egokiz hornituko
duen eta gaur egun dagoen «genero-arrakala» irauliko duen bokazio teknikoa edo teknologikoa.
17. IKUSPEGI HOLISTIKOA
Berrikuntzaren kulturak eta paradigmak berezkoa dute 4.0 enpresaren jardueran eragiten duten alderdien eta elementuen
ikuspegi globala eta integratzailea.
Prozesu eta eragileen multzoa (bezeroa-erabiltzailea eta langilea, hasiera batean) eta konpainiaren xedea/ikuspena (kultura,
balioak, helburuak eta gaitasunak) modu holistikoan hartuta, kokapen hobean egongo da garatutako produktu eta zerbitzuei
zentzua, balio bereizgarria eta lehiakorra emateko.
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4.2. Diseinuaren ekarpenaren inguruko ondorioak
1. DISEINUA SARTZEA, ENPRESEN TAMAINAK BALDINTZATUTA

Gipuzkoako tamaina handiko enpresa industrialek aspalditik daukate produktu-diseinua euren prozesuetan sartuta, eta gero
eta eginkizun garrantzitsuagoa egiten du enpresako hainbat esparrutan (grafikoa, interfazea, zerbitzuak, emozioak…).
Baina ETEen parte handi bat (Lurraldeko enpresen artean gehienenak direnak), prozesu horietatik «kanpo geratzen da» edo
ez dute errazten Diseinuaren benetako esku-hartzea (hainbat arazorengatik: baliabide mugatuak, barneko eta kanpoko
ezjakintasuna, etab.).
Sarritan, Diseinua ez da lotzen prozesu espezifiko batekin eta are gutxiago lankidetza metodologiko batekin edo esku-hartze
global batekin. Sarritan, proiektu bakoitzean edo bakoitzaren ataza inplizitutzat jotzen da eta, zoritxarrez, honek ez du ekartzen
Diseinuaren garrantzia, alde batera uztea baizik, eta horregatik, oharkabean pasa daiteke edo ez da errentagarritzat jotzen.
2. DISEINUA: EZINBESTEKOA PRODUKTU ETA ZERBITZU BERRIAK EMATEKO
Diseinuak 4.0 enpresek eskaintzen dituzten produktu- eta zerbitzu-sorta dibertsifikatzeko aukera ematen du. Bere ekarpena
ezinbestekoa da –bereziki 4.0 Industriako zenbait sektore edo lineatarako– Produktu-diseinuarekin, Prozesu-diseinuarekin
edo Erabiltzailearen Esperientziaren Diseinuarekin (UX Design).
Horrez gain, ingurune digitalizatuak (konektagarritasun maximoarekin, Gauzen Interneten sorrerarekin, fabrikazio gehigarriarekin,
etab.) enpresetan sormen operatiboa eta Diseinua aplikatzeko aukera bikain moduan aurkezten dira. Mugarria izan daitezke,
bereziki produktu propioa duten enpresentzat.
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3. DISEINUAREN POTENTZIALA: GARATZEKO ETA APROBETXATZEKO

Diseinuaren potentziala ez da oraindik erabat aitortu eta garatu enpresa-ehunean. Enpresak bere erabilgarritasunaz (eta epe
labur eta ertaineko errentagarritasunaz) limurtzeko eta konbentzitzeko erronkaren aurrean dago oraindik. Zenbait esparrutan,
esaterako, unibertsitatean edo zentro teknologikoetan, ez du nahikoa ikusgarritasun eta protagonismo.
Desiragarria izango litzateke Diseinuaren onurak aitortzea: bere izaera estrategiko eta operatiboari buruzko kontzientzia.
Eta ingurune horien eta beste batzuen arteko lankidetza-ekimenak planteatzen dituen (ikuspegi osagarriak, sinergiak eta
Diseinuaren espezialitateen hedapena dituztenak) ikuspegi erabat praktikoarekin eragitea.
4. PRODUKTU INDUSTRIALA ETA KONTSUMOKOA: ERABILGARRITASUNA, IRAUNKORTASUNA ETA NORTASUNA
Gipuzkoako enpresen ehunean eta jardueran produktu industriala da nagusi, azken kontsumoko produktuarekiko alde
handiarekin. Diseinuari hain handia ez den garapen-esparrua esleitzea erabakitzen du horrek.
Erabilgarritasuna/ergonomia, iraunkortasuna eta nortasuna. Funtsezkoa da Diseinuaren ekarpena kontuan hartzea
produktuaren sorreran eta fabrikazioan: bere alderdi ergonomikoan (ezarritako arauen eta erabilgarritasun optimizatuaren
arabera), iraunkortasunaren alderdian (ekonomia zirkularra eta Ekodiseinua) eta alderdi formalean (nortasun berezituari eta
estetika koherenteari lotuta).
5. SERBITIZAZIOAREN AUKERA
Diseinuaren aplikazio- eta lan-lerroetan, serbitizazioaren garapenari egiten dion ekarpenak —gero eta garrantzitsuagoa da
egungo ekonomian— emankorra izateko baldintzak betetzen ditu. Asmo horretan, erabiltzailea eta bere premiak ezagutzea,
balio erantsiko soluzioekin, zutabe bat da. Diseinu «globaleko» eskaintza batek (Zerbitzu-diseinuari, produktuari, interakzioari,
ekonomia zirkularrari eta komunikazioari eta abarri buruzko alderdiak hartu eta txertatu ditzakeenak) bezeroaren konfiantzaeta fidelizazio-oinarriak ezartzeko balio du.
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6. DESIGN THINKING ETA BALIO-EKARPENA

Ardatz medularretako bat enpresek balioa nola sortzen eta bezeroari nola ematen dioten jakitean datza. Eta bereziki, Design
Thinking (Diseinu-Pentsamendua) oinarrizko tresna metodologikoa da prozesu berritzaileei eta negozio-eredu berriei aurre
egiteko eta balio erantsia duten soluzioen planteamenduan elkarlanean aritzeko: koherenteak eta erabiltzailearen irudia
txertatzen dutenak (bere errekerimenduak eta esperientzia) ideiagintza-, produkzio- eta, azken finean, serbitizazio-etapen
multzoan.
7. DISEINUA KOORDINATZEKO ETA AHALBIDETZEKO FUNTZIOA
Diseinu-arloko profesionalak, profil egokiarekin, rol garrantzitsua joka dezake 4.0 enpresako taldeen koordinazioan eta bere
xede bideratzailean (intra ikuspegia eta ikuspegi proiektiboa). Funtzio horiek «zeharkako» trebetasunetan oinarritzen dira,
ikuspegi holistikoa (erabiltzailearen eta ideiagintza-/fabrikazio-/merkaturatze-prozesuetan esku hartzen duten eragileen
errekerimenduak eraginkortasunez eta enpatiarekin txertatzen dituena) praktikan jartzeko ikuspegi integratzaileekin
hautemateko eta aritzeko gaitasunarekin.
8. ZERBITZUAK EMATEKO ASKOTARIKO EREDUAK
Diseinuaren ekarpenak askotariko ereduen eta formulen araberakoa izan daitezke, bere lana egiten duen eta zerbitzuak
ematen dituen moduari dagokionez. Kasu batzuetan, diseinatzailearen figura enpresako organigraman txertatuta dago
formalki eta funtzionalki. Beste kasu batzuetan —banaka edo taldean— kanpoko hornitzaile/kolaboratzaile/aholkulari moduan
lan egiten du. Hainbat formula aldi berean egoteko aukera ere badago.
Modalitate batean edo bestean, Diseinuko profesionalaren eta lan egiten duenarentzako edo lan egiten duen enpresaren
arteko benetako konplizitatea sustatzea komenigarria izango da. Diseinatzailea diziplina anitzeko talde baten parte aktibo
izateak (proiektuei ekitean eta horiek garatzean) prozesu osoaren planteamendua aberasten du (ideiagintzatik fabrikaziora
edo merkaturatzera), dudarik gabe.

33

GIPUZKOAKO
DISEINUA
ETA 4.0 INDUSTRIA

4. ONDORIOAK
9. BEZEROA ETA MERKATUA EZAGUTZEA

Bezeroaren/erabiltzailearen (kontsumitzailea eta/edo langilea) premiak identifikatu, ezagutu eta aztertzeko baldintza
nagusitzen da balio-proposamena (soluzioak) modu egokian bideratzeko.
Diseinuak aplikatzen dakien logika globalean, bezeroaren figura, erabilera eta erosketako psikologia eta merkatuak
funtzionatzeko dituen baliabideak barneratzen dira. Lanbide-gaitasun hori oso lotuta dago esperientziari, bai bezeroerabiltzailearenari eta bai langilearenari. Erabiltzaile Esperientziaren Diseinuak egituratzen du neurri handi batean aipaturiko
elementuen tratamendu egokia.
10. PRODUKTUA (ZERBITZUA) EGOKITZEA DATUEN KUDEAKETAREN ETA DISEINUAREN BITARTEZ
Enpresek datuak kudeatzeko prozesuak (informazioa bilatzea, lortzea, aztertzea, tratatzea eta ustiatzea), asmatu, diseinatu,
fabrikatu (edo «martxan jarri») eta merkaturatzen duten produktua (zerbitzua) erabiltzaile-mota bakoitzaren (premiak, mugak,
ohiturak, erabilera- eta erosketa-esperientzia, etab.) profil edo psikologia partikularrera eta operatzen duen eta/edo mugitzen
den ingurune kulturalera egokitzera bideratuta egon behar du.
11. DISEINUA ETA PERTSONALIZAZIOA
Produktuaren pertsonalizazioa bektore hedakorra da eta funtsezkoa dirudi hari arreta jartzea. Teknologia berriek, fabrikazio
gehigarriak, adibidez, produktuak modu malguagoan pertsonalizatzeko aukera ematen dute. Tresna horiek ETEei Diseinura
hurbiltzen lagundu diezaiekete eta euren produktuak asmatzen eta diseinatzen (profesionalen laguntzarekin).
Aurki etorriko diren fabrikazio-prozesu berrien aurrean (iraganekoak baino malguagoak), Diseinua berriz pentsatu beharko
litzateke, modu globalean: bere aplikazio-arlo edo –esparruetan (sistemak, makinak, espazioak...) eta enpresei eskaini
diezazkiekeen zerbitzuak emateko formuletan (bereziki ETEei, euren baliabideetara eta kulturara egokitzen diren soluzioak
behar dituztelako).
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12. BATERAKO SORKUNTZA: ERABILTZAILEAREN ESPERIENTZIA ETA AHALDUNTZEA

Diseinuak (bezeroaren esperientzia txertatu eta erabilgarritasun baldintzak lantzen ditu) erabiltzaileek enpresekin dituzten
interakzioak optimizatu, gaitu eta indartzen ditu.
Erabiltzailearekiko feedback-aren planteamendua gakoa da. Xede horretarako, erabiltzaileak kontsumitu edo erabiltzen duen
produktua sortzeko prozesua ezagutzea eta, aldi berean, enpresa bezeroari eta bere esperientziari buruzko datu zehatzak
lortzeko gaituta egotea komeni da.
Efizientzia integratua, moldakortasun/pertsonalizazioa eta informazio-gardentasuna erabiltzailearekiko interakzio egokian
esku hartzen duten balioak dira.
Erabiltzaileen ondoriozko kontsiderazioa, azken batean, baterako sorkuntzara eta komunitatea (bezero eta langileena eta
horien artekoa) konfiguratzera bidera daiteke
13. BALIO-SORKUNTZAREN BITARTEZ «SALTZEN JAKITEA»
Diseinuaren gaitasunak eta trebetasunak funtsezkoak dira balio-sorkuntzaren bitartez (eta ezagutzeko moduko nortasunarekin)
merkatuan produktuak eta zerbitzuak «saltzen jakiteko». Azken finean, erabakigarriak dira merkatuaren eskaerei aurre hartu
edo erantzuten dieten eta «erreferentzia» eta negozio bihurtzen diren ekimen berritzaileen garapenean laguntzeko.
14. BALIOAK (PRODUKTUARENAK/ZERBITZUARENAK) JAKINARAZTEA ETA DISEINUAREN KULTURA
Diseinua berariaz prestatuta dago markaren, produktuaren eta zerbitzuen balioak eta nortasuna kriterioarekin nabarmentzeko
eta jakinarazteko, erabilera-esperientziari lotuta. Koherentea izan behar du barne-komunikazioaren eta kanpoko
komunikazioaren bitartez transmititu nahi eta ahal denarekin.

35

GIPUZKOAKO
DISEINUA
ETA 4.0 INDUSTRIA

4. ONDORIOAK

Beste komunikazio-plano batean, beharrezkoa da Diseinuaren kultura eta bere kodeak sartzea eta enpresak eta bere taldeek
(bezeroek) barneratzea eta garatzea. Irizpidearekin jokatzen bada, kultura-aldaketa bat etorriko da, enpresa protagonista
izatea («nortasun» eta «ahots» propioekin) eta bere jardunbidea sendotzeko hobeto gaituta egotea eragingo duena.
15. TEKNOLOGIA GAITZAILEAK «NATURALIZATZEA»
Diseinuaren diziplinak (eta Design Thinking-ek, zehazki) duen garrantzi estrategikoa, produktu eta zerbitzuen balio erantsia
sortzeko eta handitzeko teknologia gaitzaileekin egiten den lankidetzari esker gauzatu eta zabaltzen da. Ahalegin horretan,
Diseinua prest dago teknologiak «naturalizatzeko» eta horien erabilera arinagoa eta intuitiboagoa («naturalagoa») egiteko.
Ezaugarri horrek garrantzi berezia hartzen du kontuan hartzen dugunean teknologiek, kasu askotan, berehala eta «denbora
errealean» esku hartzea eta erabakiak hartzea eskatzen dutela. Eskatutako formatuen tratamendu formal/funtzionala
(Interfazeen Diseinua), aplikatutako soluzioekin (psikologikoki eta bisualki), Diseinuaren hedapen sortzailearen oinarrizko ataza
eta aldi berean bereizlea da.
16. ANALISIA ETA HAUSNARKETA PROZESUETAN: ALDEZ AURRETIKOA ETA IRAUNKORRA
Metodologikoki, teknologia gaitzaileak (egoki eta egingarri gisa identifikatzen direnak) analisi- eta hausnarketa-prozesu
baten esparruan sortu, inplementatu eta aplikatzeko premia planteatzen da. Prozesu horrek aldez aurretikoa eta iraunkorra
izan behar du, orientazio definituarekin (enpresa bakoitzaren kultura berriztatuarengatik) egitea erabakitako proiektuetan
«zergatik», «zertarako», «nola» eta «norekin», etab., txertatzeko gai, alegia.
17. EIDE: LANKIDETZA-ESPARRUAK ETA –LERROAK BIDERATZEKO ERAGILE KOLEKTIBOA
Gipuzkoako Lurraldeko 4.0 Industriako eragileekin egindako kontrasteek (bereziki hausnarketa-jardunaldian, Landa-lanean
eta Workshop/Tailerrean) Diseinuaren profesionalen eta fabrikazio aurreratua axola zaien enpresa eta entitateen arteko
ezagutzarako, konexiorako eta lankidetzarako EIDE elkarteak diziplinarteko guneak sortzen eta sustatzen egin dezakeen
funtzio proaktiboa berresten dute.
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4.3. Honako proiektu honetatik ateratako ondorioak eta lan-ildoak
1. EGINDAKO PROIEKTUA: ABIAPUNTUA
Informazio-arloan (Gipuzkoako 4.0 Industriari eta Diseinuaren ekarpenari buruz), dauden premiak egiaztatzeak, proiektu hau
planteatu izanaren –eta zehazkiago– baliabide-mapa eguneratua izatearen komenigarritasuna eta interesa berresten ditu.
Mapa hori eguneratuta eduki beharko litzateke eta inplikatutako eragileek erabiltzeko moduan: profesionalak, enpresek,
entitateek eta Herri Administrazioek.
Halaber, EIDEk eta Diseinuaren profesionalek enpresekin eta hainbat entitaterekin duten komunikazioaren eta interakzioaren
arloan, kontaktu horiek bideratzeak eta mantentzeak (formalizatuak eta prestatuak) irizpideak eta ikuspegiak alderatzeko,
lankidetza-aukerak identifikatzeko eta elkarrekin lan-ildoak miatzeko duten garrantzia ikusi da.
2. DISEINUAREN BEHATOKI BATERAKO ETA FABRIKAZIO AURRERATURAKO OINARRIAK
Bere garapenerako analisia, zaintza teknologikoa eta diagnostiko eta proposamenen planteamendua errazten duen
baliabide-mapa bat (eguneratua eta ahalmen proiektiboarekin) edukitzea eskatzen duen informazio- eta dokumentutratamenduak Behatoki baten (Diseinuarena eta tratamendu aurreratuarena) figurara eta funtzioetara garamatza.
Irismen hori duen ekimen bat esparru horretan lanean ari diren entitate eta eragileekin, esaterako, Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin, SPRIrekin edo hainbat unibertsitaterekin, aldez aurretik erabakita eta koordinatuta, modu bateratuan sustatzea
komenigarria izango litzatekeela uste dugu.
Funtzio eta atazen arrazionaltasuna eta banaketa osagarria bikoiztasunak eta ahalegin antzuak ekiditeko eta adimen
estrategikoarekin, logika kolaboratzailearekin eta efizientzia kolektiboarekin lan egiteko premisak dira.
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3. WORKSHOP/TAILERRA: ZABALDU ETA SAKONDU BEHARREKO EREDUA

Probatu eta aplikatutako eredua (Oarsoaldea Garapen Agentziarekin eta TKNIKArekin lankidetzan: «Aukerak: Diseinua eta 4.0
Industria») Gipuzkoako Lurralde osoan antzeko formula batekin baina eskualde bakoitzaren eta enpresa parte-hartzaileen
berezitasunetara egokitzeko modukoarekin zabaldu eta sakondu beharreko lerro gisa erakusten da.
Esku hartzeko hiru bektore adieraziko ditugu:
• «Arazoaren egoera» Gipuzkoako ETEei eta beste eragile batzuei azaltzea: EIDEren taldeak Diseinuan eta
fabrikazio aurreratuan inplikatutako enpresa, erakunde, unibertsitate, zentro teknologiko eta entitateekin egindako
azterketaren ondorioak (hala badagokie, eguneratuak).
• 4.0 enpresen ibilbide onak, esperientziak eta «kasu arrakastatsuak» ezagutzea (protagonistek zuzenean azalduta).
• Design Thinking-aren berezko metodologiaren oinarriak enpresa-proiektu edo kasu batera aldatzeko saio
praktikoen planteamendua, bertaratutakoen parte-hartzearekin eta EIDEko profesional adituen orientazioarekin.
4. EDUKIEN EDIZIOA ETA ZABALKUNDEA
Lanean lortutako informazioaren garrantziak Diseinu-lanbidearen esparru esklusibotik haragoko balioa du eta, gure iritziz,
erregistratutako edukian tratamendu editorialaren bitartez proiektatzea gomendatzen du.
Prestatutako corpus-ak hainbat birtualtasun ditu. Batetik, baliabide eta eragile erabilgarrien maparen ezagutza-mailari
lotutakoa, bereziki Gipuzkoan (Diseinuari eta fabrikazio aurreratuari laguntzeko planteatutako politika eta jarduketa publikoen
erregistroaren atal aipagarriarekin).
Eta bestetik, 4.0 Industrian rol aktiboa duten (ezagutzari eta/edo esku-hartzeari dagokionez) enpresa, entitate eta
erakundeekin egindako saioetan parte hartu zutenen lekukotzen ekarpenak aukera ematen du Diseinuan eta fabrikazio
aurreratuan protagonista garrantzitsuen diskurtsoa, ideiak eta kontsiderazioak eskuratzeko.
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Saioen diziplinaz haraindiko planteamenduak (proiektu osora heda daiteke) sarritan urrunduta egon diren posizioen artean
bat egiten duten ikuspegiak sortzea ahalbidetzen du eta bat egite horrek Gipuzkoako enpresa eta profesionalek balioproposamenak sortzeko bide berritzaileak irekitzen ditu.
Testuinguru horretan, interesgarria da kontzeptu-oinarriak eta ikuspegi metodologikoa ezagutzera ematea eta praktikan
jartzea (Design Thinking-ari lotzekoak): sinergiak irizpidearekin ustiatzeko elementu medularrak.
5. EIDE: EKIMEN KOLABORATZAILEAK AHALBIDETZEKO GAITUTAKO ERAGILEA
Euskal Diseinuaren Elkarteak (EIDE) berretsi egin du «Diseinuak enpresa-berrikuntzan eta -lehiakortasunean faktore
estrategiko gisa jokatzen duen rola zabaltzeko eta sustatzeko» gaitutako eragilea dela. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko departamentuak babestutako proiektuaren esparruan egin du, hain zuzen ere
Gipuzkoako enpresa-ehunaren indartze lehiakorra, iraunkortasuna eta lankidetza sustatzeko programaren eta Orain Industria
4.0 Gipuzkoan (Ekonomia sortzailea, Ekonomia sortzailea indartzea xede duena) programaren bitartez.
Esperientzia hau, neurri handi batean, Gipuzkoak eskaintzen dituen lankidetza publiko-pribatuaren lankidetzaren aukeren
adierazle egiaztatua da. Eta Lurraldeko eragileekin beste garapen batzuk sustatzeko potentziala du: Diseinuaren eta
arloko profesionalen esku-hartzearekin, eta sorkuntza, iraunkortasun eta gizarte-erantzukizuneko gako partekatuekin,
lehiakortasunaren, berrikuntzaren eta balio-ekarpenaren alde lan egingo duten enpresak eta entitateak.
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5.1. Prestatutako dokumentuen zerrenda: Entregatzekoak
• Txosten-memoria
Gipuzkoako Diseinua eta 4.0 Industria
[21 or.]
• Entregatzekoa 1
Dokumentu-erreferentzien txostena:
Gipuzkoako Diseinuari eta 4.0 Industriari buruzko eragileak eta baliabideak
[149 or.]
• Entregatzekoa 2
Proiektuaren hasierako hipotesi eta egiaztapenei buruzko txostena
[16 or.]

• Entregatzekoa 3
4.0 Industriako eta Diseinuko aditu eta profesionalekin egindako hausnarketa- eta kontraste-saioaren txostena
[21 or.]
• Entregatzekoa 4
Landa-lanari buruzko txostena
[117 or.]
• Entregatzekoa 5
«Aukerak: Diseinua eta 4.0 Industria» Workshop/Tailerrari buruzko txostena
[44 or.]
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5.2. Garatutako topaketen irudiak (bilduma)
HAUSNARKETA- ETA KONTRASTE-SAIOA (DONOSTIA, 2019.02.08)
Parte hartu zuten enpresak eta pertsonak:
• SORALUCE (DanobatGroup)
BERGARA
Javier Torrella
Ingeniaritza-Arloko zuzendaria

• ADEGI
DONOSTIA
Patxi Sasigain
Lehiakortasun eta Berrikuntzako zuzendaria/arduraduna

• INNGUMA TECHNOLOGIES
ELGOIBAR
Eneko Arza
CEO

• MONDRAGON UNIBERTSITATEA
ARRASATE
Ester Val
DBZ-MUko koordinatzailea

• LA PERSONNALITÉ
DONOSTIA
Goio Telletxea
Diseinatzailea zerbitzu digitaleetan, bazkide sortzailea

• TECNUN
DONOSTIA
Noemí Pérez
4.0 Industriako arduraduna

• IK4-LORTEK
ORDIZIA
Xabier Sabalza
4.0 Industriako arduradun ohia
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LANDA-LANEKO ELKARRIZKETAK (2019KO MAIATZA-EKAINA)
Parte hartu zuten enpresak eta pertsonak:
• SPRI
BILBO
Susana Larrea
Ekimen Estrategikoak Saileko arduraduna

• ANGULAS AGUINAGA
IRURA
Alain Cenarruzabeitia
Produkzioko zuzendaria
Iker Pinillos
Industria-Azpiegituren arduraduna

• TKNIKA
ERRENTERIA
Jon Labaka
Aplikatutako Berrikuntza Arloko Proiektuen koor.

• ORONA
HERNANI
José Miguel Lazkanotegi
Teknologia-Berrikuntzako zuzendari korporatiboa
Lars Gustavsson
Berrikuntzako Estrategiako teknikoa

• INDUSTRIA DIGITALEKO DEUSTO KATEDRA
BILBO
Pablo García Bringas
Zuzendaria
• AFM CLUSTER
DONOSTIA
Patricia Tamés
Zuzendaritza Nagusiko albokoa
• VICOMTECH
DONOSTIA
Iñigo Barandiaran
Industria eta Fabrikazio Aurreratua Saileko zuzendaria
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• SALTO SYSTEMS
OIARTZUN
Carlos Ferreira
I+G Saileko zuzendaria
Jorge Verastegui
R&D director
Iñaki Garmendia
R&D electronic management
Josetxo Amonarriz
Produkzioko teknikoa
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LANDA-LANEKO ELKARRIZKETAK (2019KO MAIATZA-EKAINA)
Parte hartu zuten enpresak eta pertsonak:
• TERNUA
ARRASATE
Eduardo Uribesalgo
Sortzailea eta Berrikuntzako zuzendaria
• UROLA
LEGAZPI
Gurutz Galfarsoro
I+G+b-ko zuzendaria
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Susana Larrea, SPRI

Jon Labaka, TKNIKA

Pablo García Bringas, DEUSTO

Iñigo Barandiaran, VICOMTECH

Alain Cenarruzabeitia eta Iker Pinillos, ANGULAS AGUINAGA José Miguel Lazkanotegi eta Lars Gustavsson, ORONA
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Iñaki Garmendia, Josetxo Amonarriz, Carlos Ferreira eta Jorge Verastegui, SALTO SYSTEMS

Gurutz Galfarsoro, UROLA
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Eduardo Uribesalgo, TERNUA
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WORKSHOP: «AUKERAK: DISEINUA ETA 4.0 INDUSTRIA» (ERRENTERIA, 2019.09.19)
Parte hartu zuten enpresak eta pertsonak:
• OARSOALDEA GARAPEN AGENTZIA
ERRENTERIA
Joseba Finó
Industria Sustapena Saileko teknikoa

• ANDIANO ASESORÍA DIGITAL
IRUN
Javier Andiano
Zuzendaria

• TKNIKA
ERRENTERIA
Juan Carlos Molinero
Aplikatutako Berrikuntza Arloko Proiektuen koor.

• LA PERSONNALITÉ
DONOSTIA
Ana Malagon
Service & interaction designer

• ANGULAS AGUINAGA
IRURA
Iker Pinillos
Industria-Azpiegituren arduraduna

• SALVA
LEZO
Jon Malagon
I+G-ko ingeniaria

• SALTO SYSTEMS
OIARTZUN
Jon Mendizabal
Project manager

• ZB GROUP
ERRENTERIA
César Balbín
Gerentea

• MDI DISEÑO INTEGRAL
DONOSTIA
Martin Linacisoro
Zuzendaria
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+34 944 249 053
info@eidedesign.eus
eidedesign.eus
Plaza del Ensanche, 11
Edificio Ensanche
48009 Bilbao

