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G 	  honek	  sarrera	  	  bat	  du	  hasieran,	  eta,	  bertan,	  	  gizarte-‐sareen	  	  
gaur	  egungo	  	  unibertsoaren	  ikuspegi	  orokor	  bat	  ematen	  da,	  eta	  Eusko	  Jaurlaritzak	  	  gizarte-‐sareetan	  	  	  duen	  

presentziaren	  testuingurua	  	  azaltzen	  	  da.	  Horrez	  gain,	  presentzia	  	  horren	  oinarriak	  	  jartzen	  	  dira,	  bai	  eta	  Eusko	  
Jaurlaritzako	  	  langileek	  gizarte-‐sareetan	  duten	  presentziaren	  oinarriak	  ere.

Gizarte-‐sareetan	  kontuak	  eskatzeko	  prozedura	  ere	  azalduko	  dugu,	  eta	  adieraziko	  dugu	  zer	  arau	  eta	  hizkuntza-‐
erabilera	  hartu	  beharko	  ditugun	  kontuan.

edukiari	   buruzko	   alderdi	   garrantzitsuenak,	   eta	   gida	   labur	   bat	   gizarte-‐sare	   horretan	   moldatzeko	   oinarrizko	  
jarraibideekin.

Interneten	  	  	  bidez	  elkartzen	  diren	  eta	  	  elkarrizketa-‐bideak	  
erabiliz	   informazioa,	   	   jakintza	   eta	   iritziak	   partekatzen	  	  
dituzten	   erabiltzaile-‐komunitateen	   	   artean	   gertatzen	  	  

sareak.	   	  Web-‐aplikazioak	  dira,	  eta	  era	  askotako	  edukiak	  
(testuak,	   argazkiak,	   bideoak	   edo	   audioak)	   	   erraz	   sortu	  

kontrajartzen	  zaiolako.

Sarrera



Hasierarakomunikabideen	  eskaintzaz	  	  gainera,	  	  aukera	  	  ematen	  	  dute,	  	  bitartekaririk	  gabe,	  komunikazioak,	  	  	  aurkezpenak,	  	  	  

Eusko	  Jaurlaritza	  gizarte-‐sareetan

Interneten	   gizarte-‐sareak	   erabiltzearen	   ondorioz,	   gure	   eremu	  pertsonalean	   eta	   profesionalean	   komunikatzeko	  
dugun	  era	  aldatzen	  ari	  da.

Gainera,	   	   kontuan	   izan	   behar	   dugu	   herritarraren	   rola	   aldatu	   egin	   dela:	   orain	   informazioa	   modu	   pasiboan	  
kontsumitzen	  jarraitzen	  	  du,	  baina	  informazioa	  sortu	  ere	  sortzen	  du,	  eta	  Interneten	  bidez	  partekatzen	  du;	  beraz,	  
prosumitzaile	  bihurtu	  da	  (produzitzailea	  eta	  kontsumitzailea	  aldi	  berean).	  Eta,	  gobernu	  	  gisa,	  jakintzaren	  zirkulazio	  
askea	   erraztu	   behar	   dugu,	   gardentasuna	   sustatuz,	   herritarrekin	   batera	   demokrazia	   deliberatzaile	   eta	   parte-‐
hartzaileago	  batera	  aurrera	  egiteko.

du,	  eta,	   zenbat	  eta	   jende	  gehiagok	   	   	  erabili,	   	  orduan	  eta	  erabilera	  gehiago	   izango	  dituzte.	   	  Hortaz,	  plataforma	  	  
bikainak	  	  dira	  hobetzeko	  eta	  berritzeko.

Herritarren	  eta	  gobernantzako	  	  beste	  eragile	  batzuen	  parte-‐hartzea	  eta	  inplikazioa	  errazteaz	  	  gain,	  gizarte-‐sareek	  
Administrazioaren	  bi	   noranzkoko	   komunikazio-‐bideak	   (telefono	  bidezko	   arreta,	   presentziala,	   adibidez)	   osatzen	  
dituzte,	  aurrez	  	  adierazi	  dugun	  moduan.	  	  Jaurlaritzaren	  atariek	  gure	  zerbitzuei	  	  buruzko	  informazio	  	  eguneratua	  	  	  
emateko	  balio	  dute,	  eta	  gizarte-‐sareek,	  berriz,	  honetarako:

daiteke	  egoera	  berean	  dauden	  beste	  pertsona	  batzuentzat	  (denbora	  eta	  	  baliabideak	  	  	  aurrezten	  dira,	  	  Interneten	  
gertatu	  	  ohi	  den	  moduan).	  	  Gertukoagoa	  	  ere	  izaten	  	  da,	  erabiltzailearen	  testuinguru	  pertsonalean	  baikaude.

jakintza	  osagarriak	  	  sortzen	  	  dituzte,	  	  erakundeak	  	  haien	  interesak	  ezagutu	  eta	  kontuan	  hartu	  ahal	  izateko.
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k	   jarraibide	   	   komun	  batzuk	   	   ezartzen	   	   ditu,	  

Eusko	  Jaurlaritzak	  gizarte-‐sareetan	  duen	  presentzia	  homogeneoa	  izan	  dadin.	  Tresna	  dinamiko	  bat	  da,	  eta	  edonork	  
adieraz	  dezake	  bere	  esperientzia	   irekia@ej-‐gv.es	  helbidera	   	   idatziz,	  

Harremanetarako	   	   eta	   	   parte-‐hartzerako	   	   	   espazio	   horietan	   edozein	   zuzendaritza,	   	   	   zerbitzu	   edo	   	   markaren	  

eta	  berezko	  lege-‐nortasuna	  duten	  erakundeenak	  ere)	  irekitzeko	  prozedurak	  azaltzen	  ditu	  Gidak.	  Kanal	  horietan	  

gizarte-‐sareen	  	  	  tresnak	  zerrendatzen	  	  	  ditu,	  haietako	  bakoitzaren	  	  	  erabilerak	  eta	  	  haietan	  presentzia	  edukitzearen	  
helburuak	   adierazten	  ditu,	   gomendioak	   ematen	  ditu	   presentzia	   egokia	   eta	   emankorra	   izan	  dadin,	   eta	   tresna	  

planoko	  irudiak	  eta	  beste	  elementu	  batzuk).

Bestalde,	  Irekiak	  	  	  gizarte-‐sareetako	  	  tresna	  bakoitza	  era	  eraginkorrean	  kudeatzeko	  	  gomendatzen	  	  diren	  aplikazioen	  
zerrenda	  eguneratua	  du	  ( ).

Herritarrekin	  elkarrekintzan	  aritzerakoan,	  Jaurlaritzaren	  eta	  hura	  osatzen	   	  duten	  profesionalen	   	  balioekin	   	  bat	  

Gure	  izateko	  	  arrazoia	  	  da.	  Gizarte-‐	  sareen	  bidezko	  komunikazioak	  komunikazio	  presentziala	  

prest	  gaudela	  ere.

Gizarte-‐baliabideen	   	   oinarrizko	   araua	   	   da.	   Den	   moduan	   erakutsi	   behar	   da	   erakundea,	  
naturaltasunez.
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Nor	  ordezkatzen	  dugun	  eta	  zer	  orientaziorekin,	  	  nola	  eta	  non	  komunikatu	  	  behar	  dugun	  
jakitea.	  Kontuan	  hartu	  behar	  dira	  gizarte-‐sareen	  bizikidetza-‐	  arauak	  eta	  erabilera-‐arauak.

Geureak	  balira	  bezala	  hartu	  behar	  dugu	  parte	  herritarren	  	  ekimenetan,	  	  	  eta	  gainerako	  	  herritarren	  
parte-‐hartzea	  ere	  sustatu	  behar	  dugu.

akintza	  intelektualaren	  ikuspegi	  berri	  bat	  erabili	  	  behar	  dugu,	  Administrazioak	  	  sortutako	  	  datu	  

sareetan,	  komunikazioa	  	  	  herritarrei	  	  bideratuta	  egon	  ohi	  da.	  Beraz,	  entzun	  egin	  behar	  diegu	  pertsonei,	  eta	  erantzun	  

Gizarte-‐sareetan	  	  parte	  hartzen	  dugunean,	  kontuan	  izan	  behar	  	  dugu	  	  herritarren	  eremuan	  gaudela,	  erabiltzaile	  
bakoitzak	  	  bere	  	  iritzia	  duela,	  	  eta	  iritzi	  horiekin	  	  ados	  ez	  bagaude	  ere,	  errespetatu	  	  egin	  behar	  ditugula.	  	  Gure	  
presentziaren	  helburua	  ez	  da	  iritzi	  horiek	  aldatzea	  edota	  gureak	  inposatzea,	  baizik	  	  eta	  herritarrei	  entzutea	  	  eta	  
haiekin	  	  partekatzea	  	  eta	  beren	  espazioan	  hitz	  egitea.

Gizarte-‐sareek	  	  hainbat	  eta	  hainbat	  aukera	  ematen	  dituzte,	  eta	  Eusko	  Jaurlaritzan	  lan	  egiten	  duten	  pertsonek	  



HasieraraLangileek	   eskubidea	   dute	   egoki	   iruditzen	   zaizkien	   gaiei	   buruz	   beren	   iritziak	   edo	   ikuspegiak	   askatasunez	  
adierazteko.

Ematen	  dugun	  zerbitzuarekin	  arazorik	  sor	  ez	  dadin,	  zenbait	  ekintza	  gomendatzen	  ditugu:

langileak	  direla.

pertsonalak	  erregistratzeko,	  informazio	  hori	  gaizki	  interpreta	  baitaiteke,	  edo	  nahi	  ez	  dugun	  	  helburuetarako	  	  

parte	  hartu.

erabiltzaile	  sar	  daitekeela	  haietara.

Gizarte-‐sare	  motak

—	   Flickr,	  Google	  fotos,	  etab....

YouTube,	  Vimeo,	  Qik,	  Blip.tv...

SlideShare,	  Scribd,	  Issuu,	  etab.

Delicious,	  Menéame,	  	  AupaTu,	  Pinterest,	  Scoop.it,	  etab.
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—	  Profesionalak:	  Linkedin,	  Xing...

adieraziko	  dugu	  instalazioaren	  eskaera	  	  egiteko	  prozedura.	  Nabigatzailearen	  aplikazioetako	  batzuk	  ere	  instalatu	  
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eranskina).

«Eduki-‐	  kudeatzaileak»	  	  atalean	  gizarte-‐sareen	  	  kudeaketarako	  gomendatutako	  tresnak	  emateaz	  eskatzaileari. 	  
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EJ

Erabilerarako	  Irizpideak	  	  ezartzen	  ditu	  Eusko	  Jaurlaritzarako.

Irizpideakgazt.pdf

Euskal	  Autonomia	  Erkidegoko	  Administrazio	  Orokorrak	  eta	  haren	  erakunde	  autonomoek	  nahitaez	  bete	  beharko	  
dituzte	  arau	  hauek.

pribatuetan	  edo	  ez-‐formaletan.

Hitzen	   kasuan,	   euskaraz	   	   agertzen	   	   direnak	   aurrean	   edo	   gainean	   jar	   daitezke;	   zutabeak	   badira,	  
ezkerrekoa	  euskarazkorako	  erabiliko	  da;	  eta,	  orriak	  badira,	  berriz,	  eskuinekoa	  euskarazkorako	  erabiliko	  da.

Komunikazio	  idatziak:	  dokumentazioaren	  	  igorlea
edo	  euskaraz	  egingo	  da.

Hizkuntza-‐erabilerak
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gehienak	  gaztelaniaz	  idatzi	  	  dira	  	  gero	  euskarara	  itzultzeko.	  Argi	  dago	  bide	  hori	  erabilita	  euskarazko	  itzulpenaren	  

Mendekotasun	  	  	  hori	  	  gainditzeko,	  	  Eusko	  Jaurlaritzak,	  	  ahal	  den	  neurrian,	  	  bi	  hizkuntzetan	  	  idatziko	  dela	  bermatuko	  
du,	  zuzenean	  itzulpen-‐zerbitzuetara	  jo	  gabe.	  Bi	  hizkuntza-‐komunitateri	   informazioa	  ematea	  	  da,	  azken	  buruan,	  

Gizarte-‐sareak,	  Internet	  eta	  Intranet

edukiak	  ere	  areagotuko	  dira,	  sailetako	  erabilera-‐planetan	  ezarritako	  moduan.

batzuen	  	  materiala,	  esaterako),	  bi	  hizkuntzak	  era	  orekatuan	  agertu	  beharko	  dira;	  hau	  da,	  testuak	  sortzeko	  	  erabili	  
diren	  hizkuntzen	  	  artean	  	  oreka	  egon	  beharko	  	  da,	  eta,	  bereziki,	  haien	  kalitatea	  bermatu	  beharko	  da.

bi	  bertsio	  bereizitan.	  Bi	  hizkuntzen	  	  kalitatea	  zainduko	  	  da.	  Iruzkinak	  bakoitzak	  nahi	  duen	  hizkuntzan	  egin	  daitezke,	  
eta	  iruzkinaren	  hizkuntzari	  dagokion	  bertsioan	  argitaratuko	  dira.

Blogak	   administratzaile	   edo	   dinamizatzaile	   elebidun	   bat	   izango	   du;	   pertsona	   hori	   	   argitalpenaren	   erritmoa	  	  
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argitaratzen	  direla	  bermatu	  beharko	  du.	  Horrez	  gain,	  iruzkinetan	  interes	  orokorreko	  eztabaida	  edo	  gai	  bat	  sortzen	  
bada	  hizkuntzetako	  batean,	  eduki	  berri	  bat	  sortuko	  da	  landutakoarekin	  beste	  hizkuntzan.

Gizarte-‐sareak	  oro	  har

dira.	  Sareek	  administratzaile	  elebidun	  bat	  edukiko	  dute,	  eta	  hizkuntzen	  kalitatea	  zaintzeaz	  arduratuko	  da	  pertsona	  
hori.

Kontu	  bakar	  bat	  irekiko	  	  da,	  eta	  edukiak	  	  euskaraz	  	  nahiz	  gaztelaniaz	  argitaratuko	  dira.	  Edukiak	  sartzerakoan,	  euska-‐	  
razko	  edukiari	  emango	  zaio	  lehentasuna.	  Lehenengo	  euskarazko	  edukia	  bistaratuko	  da,	  eta	  gero	  gaztelaniazkoa.	  

hizkuntzetan	  egingo	  dira,	  lehenengo	  euskaraz	  eta	  gero	  gaztelaniaz.

Kontu	  bakar	  bat	  irekiko	  	  da,	  eta	  edukiak	  	  euskaraz	  	  nahiz	  gaztelaniaz	  argitaratuko	  dira.	  Edukiak	  sartzerakoan,	  euska-‐	  
razko	  edukiari	  emango	  zaio	  lehentasuna.	  Lehenengo	  euskarazko	  edukia	  bistaratuko	  da,	  eta	  gero	  gaztelaniazkoa.

gero	  gaztelaniaz.

Hashtagak,	   nomenklaturak	   edota	   avatarrak	   euskaraz	   izango	   dira	   nagusiki,	  motzak	   direlako,	   hizkuntza	   ikusten	  
laguntzen	  dutelako	  eta	  ez	  dutelako	  mezua	  ulertzea	  oztopatzen.

edukiari	  emango	  zaio	  lehentasuna.	  Lehenengo	  euskarazko	  edukia	  bistaratuko	  da,	  eta	  gero	  gaztelaniazkoa.
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Gerabiltzaileek	   erabilgarri	   izaten	   dute	  material	   hori,	   irakurtzeko,	   haietara	   sartzeko,	   edota	   deskargatu	   ahal	  
izateko.	  Erabiltzaileek	  partekatzeko	  ere	  izan	  daiteke.

Edukiak	   transferitzerakoan,	   Eusko	   Jaurlaritzaren	   nahiz	   edukiak	   partekatu	   dituzten	   erabiltzaileen	   jabetza	  
intelektualeko	  eskubideak	  errespetatu	  behar	  dira,	  bai	  eta	  haien	  bidez	  erabilgarri	  jarri	  diren	  hirugarrenenak	  ere.	  	  

duten	  eragileek	  gero	  edukiak	  erabiltzeko	  aukera	  izaten	  dute.	  

Jabetza	  Intelektuala	  (JI)	  jabetza	  intelektualaren	  legearen	  (JIL)	  Testu	  bateratuak	  arautzen	  duen	  eskubide-‐multzoa	  

arkitektura-‐	  eta	  ingeniaritza-‐proiektuak	  eta	  ordenagailu-‐programak).	  

Espainiar	  ordenamendu	  juridikoa	  ikusita,	  agiri	  honek	  ez	  du	  berariaz	  kontuan	  hartzen	  industriako	  jabetza,	  markak	  
eta	  patenteak	  babesten	  dituen	  jabetza	   intelektuala,	  eta	  egile-‐eskubideetara	  mugatzen	  da	  (hau	  da,	  aipatutako	  
lanak	  babesten	  dituztenetara).

Halaber,	   beharrezkoa	   da	   JIarekin	   lotuta	   dauden	   eskubideak	   (grabazioak,	   interpretazioak,	   fonogramak,	   datu-‐
baseak...)	   aintzat	   hartzea.	   Datu-‐baseen	   (DB)	   kasu	   zehatzean	   era	   horretako	   datuei	   dagokien	   eskubidea	   aplika	  

Lizentzia	  irekiak
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Babestu	  nahi	  den	  objektuaren	  izaera	  dela	  eta,	  egile-‐eskubide	  mota	  handi	  bi	  bereizten	  dira:

egile-‐eskubideek	  lanaren	  egiletza	  edo	  gurasotasuna	  babesten	  dute,	  eta	  egileak	  ezin	  dio	  horri	  
uko	  egin.	  Babes	  horrek	  barne	  hartzen	  ditu	  aintzatespenerako	  eskubidea,	   lanaren	  osotasunaren	  errespetua,	  

an	  baten	  erabilpen	  posibleei	  egiten	  diete	  erreferentzia.	  Jabetza	  intelektualaren	  legeak	  
gaur	   egun	   lau	   onartzen	   ditu:	   kopiatzea,	   banatzea,	   publikoki	   ezagutzera	   ematea	   eta	   aldatzea.	   Bi	   kasuetan,	  

iraupena	  eta	  lurralde-‐aplikazioa	  zehazten	  du.	  Orain	  JILak	  ezartzen	  duen	  babesak	  lan	  gehienak	  egilea	  hiltzen	  

Eusko	   Jaurlaritzaren	   Datu	   Irekien	   (open	   data)	   estrategian,	   www.opendata.

sustatutakoak	  dira, 	  ziurrenik.	  Lizentzia	  horiek	  lana	  kopiatzea,	  banatzea	  eta	  ezagutzera	  ematea	  ahalbidetzen	  
dute,	  baldin	  eta	  egilea	  aipatzen	  bada.	  Gainera,	  egileek	  lanaren	  merkataritza-‐erabileren	  gaineko	  erabakiak	  har	  
ditzakete,	  baita	  lana	  alda	  daitekeen	  edo	  azken	  emaitzako	  lanak	  jatorrizko	  lanaren	  lizentzia	  bera	  mantenduko	  
duen	  ala	  ez.

egiletza	  aitortzea	  da	  muga	  bakarra.	  Lanak	  erreproduzitu,	  banatu	  edo	  zabaldu	  egin	  daitezke,	  eta	  lan	  eratorriak	  
sor	  daitezke.

Informazio	  gehiagorako	  	  



Hasierara

banatzeko	  edo	  zabaltzeko,	  eta	  lan	  eratorriak	  egiteko	  baimena	  ematen	  du,	  helburu	  komertzialik	  ez	  badago	  

da,	  ez	  du	  lan	  eratorriak	  egiteko	  baimenik	  ematen.

Baimenduta	  dago	  	  	  erreproduzitzea,	  zabaltzea	  edo	  banatzea,	  	  eta	  aldatzea,	  lizentzia	  bera	  erabiltzen	  bada	  eta	  

Jabetza	  intelektuala	  sare	  sozialetan

Jabetza	  intelektuala	  biltegietan

jabetza	  intelektualaren	  araudiaren	  menpe	  daude.	  Helburu	  horrekin,	  Flickr-‐ek,	  Youtube-‐k	  eta	  Slideshare-‐k	  irudiek,	  
bideoek	  edo	  aurkezpenek	  zein	  lizentzia	  duen	  adierazteko	  funtzionalitateak	  barne	  hartzen	  dituzte.	  

lizentziak.

Bi	  modalitate	  horiek	  dira	  Eusko	   Jaurlaritzaren	  estrategiarako	  egokienak,	   ahal	  beste	   lan	  —eta	  datu—	   jartzeko	  
herritarren	  eta	  enpresen	  eskura,	  eta	  ahal	  besteko	  irekitasun-‐mailarekin,	  eta	  materiala	  aldatzea	  eta	  merkataritzako	  
erabiltzea	  sustatzen	  saiatzen	  da.



Hasieraraedo	  marka	  baten	  bidez	  kudeatzen	  dituena.	  Adibidez:	  “Eusko	  Jaurlaritza.	  Osasun	  eta	  Kontsumo	  Saila”	  edo	  “Eusko	  
Jaurlaritza.	  Ihobe”.

Hona	  hemen	  irudien,	  bideoen	  eta	  aurkezpenen	  gaineko	  eskubideak	  kudeatzeko	  gomendio	  erabilgarri	  batzuk:	  

intelektualeko	  eskubideak	  dituzten	  irudiei,	  bideoei	  eta	  aurkezpenei.	  

izango	  litzakete	  eta.



Hasierara

Beste	  	  pertsona	  batzuekin	  komunikatzeko	  eta	  	  haiekin	  informazioa,	  argazkiak,	  	  bideoak	  	  eta	  estekak	  	  partekatzeko	  
plataforma	  bat	  da.	  Gainera,	   	   interesatzen	  zaizkien	  komunitateetan	  parte	  har	  dezakete	  erabiltzaileek.	  Halaber,	  
Facebookek	  aukera	  ematen	  du	  gure	  kontaktuei	  (lagun	  edo	  fan	  ere	  deituak)	  mezu	  pribatuak	  bidaltzeko,	  bai	  eta	  

Ekitaldiak	  sortu	  eta	  beste	  erabiltzaile	  batzuk	  haietan	  parte	  hartzera	  gonbidatzeko	  aukera	  ere	  ematen	  du.

osagarrien	  ondorioz,	  oso	  sare	  birala	  da	  Facebook.

Facebook



Hasierara
Bestalde,	  Facebooken	  	  oinarrizko	  funtzioak	  osatzen	  dituzten	  zenbait	  aplikazio	  daude,	  eta	  funtzio-‐aukera	  	  berriak	  
ematen	  dituzte,	  bai	  ludikoak	  bai	  profesionalak.

Gizarte-‐sare	  honetan	  	  orri	  bat	  ireki	  behar	  duten	  sail,	  zerbitzu	  edo	  marken	  eskaerek	  Gida	  honetako	  2.	  kapituluan	  
adiera-‐	  zitako	  eredua	  jarraituko	  dute.

edo	  talde	  bat	  sor	  daiteke	  gizarte-‐sarean,	  gure	  helburuen	  arabera.	  

	   Orriak	  mota	  askotakoak	  izan	  daitezke:



Hasierara
	   Erabiltzaile	  (sortzaile)	  batek	  sortzen	  du,	  eta	  taldera	  gehitzen	  diren	  pertsonek	  rol	  desberdinak	  eduki	  ditzakete:	  
adminis-‐	  tratzailea,	  taldekidea	  eta	  kidea.	  Taldeak	  publikoak,	  pribatuak	  edo	  sekretuak	  izan	  daitezke,	  eta	  gai	  edo	  

baita.

Gainera,	   orriek	   zenbait	   ezaugarri	   dituzte,	   sarea	   haien	   inguruan	   monitorizatu	   ahal	   izateko.	   Elkartzen	   diren	  

informazioarekin.

ezarritako	  eskaera-‐eredua	  jarraituz.

zaizkie	  beren	  informazioa	  eta	  edukiak	  kudeatu	  behar	  dituzten	  erabiltzaileei.

zureorrialdearenizena).
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Orrialdearentzat	   izen	   bat	   aukeratu	   ondoren	   ezin	   da	   aldatu,	   ezta	   zerbitzuarentzat	   nomenklaturaren	   aldaketa	  

Facebookeko	  web	  orrien	  aurkezpena	  hobetzeko,	  aurrealdea	  pertsonalizatu	  egingo	  da,	  eta	  hori	  nahiz	  avatarra	  

Ez	  da	  komeni	  egunean	  sarrera	  asko	  argitaratzerik	  Facebooken.	  Gehienez	  bi	  edo	  hiru	  argitaratu	  beharko	  lirateke,	  	  	  
baina	  kontuaren	  jarduera-‐motaren	  baitan	  egongo	  da	  hori.

Gure	  iturrietako	  informazioa	  argitaratuko	  dugu	  Facebooken:

estekak.

Bestalde,	  Facebookeko	  orrialdeek	  argitalpen	  batzuk	  nabarmentzea	  ahalbidetzen	  dute,	  baita	  orrialdearen	  hasieran	  
jartzea	  ere,	  hobeto	  ikus	  daitezen.

sar	  daitezke.	  Eta,	  era	  berean,	  FBML	  programatuz	  pertsonalizatu	  ahal	  dira.	  Saila,	  marka	  edo	  zerbitzua	  arduratuko	  
dira	  horretaz,	  eta,	  egokia	  bada,	  zerbitzua	  kontratatuko	  dute	  horretarako.

Hizkuntza-‐erabilerak

Edukiak	   euskaraz	  nahiz	   gaztelaniaz	   argitaratuko	  dira.	   Edukiak	   sartzerakoan,	   euskarazko	  edukiari	   emango	   zaio	  
lehentasuna.	   Lehenengo	   	   euskarazko	   edukia	   bistaratuko	   da,	   eta	   gero	   gaztelaniazkoa.	   Parte	   hartzen	   duten	  

lehenengo	  	  euskaraz	  	  eta	  gero	  gaztelaniaz.



Hasierara
Informazioa	   argitaratzeko	   orduan	   Facebook-‐eko	   orriek	   aukera	   ematen	   dute	   informazio	   hori	   jasoko	   duen	  

talde	   jasotzaileari	  hark	  aukeratu	  duen	  hizkuntzan	  zuzendu	  beharko	  zaizkio	  edukiak,	  euskaraz	  zein	  gaztelaniaz,	  
argitaratzen	  den	  informazioa	  bikoiztu	  gabe.	  

Orria	   administratzen	   duten	   pertsonek	   kudeatzen	   dute	   nork	   idatz	   dezakeen	   orriaren	   horman:	   orriak	   berak	  

Horrek	  ez	  du	  esan	  nahi	  miresleek	  ezin	  izango	  dituztenik	  iruzkinak	  egin	  argitaratutako	  sarreretan.	  Beraz,	  informazio	  
berri	  bat	  argitaratzean,	  zer	  iruzkin	  egiten	  diren	  begiratu	  beharko	  dugu.	  Horretarako,	  “Editar	  página”	  eremuko	  “Tu	  

beharko	  dugu.	  Dena	  den,	  ez	  egitea	  gomendatzen	  dugu.

Ahalik	  eta	  azkarren	  erantzun	  behar	  zaie	  iruzkinei,	  galdera	  edo	  kontsulta	  egin	  den	  espazioan	  bertan.	  Komeni	  da	  
orriaren	  beste	  aldean	  norbait	  dagoela	  erakustea.	  Batzuetan,	  eskertu	  egin	  diezaiekegu	  	  erabiltzaileei	  talde	  	  gisa	  
izan	  duten	  parte-‐	  hartzea,	  edo	  banaka	  ere	  eskertu	  dezakegu,	  iruzkin	  batek	  ekarpen	  baliotsuak	  egin	  baditu.

Iruzkina	  desegokia	   	  edo	  desatsegina	  bada,	  erabiltzaileari	  gizabidez	  erantzuteko	  modu	  egokia	  aurkitu	  beharko	  
dugu,	  eta,	  hala	  badagokio,	   informazioa	   	  estekatuko	   	  dugu	  edo	  erantzun	   	  egokia	  eman	  dezaketen	   	  beste	  web	  
batzuetara	  bideratuko	  dugu.

Garrantzitsua	  da	  erakunde	  gisa	  erantzutea;	  hau	  da,	  orriaren	  izenean.	  Kontu	  handiz	  ibili	  behar	  da,	  erraza	  baita	  
Facebooken	  nahastea:	  administratzaile	  	  batek	  edukia	  edo	  iruzkinak	  sartzen	  baditu	  orri	  batean,	  orriaren	  izenean	  
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Honela	  sailka	  ditzakegu	  iruzkinak:

a)	  Galderak,	  zalantzak	  eta	  eskaerak	  adieraztea	  

b)	  Ekarpenak

modu	  pribatuan	  komunika	  gaitezke	  mezu	  elektroniko	  baten	  bidez,	  erabiltzaileak	   	   	   informazio	   	   	  gehiago	  behar	  

baterako.

Sare	  bat	  sortzea

eta	  miresleak	   daudela;	   beraz,	   erabiltzaileei	   	   lagun	   egin	   daitezen	   eskatu	   beharrean,	   	   administratzaileak	   beste	  
estrategia	  batzuk	  erabili	  beharko	  ditu	  erabiltzaile	  gehiago	  gehitzeko	  orri	  horretara.

Integrazioa

Facebook	  	  beste	  espazio	  batzuetan	  	  integratzeko	  	  modu	  asko	  daude:

.



Hasierarasailek	  sortutako	  informazioa	  argitaratzeko	  aukera	  ematen	  dien	  aplikazioren	  bat	  erabiliz	  (Share	  This	  modulua	  	  
).
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mahaigaineko	  bezeroen	  bidez	  eta	  telefonia	  mugikorraren	  bidez.	  Elkarrizketak	  Interneten	  argitaratzen	  dira	  (baina	  	  
babestu	  daitezke,	  erabiltzailearen	  jarraitzaileek	  	  soilik	  	  ikus	  ditzaten),	  eta	  sareak	  sortzen	  dira	  interesatzen	  zaizkigun	  
erabiltzaileei	  jarraituz.

Tresna	  egokia	  da	  zerbitzu	  berriak	  jakinarazteko,	  erreferentzietarako,	  era	  askotako	  informazioetarako	  (agendakoak,	  

aritzeko	  eta	  elkarrekintzan	  aritzeko	  tresna	  ere	  bada	  



Hasierara
The	  Guardian-‐

Kontuen	  kudeaketa

www.guardian.co.uk/media/2010/nov/19/alan-rusbridger-twitter
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ezin	  da	  kontu	  batera	  baino	  gehiagora	  lotu.

Bermatzeko	  kontu	  horiek	  ahalik	  eta	  ondoen	  administratuko	  direla,	  datuak	  ongi	  babestuko	  	  direla	  eta	  erantzukizuna	  
eta	  kontrola	  transferituko	  direla,	  Jaurlaritzak	  gizarte-‐sareetan	  presentzia	  izateko	  duen	  ereduak	  ez	  du	  zuzenean	  	  

Tweetdeck

Tweetdeck Tweetdeck
.

Kontuak	  pertsonalizatzea

a)	  Kontuaren	  izena,	  Eusko	  	  Jaurlaritzako	  sail,	  zerbitzu	  edo	  markaren	  izenarekin	  eta	  ejgv	  luzapenarekin.

markaz.

d)	  Lokalizazioa;	  kasu	  honetan,	  Euskadi.

e)	  Deskribapen	  labur	  bat	  Bio	  atalerako;	  Eusko	  Jaurlaritzako	  sail,	  zerbitzu	  edo	  markaren	  	  proiektuak	  eta	  jarduera	  	  



Hasieraraegokituta,	  eta	  Eusko	  Jaurlaritzaren	  armarria	  ur-‐markan.

Hizkuntza-‐erabilerak

Kontu	  bakar	  bat	  irekiko	  	  da,	  eta	  edukiak	  euskaraz	  	  nahiz	  gaztelaniaz	  argitaratuko	  dira.	  Ingelesez	  	  edo	  beste	  edozein	  
hizkuntzatan	  ere	  idatz	  daitezke,	  eduki-‐motaren	  arabera.

Edukiak	  	  sartzerakoan,	  euskarazko	  edukiari	  	  emango	  zaio	  lehentasuna.	  Lehenengo	  euskarazko	  edukia	  bistaratuko	  

lehenengo	  euskaraz	  eta	  gero	  gaztelaniaz.

Hashtagak,	   nomenklaturak	   edota	   avatarrak	   euskaraz	   izango	   dira	   nagusiki,	  motzak	   direlako,	   hizkuntza	   ikusten	  
laguntzen	  dutelako	  eta	  ez	  dutelako	  mezua	  ulertzea	  oztopatzen.

hizkuntza	  errespetatuko	  da,	  logikoa	  denez.

Tuitaren	  egitura

	  bat	  ere	  eramaten	  dute,	  #	  sinboloa	  

Testua	  +	  esteka	  laburtua	  +	  #hashtag

da	  ekitaldiari	  erreferentzia	  egiten	  dion	  hashtaga	  gehitzea	  tuitean.	  Tuitaren	  egiturak	  ordena	  hau	  izan	  behar	  du:

Egilea	  +	  aipamena	  +	  #hashtag

Boris	  Mir:	  zeharkako	  	  gaitasunak	  	  garrantzitsuak	  dira	  hezkuntza-‐sistema	  berrian	  #sessioweb
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@BorisM:	  	  zeharkako	  gaitasunak	  	  garrantzitsuak	  dira	  hezkuntza-‐sistema	  berrian	  #sessioweb

Estekak

Estekek	  	  balio	  erantsia	  ematen	  diote	  tuitari.	  Ongi	  irakurri	  behar	  dira	  estekatzen	  diren	  testuak,	  eta	  ziurtatu	  behar	  

	   (Tweetdecken.	  lehenespenez	   datorrena);	   kontu	  
bakoitzerako	  pertsonalizatuta	  egongo	  da.

Hashtagak

com



Hasierara

izenaren	  	  luzeraren	  arabera).

Oro	  har,	  formatu	  honekin	  idatzi	  behar	  dira:

Garrantzitsua	   da	   lehenengo	   tuitaren	   esteka	   irekitzea	   eta	   berriro	   laburtzea	   	   tuitak	   kudeatzeko	   	   aplikazio	  

tuiten	  bolumena,	  	  hasieran	  onargarria	  izan	  badaiteke	  ere	  oreka	  bat	  edukitzea	  	  bi	  argitalpen-‐modalitateen	  	  artean,	  	  
sarea	  sortzeko	  helburuarekin.



Hasieraragehiago	  baldin	  badago,	  baten	  bat	  ezaba	  daiteke.	  Testua	  ez	  bada	  oso	  ulergarria,	  hizkuntza-‐akatsak	  baldin	  baditu	  	  

dugu,	  	  adibidez	   	  laburtzailera,	  testu	  luzeagoak	  idatzi	  ahal	  izateko.	  Ez	  da	  gomendagarria.	  	  	  

Garrantzitsua	  da	  edukiz	  hornitzeko	  barne-‐kanal	  batzuk	  jartzea,	  eta	  zuzendaritza-‐unitateei	  	  tresna	  hori	  	  dagoela	  	  

elkarrizketez	  eta	  garrantzitsuak	  diren	  edukiak	  retuiteatzeaz	  arduratu	  behar	  dute.



Hasierara
horretan	  interesgarria	  izan	  baitaiteke	  tuit	  gehiago	  argitaratzea,	  erabiltzaileek	  ekitaldiaren	  puntu	  nagusiak	  jarraitu	  
ahal	  izateko;	  larrialdiak	  jakinarazterakoan	  eta	  halakoetan	  ere	  argitara	  daitezke	  tuit	  gehiago.

Edukiak,	  iruzkinak	  eta	  erantzunak	  eskuz	  	  kudeatzea	  komeni	  da,	  horrek	  spam-‐edukia	  edo	  erabiltzaileak	  baztertzeko	  
aukera	  ematen	  baitu.

Tweetdeck	  tuitak.programatzeko	  aukera	  ematen	  du,	  eta	  hori	  oso	  erabilgarria	  izan	  daiteke	  aurrez	  egindako	  tuit	  bat	  
argitaratu	  behar	  badugu.	  Dena	  den,	  ez	  da	  gomendagarria	  ezaugarri	  hori	  asko	  erabiltzea.

Eduki-‐motak

Beste	  	  iturri	  batzuetako	  informazioa

baliabide	  horretarako,	  eta	  weberako	  esteka	  gehitzea.
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Kontsultak	  eta	  erabiltzaileen	  beste	  ekarpen	  batzuk

Erantzuna	  behar	  duten	  aipamenak	  ahalik	  eta	  azkarren	  erantzun	  behar	  dira.	  Bi	  motatakoak	  daude:

a)	  Galderak,	  zalantzak	  eta	  eskaerak	  adieraztea:	  norberaren	  eremuari	  dagozkionak	  badira,	  pertsona	  horri	  erantzun	  
dakioke	  zuzenean.

erantzun	  beharko	  zaio.

Beharrezkoa	  bada	  informazio	  gehiagoa	  ematea,	  helbide	  elektroniko	  batera	  bidera	  daiteke	  pertsona	  hori.

Jaurlaritzak	  gizarte-‐sareetan	  duen	  presentzia	  kudeatzen	  duen	  komunitateak	  etorkizunean	  kontsultatu	  ahal	  izan	  
ditzan.

(followers) (following)

estrategiarekin	  lotuta	  dauden	  pertsonei	  eta	  erakundeei	  jarraitzea	  komeni	  da.

-‐arau	  	  bat	  baita.	  	  

daitezen.

gure	  jarraitzaileen	  	  eta	  guk	  jarraitzen	  	  ditugun	  	  erabiltzaileen	  	  artean.	  Bestela,	  esan	  daiteke	  ez	  garela	  tresna	  ongi	  
erabiltzen	  ari,	  bi	  noranzkotan	  jakintza	  partekatzea	  eta	  gizarte-‐sare	  bat	  sortzea	  baita	  helburua.
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Integrazioa

).	  Widgetak	  
leku	  hauetan	  erabil	  daitezke:

widgeta	  integra	  daiteke,	  edozein	  pertsonak	  bere	  orrira,	  blogera	  eta	  abarrera	  gehitu	  ahal	  
izateko.

Arazoak	  argitalpenean

Baliteke,	  halaber,	  kontu	  horiek	  kudeatzeko	  erabiltzen	  dugun	  kudeaketa-‐tresnak,	  	  Tweetdeckek,	  	  arazoren	  bat	  izatea.	  	  
Arazo	  horiek	  ez	  dute	  denbora	   luzez	   irauten	  normalean,	  baina	  baliteke	  ekitaldi	  bat	  ezin	  estali	   edo	  eman	  ahal	  

laburtzaile	  horri	  esker,	  Tweetdeck	  zerbitzuak	  funtzionatzen	  ez	  duenean	  ere	  tuiteatzen	  jarraitu	  ahal	  izango	  dugu .	  

eutsiko	  diogu.



Hasierara

E

Erabiltzaile	   gazteekin	   komunikatzeko	   eta	   haiekin	   informazioa,	   argazkiak,	   bideoak	   eta	   estekak	   partekatzeko	  
plataforma	   bat	   da	   gizarte-‐sare	   hau.	   Gainera,	   interesatzen	   zaizkien	   komunitateetan	   parte	   har	   dezakete	  	  

bai	  eta	  ekitaldiak	  	  sortu	  eta	  beste	  erabiltzaile	  	  batzuk	  haietan	  parte	  hartzera	  gonbidatzeko	  aukera	  ere.



Hasierara

irizpideak	  betetzen.

Orria

Ekitaldia

Tarte	  jakin	  batean	  gertatzen	  diren	  gertakari	  garrantzitsuak	  dira	  ekitaldiak.	  Hainbat	  aukera	  sartzen	  dira	  ekitaldiaren	  
barruan:	  egun	  eta	  ordu	  jakin	  	  batean	  egiten	  den	  ospakizun	  	  bat,	  zenbait	  egun	  irauten	  duen	  biltzar	  batek,	  zenbat	  
aste	  irauten	  duen	  kanpaina	  batek...



Hasierara
Ekitaldiak	   sortzen	  baditugu	  gertakari	   garrantzitsu	  horietarako,	  erabiltzaile	  gehiagorengana	   iritsiko	  dira,	   gizarte-‐
sareak	  zabaldu	  egingo	  dituelako.	  

Orrialdeen	  administrazioa

orrialdea	   argitaratu	   baino	   lehenago	   ikus	   dezake,	   erabiltzaileek	   argitaratutako	   edukiak	   ken	  
ditzake	  (oharrak,	  argazkiak	  edo	  bideoak)	  eta	  erabiltzaileak	  blokea	  ditzake.

(argazkiak	  eta	  bideoak).

edukien	   kudeatzailearen	   baimenak	   ditu,	   eta,	   gainera,	   Orrialdeko	   informazioa	   eta	  
funtzionalitateak	  edita	  ditzake,	  baita	  beste	  erabiltzaile	  batzuei	  baimenak	  esleitu	  ere.

administratzailearen	  baimenak	  ditu,	  eta,	  gainera,	  orrialdearen	  jabea	  da,	  eta	  beste	  erabiltzaile	  batzuei	  
jabe-‐baimenak	  eman	  ahal	  dizkie.
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),	  

alda	  daiteke.

hartzen	  ez	  duen	  .swf	  bat	  igo	  behar	  da.	  Hartara,	  url-‐aren	  barruan	  .swf	  hori	  aldatu	  egiten	  bada,	  orrialdearen	  edukia	  
ere	  aldatu	  egiten	  da.

behar	  dela.

orrietara	  estekak.

Hizkuntza-‐erabilerak

Edukiak	   euskaraz	  nahiz	   gaztelaniaz	   argitaratuko	  dira.	   Edukiak	   sartzerakoan,	   euskarazko	  edukiari	   emango	   zaio	  
lehentasuna.	   Lehenengo	   euskarazko	   edukia	   bistaratuko	   da,	   eta	   gero	   gaztelaniazkoa.	   Parte	   hartzen	   duten	  

lehenengo	  euskaraz	  eta	  gero	  gaztelaniaz.
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Administratzaileak	  kudeatzen	  du	  nork	   idatz	  dezakeen	  orriaren	  horman:	  berak	  bakarrik,	  erabiltzaileek	  bakarrik	  

Erabiltzaileek	  iruzkinak	  egin	  ditzakete	  argitaratutako	  sarreretan,	  eduki	   irekia	  baita.	  Beraz,	   	   informazio	  berri	  bat	  

Ahalik	  eta	  azkarren	  erantzun	  behar	  zaie	  iruzkinei,	  	  galdera	  edo	  kontsulta	  egin	  den	  espazioan	  bertan.	  Erabiltzaileari	  
bere	  parte-‐hartzea	  eskertzea	  eta	  beharrezko	  diren	  eduki	  osagarriak	  gehitzea	  	  komeni	  da.	  Iruzkina	  	  desegokia	  edo	  
desatsegina	  bada,	  erabiltzaileari	  gizabidez	  erantzuteko	  modu	  egokia	  aurkitu	  beharko	  dugu,	  eta,	  hala	  badagokio,	  	  
informazioa	   estekatuko	   dugu	   edo	   erantzun	   egokia	   eman	   dezaketen	   beste	   web	   batzuetara	   bideratuko	   dugu.	  

Honela	  sailka	  ditzakegu	  iruzkinak:

a)	  Galderak,	  zalantzak	  eta	  eskaerak	  adieraztea.

modu	  pribatuan	  komunika	  gaitezke	  mezu	  elektroniko	  baten	  bidez,	  erabiltzaileak	  informazio	  gehiago	  behar	  badu.	  

Sare	  bat	  sortzea

erabiltzaileak	   daudela;	   beraz,	   erabiltzaileei	   lagun	   egin	   daitezen	   eskatu	   beharrean,	   administratzaileak	   beste	  
estrategia	  batzuk	  erabili	  beharko	  ditu	  erabiltzaile	  gehiago	  gehitzeko	  orri	  horretara.
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Estekak

Estekak	  hartzekoak	  edo	  bidaltzekoak	  izan	  daitezke:

Hartzeko	  estekek
jartzeko	  aukera	  ematen	  diete.

Bidaltzeko	  estekek,	  aldiz,	  komunitatearentzako	  interesgarriak	  diren	  estekak	  jartzea	  ahalbidetzen	  dute,	  adibidez,	  

Lehiaketak

Premium	  orrialdeek	   lehiaketak	  sortzeko	  aukera	  dute,	  eta,	  bertan,	  erabiltzaileek	  parte	  har	  dezakete.	  Lehiaketa	  
horiek	  argazkien	  edo	  bideoen	  bozketa	  bidezkoak	  dira.

Pribatutasuna



Hasierara

Beste	  pertsona	  batzuekin	  komunikatzeko	  eta	  informazioa,	  argazkiak,	  bideoak	  eta	  estekak	  trukatzeko	  plataforma	  
bat	  da.	  Gainera,	  erabiltzaileek	  interesatzen	  zaizkien	  komunitateetan	  parte	  har	  dezakete.	  Google	  +	  plataformak,	  
era	  berean,	  gure	  kontaktuei	  (hau	  da,	  gure	  zirkuluei)	  mezu	  pribatuak	  bidaltzeko	  aukera	  ematen	  du.	  

Sare	  sozial	  honetan	  orrialde	  bat	  ireki	  behar	  duten	  sail,	  zerbitzu	  edo	  marken	  eskaerek	  Gida	  honen	  2.	  kapituluan	  
adierazitako	  eredua	  jarraituko	  dute.

htt ps://plus.google.com/b/100641435745753517157/ 



Hasierara

Google	  +	  plataformak	  aukera	  desberdinak	  eskaintzen	  ditu,	  erabiltzailea	  bere	  buruaren,	  erakunde	  baten,	  enpresa	  

Orrialdea

Orrialdeak	   erakundeentzat,	   enpresentzat	   edo	   markentzat	   daude	   pentsatuta.	   Horien	   atzean	   administratzaile	  

Orrialdeak	  mota	  bat	  baino	  gehiagokoak	  izan	  daitezke:

Google+enFacebooken	  barruan,	  pertsona	  interesdunekin	  komunikatu	  ahal	  izateko.

b)	  Komunitate	  baten	  orrialdea.

Orrialde	  horien	  helburua	  da	  kausa	  edo	  mugimendu	  bat	  babestea.	  

da	  erakundeentzat	  eta	  beren	  organoentzat;	   izan	  ere,	  Google	  +	  plataformak	  izaera	  diferentzial	  bat	  egozten	  die	  



Hasieraraarauak	  betetzen.

Gida	  honetako	  2.	  kapituluan	  aurreikusitako	  eskaera-‐ereduaren	  arabera.	  

beharko	  dute	  sare	  sozial	  horretan.

Google	  +	  plataforman,	  kontaktuak	  zirkuluen	  bidez	  administratzen	  dira.	  

enpresen	  zirkulua”	  edo	  “Meteorologia-‐kontuen	  zirkulua”.

publikoki	  idatzi	  ahal	  dira.

Google	  +	  plataformaren	  web	  orrien	  aurkezpena	  hobetzeko,	  horma-‐irudi	  bat	  sortzea	  komeni	  da,	  hau	  da,	  ondorengo	  
irudietan	  ikusten	  den	  bezala	  bost	  irudirekin	  konposizio	  bat	  egitea	  komeni	  da:
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Hemen	  adibide	  bat	  ikus	  daitek:	  
posts.

Gomendagarria	  da	  egunero	  sarrera	  gehiegi	  ez	  argitaratzea	  Google	  +	  plataforman.	  2	  edo	  3	  argitaratu	  beharko	  
lirateke	  gehienez,	  baina	  kopuru	  hori	  kontuko	  jarduera-‐motaren	  araberakoa	  izango	  da.

Google	  +	  plataforman	  gure	  iturri	  propioetako	  informazioa	  argitaratuko	  dugu:



Hasierara

Hizkuntza-‐erabilerak

Edukiak	   euskaraz	   nahiz	   gaztelaniaz	   argitaratuko	   dira.	   Edukiak	   sartzerakoan,	   euskarazkoak	   lehenetsiko	   dira.	  
Lehenbizi	  euskarazko	  edukia	  erakutsiko	  da,	  eta,	  gero,	  gaztelaniazkoa.	  Erabiltzaileei	  esku	  hartzen	  duten	  hizkuntzan	  

euskaraz	  eta	  gero	  gaztelaniaz.

Argitalpenen	  edizioa

Argitalpenak	  editatu	  egin	  daitezke,	  baina	  ez	  da	  komeni	  funtzio	  hori	  gehiegi	  erabiltzea.

testua	  baino	   lehenago	  eta	  ondoren	  karaktere	   jakin	  batzuk	   jartzen	  baditugu,	   letra	   lodiz,	  etzanez	  edo	  ezabatuz	  
argitaratuko	  da,	  eskema	  honen	  arabera:

-‐tachado-‐	  =	  letra	  ezabatua

*	  negrita*	  =	  letra	  lodia

Beste	  pertsona	  batzuen	  argitalpenak	  eta	  aipuak

Pertsona	  bat	  edo	  orrialde	  bat	  aipatzeko,	  pertsonaren	  edo	  orrialdearen	  izenaren	  aurren	  +	  jarri	  behar	  da.

horiek	  erabiltzea	  gomendatzen.
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Oharrei	  lehenbailehen	  erantzun	  behar	  zaie,	  galdera	  edo	  kontsulta	  egin	  den	  eremuan	  bertan.	  Orrialdearen	  atzean	  

Oharra	  desegokia	  edo	  erantzunkorra	  bada,	  modu	  onez	  erantzuteko	  modu	  egokia	  bilatu	  beharko	  da,	  informazioa	  
erantzun	  egokia	  eskain	  diezaioketen	  beste	  webgune	  batzuetako	  informazioarekin	   lotuz	  edo	  orrialde	  horietara	  
bideratuz,	  egokia	  bada.

Oharrak	  honela	  sailka	  ditzakegu:

a)	  Galderak,	  zalantzak	  eta	  eskaerak.

b)	  Ekarpenak.

c)	  
atalean.	  Erabiltzaileek	  eremu	  horretan	  bakarrik	  idatz	  ditzakete	  mezuak,	  atalaren	  hasieran	  azaldutako	  jarraibideak	  

pribatuan	  komunikatu	  ahal	  da,	  mezu	  elektroniko	  baten	  bidez,	  erabiltzaileak	  informazio	  gehiago	  behar	  badu	  ere.	  

batzuetarako.

Sare	  bat	  sortzea

erabiltzaileen	  kopurua	  areagotzea	  lortzeko.

Beren	   zirkuluetan	   sartzen	   gaituzten	   pertsonen	   kopurua	   handitzeko,	   komenigarria	   da,	   besteak	   beste,	   ekintza	  
hauek	  gauzatzea:	  



Hasierara
Integrazioa

Google	  +	  plataforma	  beste	  batzuen	  eremuetan	  modu	  batean	  baino	  gehiagotan	  kudea	  daiteke:



Hasierara

hobetzeko.	   Atariak	   aukera	   ematen	   du	   ekimen	   edo	   proiektu	   jakin	   batzuen	   inguruan	   interes-‐taldeak	   sortzeko,	  
galderak	  egin	  edo	  erantzuteko,	  eta	  lanpostuak	  argitaratu	  edo	  bilatzeko.

@ej-‐gv.es	   sare	  
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ej-‐gv.es	  helbidea	  jartzea.

publikoak	  edukitzerik.

Taldeak	  kudeatzea	  Linkedinen

Talde	  bat	  sortzeko,	  eskaera	  egin	  behar	  da	  Gida	  honetako	  2.	  kapituluan	  adierazitako	  ereduaren	  arabera.

bermatuko	  duen	  kudeaketa	  deszentralizatua	  sustatzea.

Linkedineko	  talde	  baten	  atalak

egin	  ditzaketen	  edukiak	  argitaratzea	  komeni	  da.

b)	   Eztabaidak.	  Gaiak	  eztabaidatzeko	  foroak.	  

c)	   Albisteak.	  Feedetarako	  argitalpena.

d)	   Enplegua.	  Lan-‐iragarkiak.

e)	   Azpitaldeak.	  Sortzen	  badira	  soilik.

f)	   Taldearen	  kudeaketa	  eta	  beste	  alderdi	  batzuk.



Hasierarazabaltzea.

a)	  Taldea	  sustatzea	  (blogak,	  foroak...).

edo	  zerbitzuarekin	  lotutako	  albisteak	  edo	  informazioak	  soilik	  argitaratzea	  eskuz.	  Hartara,	  taldeko	  erabiltzaileei	  
eduki	  espezializatuagoak	  eskaini	  ahal	  izango	  dizkiegu.

Linkedinen,	  laburpenaren	  atalean.	  Taldeko	  partaide	  diren	  erabiltzaileek	  abisatzeko	  mezu	  elektroniko	  bat	  jasoko	  

Hizkuntza-‐erabilerak

Eskuz	  editatzen	  diren	  edukiak	  euskaraz	  nahiz	  gaztelaniaz	  argitaratuko	  dira.	  Edukiak	  	  edo	  laburpenak	  sartzerakoan,	  
euskarazko	   edukiari	   emango	   zaio	   lehentasuna.	   Lehenengo	   euskarazko	   edukia	   bistaratuko	   da,	   eta	   gero	  
gaztelaniazkoa.	  Parte	  hartzen	  duten	  hizkuntzan	  erantzungo	  zaie	  erabiltzaileei.



Hasierara

Erabiltzaileei	   beren	   bideoak	   argitaratzeko,	   ikusteko	   eta	   partekatzeko	   aukera	   ematen	   dien	   plataforma	   da	  
YouTube.	   Egokia	   da	   sailen	   jarduerari	   	   buruz	   informatzen	   duen	   ikus-‐entzunezko	   materiala	   edo	   material	  

).

YouTubek	  aukera	  ematen	  du	  orria	  pertsonalizatzeko	  gure	  avatarrarekin	  eta	  kanalaren	  oinarrizko	  koloreak	  aldatuz	  

Youtube
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erabiltzeko,	  materiala	  partekatzeko...

daude,	  sail	  bakoitzak	  zerrenda	  bat	  baitu.

Ez	  dugu	  gomendatzen	  	  	  sail	  bakoitzak	  bere	  kanala	  sortzerik,	  baina	  egokia	  den	  edo	  ez	  aztertuko	  genuke	  beharrezko	  
balitz.

Sail	  batek	  edukia	   igo	  nahi	  badu	  YouTubera,	  Gida	  honetako	  2.	  kapituluan	  adierazitako	  eskaera-‐eredua	   jarraitu	  

YouTubeko	  webak	  aukera	  ematen	  du	  bideoak	  erreprodukzio-‐	  zerrendatan	  sailkatzeko	  eta	  erreproduzitu	  nahi	  dugun	  
zerrenda	  hautatzeko,	  edo	  bideo	  bat	  hautatu	  eta	  erreprodukzio-‐zerrenden	  eta	  bideoen	  atalean	  nabarmentzeko.

eremua	  bideoari	  erreferentzia	  egiten	  dioten	  gako-‐hitzekin	  betetzea	  komeni	  da,	  errazago	  bilatu	  ahal	  izateko.

Hizkuntza-‐erabilerak



Hasierara
Sarea

Gizarte-‐sareek	  erabiltzaileekin	  elkarrekintzan	  aritzeko	  dituzten	  funtzio	  batzuk	  ditu	  YouTubek,	  adibidez,	  berehalako	  
mezularitza	   eta	   iruzkinen	   sistema,	   baina	   erabaki	   dugu	   aurkeztu	   ditugun	   gainerako	   tresnetan	   lantzea	   funtzio	  
horiek,	  eta	  YouTube	  bideoak	  zabaltzeko	  baliabide	  gisa	  soilik	  erabiltzea.	  Gordailu-‐funtzio	  hori	  bete	  dezan,	  komeni	  

Erabiltzaileekin	  elkarrekintzan	  aritzeko	  beste	  gizarte-‐sare	  batzuk	  erabili	  nahi	  ditugunez,	  eta	  ez	  YouTube,	  	  Opciones	  	  

bideo	  hau	  puntuatzerik)	  markatuko	  ditugu.

Integrazioa
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Interneten	  argazkiak	  argitaratzeko	  zerbitzu	  bat	  da	  Flickr,	  eta	  irudiak	  gordetzeko	  balio	  du;	  YouTube	  bezala,	  Eusko	  

argitara	  daitezke	  Flickren,	  eta	  albumetan	  bana	  daitezke	  gaiaren	  arabera.	  Kontuan	  izan	  behar	  da	  doako	  	  bertsioarekin	  

kargatu	   genituenak	   ezkutatu	   egiten	   direla;	   gainera,	  mugatuta	   dago	   sor	   daitezkeen	   albumen	   kopurua.	   Beraz,	  
edukiera	  handiagoa	  nahi	   izanez	  gero,	  pro	  bertsioa	  kontratatu	  beharko	  da,	  eta	  eskatzen	  duen	  sailak	  ordaindu	  
beharko	  du	  kostua.

Flickr
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uneren	  batean	  behar	  hori	  sortzen	  bada.

Flickrek	  bideo	  motzak	  argitaratzeko	  ere	  balio	  du	  (90	  segundokoak).

araberakoa	  da.

Kanala	  bistaratzeko	  	  modua	  ere	  aukera	  daiteke:	  hau	  da,	  argazkiak	  zutabe	  	  bakarrean,	  	  bi	  zutabetan	  	  edo	  hiru	  zutabetan	  
agertzea,	  gure	  kontuko	  albumak	  eta	  bildumak	  alboan	  agertzea...

Eusko	  Jaurlaritzak	  pro	  kontu	  bat	  du	  Flickren,	  bilduma	  batekin	  sail	  	  	  bakoitzeko;	  	  	  	  bilduma	  horretan	  zenbait	  album	  
daude	  zuzendaritzetarako,	  	  zerbitzuetarako,	  	  ekitaldi	  berezietarako	  eta	  abarrerako,	  errazago	  sailkatu	  ahal	  izateko	  
argazkiak	  eta	  errazago	  bilatu	  ahal	  izateko	  gero.

).	   Aplikazio	   horri	   esker,	   Flickreko	   gure	   kontuko	  	  
edukietara	   sar	   gaitezke,	   Flickren	   webgunean	   sartu	   beharrik	   gabe;	   FTP	   bezero	   baten	   antzera	   funtzionatzen	  	  	  



Hasierara

derivadas	  (Aitorpena-‐lan	  eratorririk	  gabe)	  aukera	  hautatu.

Hizkuntza-‐erabilerak

dira	  (euskaraz	  eta	  gaztelaniaz).	  Edukiak	  sartzerakoan,	  euskarazko	  edukiari	  emango	  zaio	  lehentasuna.	  Lehenengo	  
euskarazko	  edukia	  bistaratuko	  da,	  eta	  gero	  gaztelaniazkoa.

Sarea

Facebooken	  bidez,	  ahalik	  eta	  erabiltzaile	  gehienengana	  	  iristeko.

Integrazioa

Flickren	  galeriara.



Hasierara

Aplikazio	   	   honen	   bidez	   aurkezpenak,	   	   testu-‐dokumentuak,	   PDFak	   eta	   iraupen	   laburreko	   	   bideoak	   argitara	  	  

dokumentuen	  gordailu	  gisa	  funtzionatzen	  du.
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).	  Aplikazio	  horri	  esker,	  	  SlideShareko	  gure	  kontuko	  
edukietara	  sar	  gaitezke,	  SlideShareren	  webgunean	  	  sartu	  beharrik	  gabe;	  FTP	  bezero	  baten	  antzera	  funtzionatzen	  

aukerara	  joan	  behar	  da,	  eta aukera	  hautatu.

Facebooken	  bidez,	  ahalik	  eta	  erabiltzaile	  gehienengana	  iristeko.

SlideShare	  aurkezpenen	  	  gordailu	  gisa	  bakarrik	  erabiltzeko,	   	  aukeran	  sartu	  behar	  da,	  
eta	  No	  one

dute,	  deska-‐	  rgatzen	  dituzten	  internautek	  haietan	  aldaketarik	  egin	  ez	  dezaten.	  Parametro	  hauek	  zehaztu	  beharko	  

deskribapena	  	  dokumentuaren	  	  izenbu-‐	  ruarekin	  eta	  orrialde	  osoko	  bistaratzea.	  

hitzak,	  erabiltzaileek	  erraz	  aurkitu	  ahal	  izan	  ditzaten.



Hasierara

Lehendakaritza Presidencia Lehendakaritza

Herrizaingoa Interior

Ikerketa

Ekonomia	  eta	  Ogasuna	  

Garraioa

Industria,	  Berrikuntza,	  
Merkataritza	  eta	  Turismoa Turismo

Lana	  eta	  Gizarte	  Gaiak

Osasuna	  eta	  Kontsumoa

Ingurumena,	  Lurralde	  
antolamendua,	  Nekazaritza	  eta	  
Arrantza

Kultura kultura



Hasierara
Hizkuntza-‐erabilerak

da,	  eta	  gero	  gaztelaniaz.

Beste	  gune	  batzuekin	  integratzea



Hasierara

du,	  hau	  da,	  nabigatzaile	  pertsonalean	  gordetzen	  diren	  webgune	  interesgarrien	  zerrendaren	  	  eredua,	  eta	  material	  	  

bilatzea	  errazten	  dutelako.

Deliciousek	   ematen	   duen	   beste	   zerbitzu	   bat	   da	   norberak	   bere	   pertsona-‐sarea	   osatzea	   (network),	   pertsona	  	  
horiekin	  partekatzeko	  markatzaile	  sozialak	  eta	  gizarte-‐sarearen	  hotlis-‐terako	  sarrera;	  azkenaldian	  gehien	  ikusi	  diren	  
markatzaileak	  daude	  hotlisten.
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Delicious	  erabiltzeak	  balioko	  du:

3.Eduki	  interesgarriak	  gordetzeko	  eta	  gaiaren	  eta	  jatorriaren	  arabera	  ordenatzeko	  aukera	  ematen	  	  duen	  espazio	  
bat	  antolatzeko.

Edukiak

Esteka	  bat	  gordetzerakoan	  	  bete	  behar	  den	  	  oinarrizko	  informazioak	  lau	  eremu	  hauek	  ditu:

baliabidearen	  izenburua,	  eta,	  beraz,	  baliteke	  guk	  aldatu	  behar	  izatea,	  edukira	  egokitu	  dadin.

zabaltzeko	  balio	  du,	  bai	  eta	  gero	  bilaketa	  	  baten	  bidez	  errazago	  aurkitu	  ahal	  izateko	  ere.

ditzagun	  erabilgarri	  zaizkigunean.
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Partekatutako	  materiala	  homogeneoa	  	  izateko,	   jarriko	  ditugu:

egoki	  bat.

aukera	  ematen	  baitu,	  eta,	  hartara,	  materialak	  sailez	  sail	  bilatu	  baitaitezke.	  Beste	  	  bundle	  	  batzuk	  ere	  sor	  daitezke,	  
antzeko	  gaia	  duten	  edukiak	  taldekatzeko.

Bundle-‐kopurua	  mugatzea	  komeni	  da,	  errazago	  sailkatu	  ahal	  izateko,	  eta	  edukiak	  	  ahalik	  eta	  gehien	  zehazteko.	  

behar	  dute.



Hasierara
Lehendakaritza Presidencia Lehendakaritza

Herrizaingoa Interior

Ikerketa

Ekonomia	  eta	  Ogasuna

Garraioa

Industria,	  Berrikuntza,	  
Merkataritza	  eta	  Turismoa Turismo

Lan	  eta	  Gizarte	  Gaietarako

Osasuna	  eta	  Kontsumoa

Ingurumena,	  Lurralde	  
antolamendua,	  Nekazaritza	  eta	  
Arrantza

Kultura kultura

Hizkuntza-‐erabilerak

hizkuntzak	  biltzen	  dituzten	  bundleak	  sortzea	  gomendatzen	  dugu.



Hasierara

Igeolokalizazioko	  gizarte-‐sareak	  areagotzen	  ari	  dira.	  Erabiltzailea	  toki	  jakin	  batean	  geoposizionatzen	  da,	  eta	  bere	  
kontaktuei	  jakinarazten	  die.

Eusko	   Jaurlaritzak	   bere	   eraikuntzen	   kokapena	   gizarte-‐sareetan	   zaintzeaz	   arduratuko	   da.	   Beraz,	   gizarte-‐sareei	  	  
gune	  horien	  presentzia	  eskatuko	  die.

prozedura	  jarraituz.



Hasierara

Gaurkotasunarekin,	   sailen	   proiektuekin,	   ekitaldiekin	   eta	   abarrekin	   lotutako	   informazioa	   zabaltzea	   helburu	  
duen	  tresna	  bat	  da	  bloga.	  Nahiko	  maiz	  argitaratzen	  dira	  sarrerak,	  komunikazio-‐lotura	  bat	  izateko	  irakurleekin.	  

dinamikoak	  	  izan	  daitezen,	  eztabaida	  	  pitz	  dezaten,	  eta	  sailaren,	  zerbitzuaren	  edo	  markaren	  jarduerarekin	  lotuta	  
egon	  daitezen.

Blogak



Hasierara
batzuetan	  	  sarrerak	  (post)	  informazioa	  argitaratu	  duen	  pertsonaren	  izen-‐abizenekin	  sinatuta	  egotea	  (zerbitzuen	  
blogak,	  markenak...).

Blogeko	   sarreren	   azken	   helburua	   da	   jendearen	   parte-‐hartzea	   sustatzea.	   Hortaz,	   idazketa-‐lanaren	   ondoren,	  
gizarte-‐zerbitzu	  egokien	  bidez	  zabaldu	  beharko	  dira	  sarrerak.	  Egon	  daitezkeen	  iruzkinak	  kudeatzeaz	  ere	  arduratu	  
beharko	  gara.	  

Interneteko	  Proiektu	  Komunen	  taldeak	  sarrera-‐datuak	  	  eta	  garatzaileentzako	  gidaliburu	  labur	  bat	  bidaliko	  dizkie	  

dira,	   eta	   hura	   zabaltzeko	   erabiltzen	   dira.	   Atzeraelikadura-‐funtzio	   hori	   errazteko,	   dagokion	   sailaren	   gizarte-‐
sareetara	  bideratzen	  gaituzten	  aplikazioak	  edo	  widgetak	  gehitzen	  dira	  blogean.	  Hartara,	  erabiltzaile	  gehiagorekin	  	  

izan	  dezaten.



Hasierara
Maiztasuna

Gomendio	  orokorra	  da	  astean	  sarrera	  bat	  edo	  bi	  argitaratzea,	  erabiltzaileek	  iruzkinak	  egiteko	  denbora	  nahikoa	  

Kontuan	  hartu	  beharko	  da,	  halaber,	  eguneko	  zer	  ordu	  eta	  asteko	  zer	  egun	  diren	  egokienak	  	  	  sarrerak	  	  argitaratzeko	  
eta	   zabaltzeko,	   blog	   hori	   elikatzen	   duen	   pertsona-‐sarearen	   jokabidearen	   arabera.	   Hartara,	   gizarte-‐sareetako	  
tresnen	  bidez	  sarrera	  ahalik	  eta	  gehien	  zabaltzea	  lortuko	  dugu.

a)	  Egitura

	   Testuak	   sei	   paragrafo	   eduki	   ditzake	   gehienez	   (400	   bat	   hitz),	   eta	  motzak	   eta	   zehatzak	   izan	   behar	   dute,	   bi	  	  	  
irakurketa-‐mailatan	   banatuak.	   Lehenengo	   mailan	   informazio	   nagusia	   laburbilduko	   dugu,	   eta	   bigarrenean,	  
berriz,	  informazio	  gehigarria	  adieraziko	  dugu	  (zabaldu	  eta	  zehaztasunak	  eman).

b)	  Informazioaren	  antolaketa

	  

	  

	  

	   Paragrafoek	  	   informazio	  gehiago	  emango	  dute,	  baina	  motzak	  izan	  behar	  dute:	  garrantzitsua	  da	  informazioa	  
ahalik	  	  eta	  gehien	  laburtzea.	  Gainera,	  bigarren	  maila	  irakurtzen	  jarraitzeko	  gogoa	  pizten	  duen	  esaldi	  batekin	  
bukatzea	  komeni	  da.

	   Informazio	  gehigarria	  jasotzen	  da	  hemen;	  hau	  da,	  hasierako	  edukia	  zabaltzen	  duten	  zehaztasunak,	  sarreraren	  
ideia	  orokorra	  izateko	  beharrezkoak	  ez	  direnak.
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	   Ez	  da	  beharrezkoa	  amaieran	  ondorio	  bat	  	  gehitzea	  laburpen	  	  gisa:	  gogoan	  izan	  Interneteko	  	  ingurunean	  	  	  ari	  garela	  
argitaratzen,	  eta	  ez	  badugu	  	  informazio	  garrantzitsua	  hasieran	  jartzen,	  erabiltzaileak	  orria	  utzi	  eta	  irakurtzeari	  
utz	  diezaioke.	  	  Beste	  era	  batera	  	  esanda,	  laburpena	  edo	  informazio	  garrantzitsua	  lehenengo	  	  mailan	  jarri	  behar	  	  
da,	  eta	  ez	  bigarrenean.	  Helburua	  da	  testuaren	  gakoak	  lehenengo	  paragrafoetan	  	  ematea	  	  erabiltzaileari,	  gaia	  
interesatzen	  	  zaion	  edo	  ez	  erabaki	  ahal	  izan	  dezan.

	   Garrantzitsua	  da	  testuak	  	  oinarrian	  dituen	  informazio-‐iturriak	  estekatzea,	  irakurleak	  	  	  beharbada	  ezagutzen	  ez	  	  

c)	  Irudiak

	   Sarrerak	  erakargarriago	  egiteko,	  irudiz	  hornitzea	  komeni	  da.	  Garrantzitsua	  da	  gure	  sarrerak	  	  ilustratzeko	  erabiliko	  
ditugun	   irudien	   jabetza	   intelektualeko	   eskubideak	   ezagutzea.Gomendio	   	   orokorra	   da	   Irekiaren	   fototekara	  
(
izan	  ere,	  bi	  kasuetan	  irudiek	  lizentzia	  irekia	  dute,	  eta	  berrerabili	  egin	  daitezke.

)	  	  Interneteko	  gordailuetan.	  Irudi	  horien	  lizentziek	  egile-‐eskubideak	  babesten	  dituzte,	  
baina	   hirugarrenek	   erabiltzeko	   aukera	   batzuk	   baimentzen	   dituzte.	   Lizentzia	   hori	   errespetatu	   	   beharko	   da,	  
iturria	  aipatuz	  edo	  egileak	  jarritako	  baldintzak	  betez.

Hedapena

buruz	  galdetzea,	   	  parte	  hartzera	  animatzea...).	  Garrantzitsua	  da	  parte-‐hartzea	  blogera	  bideratzea,	  plataforma	  
bakar	  batean	  zentralizatzeko	  eztabaida.

Hizkuntza-‐erabilerak

dira	  	  osorik,	  bi	  	  bertsio	  bereizitan.	  Bi	  	  hizkuntzen	  kalitatea	  zainduko	  da.	  Iruzkinak	  bakoitzak	  nahi	  duen	  hizkuntzan	  
egin	  daitezke,	  eta	  iruzkinaren	  hizkuntzari	  dagokion	  bertsioan	  argitaratuko	  dira.
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Blogak	   administratzaile	   edo	   dinamizatzaile	   elebidun	   bat	   izango	   du;	   pertsona	   hori	   argitalpenaren	   erritmoa	  

argitaratzen	  direla	  bermatu	  beharko	  du.	  Horrez	  gain,	  iruzkinetan	  interes	  orokorreko	  eztabaida	  edo	  gai	  bat	  sortzen	  
bada	  hizkuntzetako	  batean,	  eduki	  berri	  bat	  sortuko	  da	  landutakoarekin	  beste	  hizkuntzan.	  Edukiak	  beste	  hizkuntza	  
batean	  ere	  jar	  daitezke,	  adibidez,	  ingelesez,	  baldin	  eta	  edukiaren	  izaera	  orokorrak	  hala	  eskatzen	  badu.

Edukiak

Ez	  da	  komeni	  bloga	  agenda	  bat	  bihurtzerik,	  eta,	  beraz,	  ez	  dira	  ekitaldien	  deialdiak	  edo	  aurreikuspenak	  gehitu	  

sortzea,	  saiora	  joateko	  interesa	  piztea	  eta	  gero	  blogean	  izandako	  eztabaidarekin	  jarraitzea	  bada.	   Interesgarria	  
izan	  daiteke,	  ordea,	  nolabaiteko	  garrantzia	  izan	  duten	  ekitaldien	  kronikak	  idaztea.

Blogean	   argitaratzen	   den	   informazioak	   balio	   erantsia	   izan	   behar	   du,	   irakurleen	   interesa	   bereganatzeko.	  	  	  
Garrantzitsua	  da,	   halaber,	   blogeko	   gaiaren	   ildoak	   zehaztea	  orrietako	  batean,	   erabiltzaileak	   jakinaren	   gainean	  
egon	  daitezen.

jarraibideak	  adieraztea	   	  blogean,	  erraz	   ikusteko	  moduko	   toki	  batean.	   Jarraibide	  horien	  oinarrian	  egokitasuna	  	  
(elkarrizketaren	  ildoarekin	  lotutako	  iruzkinak),	  errespetua	  (iraingarria	  ez	  den	  hizkera	  erabiltzea)	  eta	  informazio-‐
mota	  (pertsonen	  pribatutasuna	  eta	  datuak	  	  babes	  daitezen	  errespetatzea)	  egon	  behar	  dira.

Ez	   da	   komeni	   gure	   sarreraren	   helburuarekin	   zerikusirik	   ez	   duten	   webetara	   estekak	   dituzten	   publizitate-‐
informazioak	  agertzerik.	  Baldintza	  horiek	  betetzen	  ez	  dituzten	  iruzkinak	  ezin	  dira	  argitaratu,	  baina,	  nahi	  badute,	  
iruzkinak	  beste	  era	  batera	  jartzeko	  aukera	  emango	  zaie	  egileei.

Iruzkinei	  gehienez	  ere	  24	  orduko	  epean	  erantzutea	  komeni	  da.
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Tumblr	   microblogging	   plataforma	   bat	   da,	   eta	   erabiltzaileei	   estekak,	   testuak,	   bideoak,	   argazkiak,	   hitzorduak,	  
elkarrizketak	   eta	   audioak	   desegituraturik	   argitaratzeko	   aukera	   ematen	   die.	   Batzuetan,	   edukien	   arteko	   lotura	  
bakarra	  egilea	  da.

Erabiltzaileak	   erregistratutako	  beste	   pertsona	  batzuen	   jarraitzaile	   bihur	   daitezke	   (follow	  egin),	   eta	   berenekin	  
batera	  argitaratu	  diren	  sarrerak	  ikus	  ditzakete.

du	  (Wordpress,	  alegia)	  tumblr	  sortzaileen	  kopuruari	  dagokionez.

	  Tumblr



Hasierara

Maiztasuna

Gomendio	   orokorra	   da	   egunero	   sarrera	   bat	   edo	   bi	   argitaratzea,	   gure	   jarraitzaileentzat	   interesgarriak	   diren	  
edukiekin.

Era	  berean,	  sarrerak	  argitaratu	  eta	  ezagutzera	  emateko	  asteko	  zein	  ordu	  eta	  egun	  diren	  aproposenak	  baloratu	  
beharko	  da.	  Bada,	  sarrera	  sare	  sozialetako	  hainbat	  tresnaren	  bidez	  zabaltzea	  lortuko	  dugu.

a)	  Egitura

	   Aipuak,	  prentsako	  ebakinak	  (jatorrizko	  iturrirako	  estekarekin),	  pertsonen	  arteko	  elkarrizketak,	  etab.	  ere	  barne	  
hartu	  ohi	  dituzte.



Hasierara
b)	  Irudiak

orokorra	   da	   Irekiaren	   argazki-‐galeriara	   	   edo	   Argazki-‐ra	   (Eusko	  

daitezke.

hemen:	   	   Interneteko	   hainbat	   biltegitan.	   Irudi	   horiek	   egilearen	   eskubideak	  
babesten	   dituzten	   lizentziak	   dituzte,	   baina	   beste	   pertsona	   batzuek	   helburu	   jakin	   batzuetarako	   erabiltzea	  
ahalbidetzen	  du.	  Eta	   lizentzia	  hori	  errespetatu	  beharko	  da,	   iturria	  aipatu	  beharko	  da	  eta	  egileak	  ezarritako	  
baldintzak	  bete	  beharko	  dira.

	   Horrez	  gain,	  jarraitzen	  ditugun	  pertsonen	  argazkiak	  berriz	  blogeatu	  ahalko	  ditugu	  (Tumblr-‐ek	  berez	  aipatzen	  
ditu	  iturri	  horiek).

Hedapena

zerbitzuaren	  edo	  markaren	  gainerako	  sare	  sozialekin	  lotuko	  du,	  edukia	  hedatzen	  laguntzeko.	  

Hizkuntza-‐erabilerak

(baldintza	  horiek	  Gida	  honetako	  3.	  kapituluan	  jaso	  dira).	  Edukiak	  euskaraz	  nahiz	  gaztelaniaz	  argitaratuko	  dira.	  
Ingelesez	  edo	  beste	  edozein	  hizkuntzatan	  idatzi	  ahal	  dira,	  kasuan	  kasuko	  eduki-‐motaren	  arabera.

Edukiak	  sartzerakoan,	  euskara	  lehenetsiko	  da.	  Lehenbizi	  euskarazko	  edukia	  erakutsiko	  da,	  eta,	  gero,	  gaztelaniazkoa.	  
Era	  berean,	  posible	  denean,	  bi	  hizkuntzak	  barne	  hartzen	  dituen	  post	  bakarra	  egingo	  da,	  eta,	  bertan,	  informazioa	  
lehenbizi	  euskaraz	  eta	  gero	  gaztelaniaz	  agertuko	  da.

Edukiak

Tumblr-‐ean	  argitaratzen	  den	  informazioak	  balio	  erantsia	  izan	  behar	  du	  jarraitzaileen	  interesa	  erakartzeko.	  

Gure	  Saila,	  zerbitzua,	  marka	  da,	  kontsumo	  azkarreko	  piluletan.



Hasierara

Pinterest	   gizarte-‐sarean	   argazkiak	   eta	   bideoak	   argitaratzen	   dira	   Interneten,	   eduki-‐albumak	   sortzeko	   aukera	  

ekitaldienak,	   prentsaurrekoenak,	   aurkezpenetakoak,	   paisaienak,	   iragarkienak...	   gaiaren	   arabera	   album	  
desberdinetan	  banatuta.

Pinterestek	  nahi	  dugun	  avatarra	  jartzeko	  aukera	  ematen	  du.	  Gobernu	  Irekirako	  eta	  Interneteko	  Komunikaziorako	  

izango	  da.

Nahi	  beste	  album	  (edo	  board)	  egin	  daitezke,	  eta	  nahi	  den	  izena	  eman	  ahal	  zaie,	  baina	  albumaren	  edukiarekin	  lotuta	  
egon	  behar	  du.	  Halaber,	  albumaren	  aurrealdeko	  argazkia	  editatu	  ahal	  da	  (eta	  egin	  behar	  da),	  erakargarriagoa	  
izan	  dadin.

Pinterest



Hasierara

Sailari,	  zerbitzuari	  edo	  markari	  dagokio	  kasuan	  kasuko	  albumak	  sortu	  eta	  editatzea,	  baita	  sortzen	  diren	  albumen	  
aurrealdeak	  osatuko	  dituzten	  argazkiak	  aukeratzea	  ere.

kudeatzen	   dira	   ( ;	   horrek	   beste	   webgune	   batean	   nabigatzen	   dugun	  
bitartean	  sare	  sozial	  honetan	  argazkiak	  edo	  bideoak	  jasotzea	  errazten	  du.

Sare	  honetan	  kontuan	  hartu	  behar	  den	  alderdi	  garrantzitsuetako	  bat	  edukiaren	  jabetza	  da.

Sare	  sozial	  honen	  erabilera-‐baldintzen	  arabera,	  materiala	  igotzen	  denean	  Pinterestera	  “lizentzia	  ez	  esklusibo	  bat,	  

berriz	   argitaratzeko	  eta	  aldatzekoa	  baliozkoa”	   igotzen	  da.	  Hortaz,	  beharrezkoa	  da	   ziur	   jakitea	   igortzen	  dugun	  
edukia:

a)	  Eusko	  Jaurlaritzaren	  edo	  Jaurlaritzara	  adskribatutako	  erakunderen	  baten	  jabetzakoa	  dela,	  eta	  material	  hori	  
erabiltzeko	  lizentzia	  izatea.

b)	  Ez	  badira	  Eusko	  Jaurlaritzaren	  edo	  Jaurlaritzara	  adskribatutako	  erakundeen	  jabetzakoak,	  ziur	  jakin	  behar	  dugu	  
edukiaren	  lizentzia	  irekia	  dela	  (4.	  kapitulua	  ikusi)

berriz	  argitaratzen	  direnean.

Albumen	  izenak	  beren	  edukia	  deskribatu	  beharko	  du.	  Gomendagarria	  da	  deskripzio	  bat	  jasotzea,	  baita	  albuma	  
gizarte-‐sareak	  eskaintzen	  dituen	  aukeren	  barruan	  katalogatzea	  ere.



Hasierara

url	  bat	  badugu,	  eta	  deskripzio	  bat	  jartzea	  ere	  komeni	  da.

Hizkuntza-‐erabilerak

Lehenbizi	  euskarazko	  edukia	  ikusiko	  da,	  eta,	  gero,	  gaztelaniazkoa.

Sarea

edo	  Google	  +)	  erabiltzaile	  gehiagorengana	  iristeko.

	  “Pin”	  zehatzak	  edo	  album	  osoak	  argitara	  daitezke.

Gainera,	   beste	   erabiltzaile	   batzuei	   jarraitu	   behar	   zaie,	   eta,	   horrela,	   gure	   komunitatea	   sortzen	   lagunduko	   da.	  
Halaber,	  beste	  erabiltzaile	  batzuen	  edukia	  berriz	  argitaratu	  behar	  da	  (berriz	  pindu).

Integrazioa

Pinterest	  zerbitzua	  beste	  toki	  batzuetan	  jasotzeko	  hainbat	  aukera	  daude.

Pinteresten	  gure	  kontua	  jarraitzea	  errazteko,	  gomendagarria	  izango	  litzateke	  gizarte-‐sare	  honek	  bere	  orrialdean	  
erabilgarri	   jartzen	   dituen	   botoietako	   bat	   instalatzea	   .	   Neurri	   bat	   baino	  
gehiago	  dago,	  gure	  beharretarako	  egokiena	  aukeratu	  ahal	  izateko.



Hasierara

garen	  edukiari	  ematen	  	  zaio	  garrantzia,	  tresnaren	  diseinuari	  edo	  kontaktuen	  kudeaketari	  baino	  gehiago.

Aurrez	   ikusi	   dugun	  moduan,	   bermatzeko	   Eusko	   Jaurlaritzaren	   kontuak	   	   gizarte-‐sareetan	   	   ahalik	   eta	   ondoen	  
administratuko	   direla,	   datuak	   ongi	   babestuko	   direla	   eta	   erantzukizuna	   eta	   kontrola	   transferituko	   direla,	  
Jaurlaritzak	   gizarte-‐sareetan	   presentzia	   izateko	   duen	   ereduak,	   ahal	   dela,	   ez	   du	   zuzenean	   lan	   egiten	   	   gizarte-‐

Gainera,	  gizarte-‐sareen	  kudeaketa	  hobetzen	  duten	  tresna	  integratuak	  dituzte:	  egoeraren	  eguneratzeak	  programa-‐



Hasierara

sailaren	  Deliciouseko	  kontua	  kudeatzeko	  balio	  duena.

erabiltzeko	  erraza	  delako.	  Web-‐kudeatzaile	  bat	  da,	  eta	  idazmahaira	  deskarga	  daitekeen	  bertsio	  bat	  du.	  Doako	  

erraza	  delako.

Tweetdeck



Hasierara

Sare	  sozialetan	  parametro	  jakin	  batzuk	  neurtzea	  funtsezkoa	  da,	  herritarrei	  eskaintzen	  dizkiegun	  zerbitzuak	  eta	  
informazioak	  egokitzeko.

).

Analisia	  eta	  neurketa



Hasierara

helburuekin	  lotutako	  galdera	  batzuk,	  hain	  zuzen:

Eremua Inplikazioa Ekintza

erabilgarriak	  ematea

(lankidetza)

edukiak	  hornitzea

sarrerak

informatua	  barne	  hartzen	  duten	  zozketak	  eta	  

lehiaketak	  barne	  hartzea

ikusirik	  ikusiko	  dugu	  nolakoa	  den	  sare	  sozialek	  marka-‐irudi	  gisa	  duten	  hedapena	  eta	  eragina,	  baina	  bigarrenek	  
esango	  digute	  erabiltzaileen	  artean	  zenbateko	  interesa	  pizten	  dugun.

Datu	  horietan	  oinarrituz,	  gure	  aginte-‐panelaren	  parte	  izango	  diren	  eta	  jarduera-‐gakoa	  diren	  adierazleak	  (KPI	  edo	  



Hasierara
Eskema	  hau	  proposatzen	  dugu:

Flickr,	  blog	  eta	  abarren	  harpideen	  kopuruaren	  batuketa).

alderatuta

Tresnak	  

Interneteko	  ospea	  monitorizatzeko	  eta	  neurtzeko	   tresna	  ugari	  daude.	  Besteak	  beste,	  honako	  hauek	  aukeratu	  

duten	  jokabideari	  buruzko	  informazioa	  eskaintzen	  dute	  dohainik.

Facebookeko	   orrialdeak	   barne	   hartzen	   duen	   funtzio	   bat	   da,	   eta	   edozein	   administratzaile	   bertara	   sar	   daiteke	  



Hasierara
YouTuberen	  funtzio	  bat	  da,	  eta	  eskuragarri	  dago	  YouTuberen	  kontu	  baten	  edozein	  kudeatzailerentzat.

)

begirada	  bat	  botatzeko	  aukera	  ematen	  du.



Hasierara

marken	  kasuan.

	  Orria	  markatzeko	  adierazpen	  ingelesa	  da.

hobetzea	  du	  helburu

DM.	  

	  Ikusi	  TAG

FBML.	  

FF.	  

FTP.	  
kargatzeko	  	  edo	  deskargatzeko	  aukera	  ematen	  duen	  metodo	  bat	  da.

Oinarrizko	  hiztegia



Hasierara
HASHTAG.	  

Web	  baten	  goiburua	  da.	  Blogaren	  izenburua	  eta	  sailaren	  marka	  bertan	  jartzen	  dira	  normalean.

HOME.	  Hasierako	  orria	  da.

HOTLIST.	  

HTML.

KPI	  

metrikei	  egiten	  die	  erreferentzia.

LINK.	  

LOGIN.	  
logina	  eta	  passworda	  (pasahitza)	  eskatzen	  zaizkigu	  normalean).

NETIKETA.	  Ohiturak	   eta	   esperientziak	   	   jarritako	   arauen	  multzoa	   da,	   eta	   Interneteko	   	   erabiltzaileek,	   gizabidez	  	  
jokatzeko	  	  eta	  portaera	  	  egokia	   	   izateko,	  arau	  horiek	  jarraitu	  behar	  	  dituzte	  beste	  erabiltzaile	  batzuekin	  
harremanetan	  	  daudenean.

PIXEL.	  

POST.	  

edo	   prosumer.	   Ingelesezko	   producer	   (produzitzaile)	   eta	   consumer	   (kontsumitzaile)	   hitzak	  
elkartuz	   sortutako	  akronimoa	  da.	   Ingelesezko	  professional	   (profesional)	   eta	   consumer	   (kontsumitzaile)	  
hitzen	  elkarketarekin	  ere	  lotzen	  da.

argitaratzeko	  erabiltzen	  diren	  dokumentuetarako	  	  formatuen	  familia	  da.

Aurrez	  beste	  	  erabiltzaile	  batek	  sortu	  zuen	  tuit	  bat	  berriro	  argitaratzea	  da.

Edozein	  web-‐orriren	  alboko	  zutabea.



Hasierara
TAG.	  

TIMELINE.	  
aplikatzen	  zaio.	  Facebooken	  	  gehiago	  erabiltzen	  da	  horma	  hitza.

TWEET.	  

	  Web-‐orriaren	  helbidea	  da,	  nabigatzailean	  idazten	  duguna.

WIDGET.	  



Hasierara

Sarrera

Informazio	  gehiagorako:

Lizentzia	  irekiak

nformazio	  gehiagorako:



Hasierara
Informazio	  gehiagorako:

Analisia	  eta	  neurketa



Hasierara

Tresna	  mota

Gizarte-‐sarearen	  kasuan,	  marka	  edo	  kanpaina,	  zerbitzu	  
edo	  zu-‐	  zendaritza	  eskatzailearen	  izena.

zerbitzua.)

Ekimenaren	  arduradunaren	  izen-‐abizenak.

Helbide	  elektronikoa	  eta	  telefono-‐zenbakia

2.	  Hartzailea	  edo	  hartzaileak:

3.	  Gaia:

4.	  Ekimenak	  izango	  dituen	  fun-‐	  tzio	  eta	  atalen	  deskribapen	  
laburra.

I.	  eranskina
Web	  2.0	  tresnetan	  eta	  Sare	  Sozialetan	  alta	  hartzeko



Hasierara

Bloga

kronologikoki	   jasotzen	   ditu,	   eta	   lehenengo	   berriena	   agertzen	   da;	   egileak	   egoki	   deritzona	   argitaratuta	   uzteko	  

Iturria:	  wikipedia.org

Wikia

bera	  partekatzen	  dute,	  eta	  sortu,	  aldatu	  edo	  ezabatu	  egin	  dezakete.	  Testuek	  	  edo	  “wiki-‐orriek”	  izenburu	  bakarrak	  
dituzte.»

Iturria:	  wikipedia.org

II.	  eranskina:

www.eu 	  atarian	  parte	  hartzeko	  ekimenetarako	  
tresna	  komunak



Hasierara
Foroa

buruz	  eztabaidatzera	  gonbidatzen	  	  ditu	  erabiltzaileak,	  eztabaida	  aske	  eta	  informal	  baten	  bidez;	  hartara,	  interes	  
komun	  baten	  inguruko	  komunitate	  bat	  sortzen	  da.	  Koordinatzaile	  edo	  dinamizatzaile	  batek	  moderatu	  ohi	  ditu	  	  
eztabaidak;	  normalean	  gai	  bat	  aurkezten	  du,	  lehenengo	  galdera	  egiten	  du,	  bultzatu	  eta	  gidatu	  egiten	  du...”

Iturria:	  wikipedia.org

adibidez,	  moderatzaileek	  edo	  administratzaileek	  dituztenak.»

iruzkinen	  antzera.	  Gainera,	   oro	  har,	   foroek	   gai	   gehiago	  eta	   zabalagoak	   jorratu	  ohi	   dituzte,	  mota	   gehiagotako	  
edukiak	  eduki	  ohi	  dituzte,	  eta	  erabiltzaile-‐mailan	  pertsonalizatzeko	  aukera	  ematen	  dute	  (ez	  jabe-‐mailan	  bakarrik).

Iturria:	  wikipedia.org

Iturria:	  wikipedia.org

Tresnen	  ezaugarriak

Estandarretan	  oinarritutako	  tresnak



Hasierara
Berehalakotasuna,	  malgutasuna	  eta	  autokudeaketa

Ekimenaren	  arduradunek:

Autokudeaketak	  esan	  nahi	  du	  ekimenak	  	  erantzukizun	  osoa	  hartu	  behar	  duela	  hauei	  dagokienez:

Eskaera	  egiteko	  prozedura

hartzaileak	  eta	  gaia	  zehazteko.

3.	  Ekimena	  onartutakoan,	  	  	  EJIEren	  Interneteko	  	  	  Proiektu	  Komunen	  taldearekin	  	  	  harremanetan	  	  	  	  jarriko	  	  da	  	  Web	  

Ekimenak	  onartzeko	  irizpideak

nagusia	  zabaltzea	  da)



Hasierara
Diseinu-‐baldintzak,	  maketazioa	  eta	  estandarrak

aztertuko	  dira,	  edota	  eduki	  batzuetan	  araua	  ez	  aplikatzeko	  aukera)

(
)



Hasierara

Gerakunde	   autonomoei,	   zuzenbide	   pribatuko	   ente	   publikoei	   eta	   kanpaina	   edota	   komunikazio	   	   ekimenei,	  	  

Atzealdearen	  kolorea	  dagokion	  markak	  baldintzatuko	  du.	  Marka	  propiorik	  egon	  ezean,	  kolore	  egoki	  bat	  aukeratuko	  
da.

Facebookerako	   avatarren	   kasuan,	   Jaurlaritzako	   sailen,	   herri-‐baltzuen,	   erakunde	   autonomoen,	   zuzenbide	  
pribatuko	   ente	   publikoen	   eta	   kanpaina	   edota	   komunikazio	   ekimenen	   izenak	   ere	   barneratuko	   	   dira.	   Gainera,	  	  

III.	  eranskina



Hasierara
Adibideak

.........................



Hasierara

Sare	  sozialekin	  eta	  horien	  berezko	  izaerarekin	  lotuta	  kontuan	  hartu	  behar	  den	  beste	  alderdi	  bat	  datu	  pertsonalen	  
babesari	  buruzko	  araudia	  da.	  Datu	  pertsonalak	  jasotzen	  dituen	  edozein	  webgunetan	  edo	  Interneteko	  orritan	  

printzipioa	  betez,	  eta	  erabiltzaileen	  datuak	  gorde	  eta	  tratatzeko	  baimena	  jasotzen	  da,	  eta	  sare	  sozialetan	  lege-‐
ohar	  horiek	  ere	  barne	  hartuko	  dira.

Irekiaren	   arduradun	   den	   Eusko	   Jaurlaritzako	   Lehendakaritzako	   Idazkaritza	   Nagusiak	   zera	   jakinarazten	   dizu:	   orrialde	  
honetako	   «Atsegin	   dut»	   botoia	   sakatzen	   baduzu,	   zure	   datuetara	   sartzeko,	   zure	   horman	   agertuko	   diren	   berriak	  
argitaratzeko	   eta	   mezuak	   bidaltzeko	   baimena	   ematen	   duzu,	   Facebookeko	   erabilera	   baldintzak	   eta	   pribatutasun	  

izanez	  gero	  datuak	  kontsultatzeko,	  zuzentzeko,	  ezezteko	  eta	  horien	  kontra	  egiteko	  eskubideak	  balia	  ditzakezu	  ondoko	  

Bukatzeko,	   sare	   sozialak	  behar	  bezala	  erabiltzeko	  kontuan	  hartu	  beharko	  dira	  datuen	  babeserako	  araudiaren	  

IV.	  Eranskina



Hasierara
Pertsonak	  agertzen	  diren	  sare	  sozialetan	  argazkiak,	  bideoa,	  edota	  irudiak	  erabiltzeari	  dagokionez,	  norbere	  datuak	  

erreproduzitzea	  pertsona	  horren	  baimenaz	  egin	  beharko	  da,	  honako	  salbuespenekin:

publikoa	   duten	   pertsonen	   irudia	   jaso,	   erreproduzitu	   edo	   argitaratzea,	   irudia	   ekitaldi	   publiko	   batean	   edota	  
publikoari	  zabalik	  diren	  lekuetan	  jasoz	  gero.	  

agertzen	  denean.

Halaber,	  irudiak,	  soinuak,	  argazkiak	  etab.	  jaso	  litezkeela	  adieraziko	  zaie	  bertaratuei	  eta	  baimena	  eskatuko	  zaie	  



Hasierara

Batzuetan	   ez	   da	   Administrazioa	   izango	   sare	   soziala	   sortu	   edota	   kudeatuko	   duena;	   beraz,	   etorkizunean	  

horien	  kontratazio-‐pleguetan	  klausula	  hau	  sartzea:

erabiltzaileak,	   pasahitzak	   eta	   gainerako	   datuak	   Eusko	   Jaurlaritzaren	   jabetzakoak	   dira,	   eta	   Gobernu	   Irekirako	   eta	  

V.	  Eranskina



Hasierara

Lege-‐oharra:

.

Argitaraldia

A

Internet

Argitaratzailea

Irudiak

www.twitter.com/Irekia
irekia@ej-gv.es
www.facebook.com/GobiernoVascoIrekia
www.ejgv.wikispaces.com
www.euskadi.net
www.irekia.euskadi.net



