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SARRERA

1.

1.1. Testuingurua
Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza, bere TSIKZ
akronimoaz ezaguna, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko zuzendaritza da, eta
segurtasun publikoaren eremuko komunikazio-sareak eta informazio-sistemak
planifikatzeaz, lantzeaz, garatzeaz, gauzatzeaz, kudeatzeaz eta mantentzeaz
arduratzen da; 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren
Sistema Antolatzekoa; 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, Lehendakariarena, Euskal
Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta
horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena; eta 6/2021 Dekretua, urtarrilaren
19koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenari jarraiki.
TSIKZk esleituta dituen eginkizunen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko
(aurrerantzean, EAE) sektore publikoari dagozkion segurtasunaren arloko informazioeta komunikazio-sistemen planak eta programak proposatzea dago. Ildo horretan,
TSIKZk erreferentzia-esparru orokor bat garatu du Euskadiko Segurtasun Publikoaren
eraldaketa digitaleko prozesuan inplikatutako baliabide guztien ekimenak koordinatzeko
eta inplikatzeko: Euskadiko Segurtasun Publikorako Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologien Plan Estrategikoa 2021etik 2024ra bitarteko aldirako
(IKTPESEG aurrerantzean).
IKTPESEG plana testuinguru honetatik garatu da:


Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra 2020-25.



2020ko Agenda Digitala eta haren aurreikus daitekeen bilakaera.



Garapen Jasangarriaren Helburuak (Euskadiko 2030 Agenda).



36/2020 Dekretua, martxoaren 10ekoa, EAEko sektore publikoan IKTak kudeatzeko
ereduari buruzkoa.



Eusko Jaurlaritzaren konbergentzia arloko jarduera plan orokorra.



Eusko Jaurlaritzaren eta Segurtasun Sailaren estandar teknologikoak, segurtasun
publikoaren esparruko azpiegitura eta zerbitzu teknologikoei buruzkoak.



Antolaketaren eta gobernantzaren eremua

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra eta Euskal Autonomia Erkidegoko
sektore publikoko erakundeen informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT)
kudeatzeko eredua onartu ondoren, Segurtasun Sailak IKTen arloan datozen lau
urteetarako oinarri estrategikoak eta ekintza-plana definitu behar zituen, ezarritako
helburuak lortzeko. Testuinguru horretan, TSIKZ da eraldaketa digitalaren buru
Euskadiko segurtasunaren esparruan.
COVID-19k eragindako pandemiaren egungo egoera, teknologia berriak eta gizartearen
mentalitate-aldaketa askoz modernoagoak, mundura irekia eta oso digitalizatua dena,
TSIKZ etengabe aldatu behar izatera behartzen du, honek zerbitzu berriak emateko
erronka berrietara modu proaktiboan egokitu ahal izateko, segurtasun publikoko
agentziei, larrialdiei eta herritarrei balioa emanda.
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TSIKZren ustez, eraldaketa digitaleko prozesu bat hartzea, bere inplikazio guztiekin, ez
da erabilgarria zer norabidetan aurrera egin nahi den ulertzeko misio eta ikuspegi argi
bat gabe. Beraz, eraldaketa digitalaren kontzeptua, TSIKZk gidatuta, Euskadiko
Segurtasun Sailak aurrez aurre dituen erronkekin gainjarri behar da, eta, horrela, hura
txertatzean, erronka horiei aurre egiteko abian jarri behar den ibilbide-orria eta
eraldaketa digitalak Sailean izango dituen inplikazioak deskribatu behar dira.
TSIKZk berehala egokitu behar izan du COVID-19 pandemiaren hasierara, eta gaur
egun etengabe eboluzionatzen jarraitzen du etengabe aldatzen ari den ingurune batean
jarduteko. Oso erronka handia da eta indarren oreka egokia eskatzen du: alde batetik,
osasun-alarmarekin lotutako agentzien operazioen gaineko presioak ez dira murriztuko
epe laburrean, eta, bestetik, pandemiari erantzuteko txertatutako operatzeko modu
berriak integratu egin behar dira, etengabeko malgutasun operatiboa, lan-indarraren
ongizatea eta telelana bermatzeko, herritarren konfiantzari eutsita.
Oraindik ere zalantza handiak daude COVID - 19 "normaltasun berria" izenekoaren
inguruan, baina makro mailako joera-multzo bat identifika daiteke, pandemiatik atera
ahala segurtasun publikoko eta larrialdiko agentzien bilakaerari forma emango diotenak.
Hor sartzen dira teknologia digitalak hartzea, lanaren izaera aldakorra, herritarren
konfiantzari eusteko beharra eta erronka berrien aurrean agentzien arteko lankidetza
gero eta handiagoa eta beharrezkoa.

1.2. ESPPO eta IKTPESEG lerrokatzea
Euskal gizartearen segurtasun-eskaerak aldatu egin dira azken urteotan, eta, bereziki,
COVID-19 pandemiaren hasieratik. Arrisku eta mehatxu berriak ireki dira, eta garrantzia
hartu dute, hala nola zibermenazak, pandemiak edo muturreko fenomeno
meteorologikoak.
Eusko Jaurlaritzaren XII. Legegintzaldia hastean, hainbat konpromiso hartu ziren euskal
gizartearekin segurtasunaren inguruan. Horien artean, nabarmentzekoa da, besteak
beste, teknologia-tresna berriak erabiltzea pertsonak gehiago babesteko, sistema
informatikoak eta komunikazioak eguneratuta, agenteei banakako kamerak emanda
beren jardueren gardentasuna bermatze eta delitu-egitateen aurrean frogak aurkezteko
aukera hobetze aldera.
15/2012 Legearen 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, duela gutxi, Eusko
Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, aurrerantzean EJSS, Euskadiko Segurtasun
Publikoaren Bigarren Plan Orokorra (2020-2025), aurrerantzean ESPPO, onartu du.
Plan horretan, euskal gizarteak gaur egun dituen arriskuen eta mehatxuen balorazio
berri bat egiten da, bai eta segurtasunaren arloan dituen bitarteko eta baliabideen eta
datozen urteetarako erronka, ildo, ekimen eta ekintza berrien balorazioa ere.
Beharrezkoa da TSIKZk Plan Estrategiko bat izatea, Segurtasun Sailak ESPPOn
ematen dituen jarraibide politikoekin bat etorri eta TSIKZri esleitutako eskumenen
esparruan helburuen plangintza ordenatua eta koherentea izateko aukera ematen diona.
Proiektuak IKTPESEG honen bidez zehazteak eta horiek ESPPOrekin guztiz bat egiteak
aukera emango dio TSIKZri:
•

TSIKZren barne-arlo bakoitzaren helburuak ezarri eta lehenestea, agentzien helburu
estrategikoekin.
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•

Inbertsio- eta gastu-planak eta, azken batean, eraldaketa digital osorako behar diren
aurrekontuak egiten laguntzea.

•

TSIKZren ibilbide-orria edukitzea, agentzien behar eta lehentasunekin lerrokatuta.

•

Negozioari balio txikia ematen dioten barneko administrazio-lanak sinplifikatzea.

•

IKTPESEG planaren helburu bakoitzaren betetze-maila neurtzea.

•

Helburu komunak zabaltzea eta horiek lortzen batera parte hartzea.

IKTPESEG planaren garapena 2020-25 ESPPOrekin bat etorriz landu da, segurtasun
integralaren ikuspegitik, eta Segurtasun Publikoaren Euskal Sistemako zuzendaritzen
eta agentzien ekimenak bilduta.

1.3. IKTPESEG proiektuaren egitura eta edukia
Euskadiko Segurtasun Publikorako Informazio eta Komunikazio Teknologien Plan
Estrategikoak (IKTPESEG), 2021-2024 urteetarako, egungo egoeraren analisia,
beharren definizioa eta Euskadiko Segurtasun Publikoaren eta Larrialdietako
Sistemaren eraldaketa digitalean aurrera egiteko behar den IKTen estrategiaren maila
handiko diseinua jorratzen ditu.
Segurtasun publikoaren sektorerako IKTen ildo estrategikoak zehazteko, helburuak,
proiektuak eta ekimenak identifikatu dira, 2021etik 2024ra bitartean gauzatu beharko
direnak.
IKTPESEG planak honako bloke hauek ditu:
1. Oinarri estrategikoak eta AMIA azterketa: datozen lau urteetarako ildo
estrategikoak eta ekintza-plana zehaztu ahal izateko, ezinbestekoa da zuzenean
ezagutzea zuzendaritzaren izaera eta izateko arrazoia, bai eta datozen urteetan
heldu beharreko erronkak ere. Azterketa horren ondoren, emaitza AMIA diagrama
batean aurkezten da (Ahuleziak, Mehatxuak, Indarrak eta Aukerak), ekintza-planean
ekintzak identifikatzeko oinarri gisa erabiltzen dena.
2. Egungo egoeraren azterketa: TSIKZren egungo egoeraren azterketaren ondorioak
aurkezten dira. Batetik, analisiaren ondoren lortutako ondorio nagusiak aurkezten
dira, eta, bestetik, azpiegitura, arkitektura, aplikazio eta antolamendu-egituraren
mapak definitu ondoren lotutako ondorioak.
3. Eredu objektiboa: egungo egoeraren azterketa aztertu eta agentziek dituzten
premiak identifikatu ondoren, datozen 4 urteetan berrikuntzari eusteko eta bilakaera
ahalbidetzeko hobekuntza-beharrak identifikatzen dira.
4. Ekintza-plana: xede-eredua zehaztu eta segurtasun publikoaren sektoreko
agentziek datozen urteetarako dituzten beharrak jaso ondoren, ekintza-plan bat
zehazten da, ekimen estrategikoak eta TSIKZk identifikatutako sistemen eta
aplikazioen bilakaera-proiektu nagusiak garatzeko kronograma objektiboa ezartzen
duena. Goi-mailako plangintza da, eta garrantzi estrategiko txikiagoa duten baina
sistemen eta aplikazioen bilakaerarako eta zuzendaritzek eta agentziek
planteatutako beharrei erantzuteko beharrezkoak diren proiektuak identifikatu dira.
Kontuan hartuko dira TSIKZren urteko plangintzetan.
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Dokumentu hori informazio erantsi honekin osatzen da:
1. Azpiegituren, arkitekturen eta aplikazioen egungo egoeraren xehetasun-mapak.
2. Aplikazioen egungo katalogoa
3. Agentzietatik eta TSIKZtik jasotako erabilera-kasuak eta proiektuak
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KONBERGENTZIA PROIEKTUA BATERA

2.

EAEko Administrazio Publikoak administrazioa berritu eta modernizatzeko konpromiso
sendoa du; eta, bide horretan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
antolatuko dituzten oinarriak ezartzeko hainbat ekimen bultzatu ditu, arlo horretan
politika estrategiko bateratua bermatze aldera.
2015eko uztailean, Gobernu Kontseiluak Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologien arloko konbergentzia-prozesuaren inguruan egindako akordioproposamena onartu zuen. Ondoren, 2016ko ekainaren 21ean, Konbergentziaren
arloko Jarduketa Plan Orokorra dokumentu exekutiboa onartu zen, eta baimena eman
zen konbergentzia-prozesua ezartzeko Azpiegituren, Komunikazioen, Lanpostuaren eta
Zerbitzu Korporatiboen eremuetan (AKLZ).
Iaz, martxoaren 10eko 36/2020 Dekretua onartu zen, EAEko sektore publikoan IKTak
kudeatzeko eredua arautzen duena. Dekretu honek EAEko sektore publikoko
erakundeen segurtasun publikoko zerbitzuen informazio- eta telekomunikazio-sistemen
berezitasunak errespetatzen ditu, konbergentzia teknologikoko prozesuaren esparruan,
eta honako hau ezartzen du:


Segurtasun publikoaren eskumena duen sailak ezarriko ditu Euskal Autonomia
Erkidegoko sektore publikoari dagozkion segurtasun publikoko jardueretarako
informatizazio-planak eta -programak eta komunikazio-sistemak. Plan eta programa
horiek IKTen Plan Estrategikoan sartuko dira, eta koherenteak izan beharko dute
dekretu honen printzipio antolatzaileekin eta kudeaketa bateratuko ereduarekin.



Euskal administrazioen segurtasun publikoko zerbitzuei dagozkien IKT ondasun eta
zerbitzuak estandarizatzean, segurtasun publikoaren arloan eskumena duen sailak
IKTen arloan definitutako estandarrak bete beharko ditu estandarizazio-akordioak,
datuen transmisioa eta gorabehera eta baliabideen kudeaketa eta bideratzea
ahalbidetzeko.



EAEko sektore publikoaren segurtasun publikoko jardueretara bideratutako IKT
zerbitzuei dagokienez, segurtasun publikoaren arloko eskumena duen sailari
dagokio Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko
15/2012 Legearen 14., 17. eta 18. artikuluek esleitzen dizkioten eginkizunak
betetzea.



Batera Zerbitzuen Katalogoan EAEko sektore publikoari dagozkion IKT ondasunak
eta zerbitzuak sartzeak informatikaren eta telekomunikazioen arloan ezarritako
estandarrak bete beharko ditu, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema
Antolatzeko Legean xedatutakoaren arabera.
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2.1. IKTPESEG konbergentzia-estrategia
IKTPESEG plana ez dago konbergentzia-arloko jarduera-plan orokorraren
eskakizunetatik kanpo, ezta EJIE sozietate publikoak, organo kudeatzaile teknologiko
gisa, biltzen dituen ICPS IKT zerbitzuen eskaintzatik ere (Batera zerbitzuen katalogoa),
36/2020 Dekretuaren printzipio antolatzaileekin eta Gobernu Kontseiluak 2016ko
ekainaren 21ean onartutako kudeaketa bateratuko ereduarekin bat etorriz.
Konbergentzia-irizpideei esker, EJSSk politika bateratua egin dezake IKTen arloan,
homogeneoa, koherentea eta Eusko Jaurlaritzaren estrategiarekin eta helburu
orokorrekin bat datorrena. Horrela, antolaketa-mekanismo koordinatuak, eraginkorrak
eta iraunkorrak ezartzen dira Euskadiko sektore publikoa osatzen duten erakunde
guztiei zerbitzu emateko, eta, horrela, gastua arrazionalizatzea eta baliabide publikoen
aprobetxamendua optimizatzea lortuko da.
Hala ere, azpimarratu behar da Segurtasun Sailak IKTen arloan dituen
espezifikotasunak errespetatu behar direla, hala azpiegitura, komunikazio-sare, zerbitzu
eta aplikazio dedikatuak nola IKT sistema espezifiko horiek behartzen dituen araudi
espezifikoa.
Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea komunikazioetan eta sistemetan
informazioaren segurtasuna babestea funtsezkoa dela segurtasun publikoa babesteko,
eta, horregatik, hainbat arautatik arautu izan dela azken urteotan.
EJSSren IKT soluzioen kritikotasuna dela-eta, Administrazioaren beste edozein
adarretan komunak diren estandarrak gainditzen dituzten segurtasun-neurriak behar
dira. Kontuan hartu behar dira segurtasun eta babes publikoko erakundeek eskatutako
baldintza hauek: erabilgarritasun handia, jarraitutasuna, berehalakotasuna,
konfidentzialtasuna, segurtasun integrala eta erresilientzia, eta hondamendikasuetarako sorospen-eragiketak – PPDR, Public Protection and Disaster Relief
akronimoak ezagutzen dituen zerbitzuak –.
Beraz, eta Segurtasun Sailarentzat 36/2020 Dekretuan jasotako berezitasunez gain,
kontuan hartu behar da segurtasun- eta larrialdi-kidegoei buruzko IKT sistemei buruzko
araudia.
EJSSren berezitasun nagusietako bat da segurtasun publikoko agintariek ez-zilegi
penalak prebenitzeko, ikertzeko, hautemateko edo epaitzeko egiten duten datutratamendua datuak babesteko araudi erkidetik kanpo utzi behar dela, eta Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/680 (EB)
Zuzentarauaren mende daudela, oraindik transposizio-zain.
Horrez gain, Segurtasun Sailak, Segurtasuneko sailburuaren 2019ko urtarrilaren 23ko
Aginduaren bidez, bere kudeaketa propioko informazio-sare eta -sistemen (PSI
akronimoa) segurtasun-politika propioa du. EJSSren segurtasun-politika bat dator Eusko
Jaurlaritzaren Administrazio Orokorrerako eta haren erakunde autonomoetarako
ezarritako
informazioaren
segurtasun-politikarekin,
herritarrekiko
harreman
elektronikoen eremuari dagokionez, baina segurtasun publikoaren arloko berezitasunak
zainduta gainerako informazio-sare eta -sistemetan.
ISPren jarduera-esparrua Segurtasun Sailaren informazio-sareak eta -sistemak dira, eta
nahitaez bete behar dute Saileko eta haren erakunde autonomoko organo eta unitate
guztiek, bai eta Sail honetako informazio-sistemetara sarbidea duten langile guztiek ere,
haien xedea, atxikipena edo harremana edozein dela ere.
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Segurtasuneko sailburuaren 2019ko urtarrilaren 23ko Aginduan, ISPri buruzkoan,
deskribatutako segurtasun-printzipioak segurtasun-zerbitzu eta -sistema guztiei
aplikatuko zaizkie, zerbitzu eta sistema horiek EJSSren bitartekoek edo hirugarrenek
ematen badituzte ere:
Segurtasuna prozesu integral gisa ulertuta, sistemarekin lotutako elementu tekniko,
giza elementu, material eta antolamenduzko guztiek osatua, edozein jarduketa puntual
edo tratamendu koiuntural alde batera utzita, prozesuan esku hartzen duten pertsonen
kontzientziazioari arreta handiena eskainita, eta segurtasun-elementuei aktibo
teknologikoaren bizi-ziklo osoan emango zaie arreta.
Informazioaren segurtasuna kudeatzea, arriskuen analisian oinarrituta, segurtasunneurri egokiak, eraginkorrak eta proportzionatuak ezarrita, eta etengabeko zuzenketa
eta hobekuntza barnean hartuta, EJSS gero eta prebentiboagoa izan dadin segurtasunintzidenteen aurrean erreaktiboa baino, ingurune kontrolatua mantendu ahal izango
duena.
Datuen eta tratamenduen izaeraren, arriskupean dauden arriskuen eta hartutako
segurtasun-neurrien arteko oreka ezartzea ahalbidetuko duten segurtasun-neurriak
hedatzea.
Aktibo teknologikoen eskuragarritasuna, jarraitutasuna eta kontserbazioa, aktibo
horiek eskuratzeko baimena duten pertsonek hala eskatzen dutenean eskuragarri egon
daitezen; horretarako, zerbitzuak etengabe emango dira eta sor daitezkeen
gorabeheren aurrean azkar berreskuratuko dira, zerbitzuak eta horiei lotutako
informazioa berrezartzera bideratutako jarraipen-neurrien bidez.
Informazioaren osotasuna. Lantzen den informazioak osoa eta zehatza izan behar du,
haren edukiaren eta inplikatutako prozesuen zehaztasuna azpimarratuta.
Aktiboak horretarako berariaz baimendutako pertsonek soilik eskura ditzaketelako
konfidentzialtasuna.
Benetakotasuna, informazioa bidezkoa dela, solaskide egokiekin partekatu eta
zerbitzuak behar bezala egiaztatzen direla bermatzeko.
Informazioaren eta hala behar duten zerbitzuen gainean egindako eragiketen
jarraipena egitea ahalbidetuko duen trazabilitatea.
Prebentzioa, erreakzioa eta errekuperazioa. Plan eta lan-ildo espezifikoak garatuta,
segurtasunarekin lotutako iruzurrak, ez-betetzeak edo gorabeherak prebenitzeko.
Detekzio-neurriekin batera erreakzio-neurriak hartuko dira, segurtasun-intzidenteak
garaiz eteteko. Berreskuratzeko neurriek informazioa eta zerbitzuak lehengoratzea
bermatu beharko dute, segurtasun-gorabehera batek ohiko bitartekoak desgaitzen
dituen egoerei aurre egin ahal izateko.
Defentsa- eta mailakatze-lerroak. Babes-lerroetako babes-estrategia bat garatuta,
segurtasun-geruza ugariz osatua, geruzetako batek huts egiten duenean denbora
irabazteko moduan jarria, saihestu ezin izan diren intzidenteen aurrean behar bezala
erreakzionatzeko.
ICPS KONBERGENTZIA
AZPIEGITURA. Azken urteotan, TSIKZk eta EJIEk zerbitzarien ostatua egin dute
TSIKZren Datuak Prozesatzeko Zentroan (DPZ), Erandioko zentralean. Batera
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zerbitzariak EJKSko zerbitzu-katalogoan ostatatzeari esker, EJIEk bere azpiegiturak
berritu ahal izan ditu, eta zerbitzuak eskaini dizkie EAEko beste erakunde publiko
batzuei. Positibotzat jotzen da housing konbergentzia horrekin lortutako baliabideen
optimizazioa, eta 2021 – 2024 aldian zerbitzu horrekin jarraituko da.
Era berean, komunikazio-sareak eta informazio-sistemak segurtasun publikoaren
zaintzan kritikoak direnez, IaaS eta PaaS zerbitzuen eredu teknologikoak ez dira,
oraingoz, IKTPESEG planean EJSren azpiegituren bilakaeratzat hartu.
Atal honetan aipatutako Segurtasun Sailaren sistemen eta sareen berezitasunek eta
SPIren arabera segurtasun-zerbitzuetarako azpiegitura propioak eta dedikatuak
egoteak gaur egun azpiegituren katalogoko beste eremu batzuetan elkartzea eragozten
dute, hala nola Hosting, Biltegiratzea, Back-up eta IaaS. Hala ere, IKTPESEG plana
gauzatzeko aldian zehar lankidetza-gune berriak sor daitezke arlo horretan.
KOMUNIKAZIOAK. Gaur egun, EJIEri egindako enkargu orokorraren bidez hornitzen
dira komunikazio mugikorren zerbitzuak, ahots finkokoak, Interneterako konexiokoak eta
sare publikoen bidez SMSak masiboki bidaltzekoak. Operadore-zerbitzuak emateko
modu horrek 2021 – 2024 aldian jarraituko du.
Segurtasun Sailaren espezifikotasunak kontuan hartuta, komunikazio-zerbitzuen funtzio
bereizia, polizia-jatorriko datu pertsonalen babesa eta segurtasun-zerbitzuetara
bideratutako azpiegitura propioen existentzia barne, gaur egun ezinezkoa da
komunikazioaren eremuko katalogoko beste zerbitzu batzuekin bat egitea.
Datozen urteetan komunikazioen bidez segurtasun-zerbitzuak eraldatzeko, besteak
beste, konektibitate-, mugikortasun-, abiadura- eta baliabide-gaitasun handietan
oinarritutako ezaugarri berriak beharko dira. Zerbitzu berri horiek lankidetza-eremu
berriak izan litezke.
LANPOSTUA. TSIKZk konbergentzia garatu du lanpostuko produktuen katalogoaren,
lanpostuaren logistikaren eta lizentzien logistikaren berezko hornidura informatikoko
zerbitzuetan, eta positibotzat jotzen da zerbitzu horiek 2021 – 2024 aldian jarraitzea.
Informazioaren segurtasunaren babesa hainbat arautatik arautu da azken urteotan,
babestu beharreko ondasun juridikoak kontuan hartuta. Arau guztiek bat egiten dute
informazio-sare eta -sistemei segurtasun-neurriak ezartzeko orduan, eta ezohiko
neurritzat hartu behar dira EJIEk gauzatu ohi dituenetatik. Datu Pertsonalak Babesteari
eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, funtsezkoa da
EAEko segurtasun publikoaren esparruko berezitasunak babesteko. Baldintzatzaile
horiek ez dute ahalbidetzen erabiltzaileari laguntzeko konbergentzia-zerbitzuak
hedatzea.
Aipatutako baldintzatzaileek, EAEko segurtasun publikoaren esparruko berezitasunak
zaintzeari buruzkoek, erabiltzaileari laguntzeko konbergentzia-zerbitzuak hedatzea
eragozten dute gaur egun. Era berean, arrazoi horiek berak direla eta, gaur egun
ezinezkoa da informatika-postuaren kudeaketa-zerbitzuetan eta inprimaketa eta
eskaneatzea kudeatzeko zerbitzuetan bat egitea.
Ez da baztertzen IKTPESEG gauzatzen den bitartean, eta ezartzen diren lankidetza
teknologikorako foroen barruan, konbergentzia-arlo horretan zerbitzu berriak
identifikatzeko aukera.
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ZERBITZU KORPORATIBOAK. Identitateen kudeaketari buruzko zerbitzuak,
identitateen hornidura, horien kudeaketa eta administrazioa edo erabiltzaileen
esperientzia eta sistemaren trazabilitatea aztertzeko analitikak barne, azpiegitura
bereiziek eta aurrez azaldutako arau espezifikoek baldintzatzen dituzte, bereziki
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/680 (EB)
Zuzentarauak, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoak.
Horrela, gaur egun ezinezkoa da konbergentzia-espazioak garatzea zerbitzu korporatiboen
arloan, identitatearen kudeaketa, Elkarlan Lankidetza eta Komunikazio Zerbitzuarekiko eta
Workplace/Endpoint zerbitzuarekiko sarbideak barne.
Etorkizuneko konbergentzia-proiektuei esker (21-24 PETIC planean identifikatuak),
lankidetza-espazio berriak sortu ahal izango dira ezagutza espezializatua partekatzeko.
Hurrengo taulan, gaur egun konbergentzia duten eta IKTPESEG planaren bidez 2021 – 2024
aldian garatzea aurreikusten den ICPS zerbitzuak erakusten dira.
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ZERBITZUA

ZERBITZUAREN
FUNTSEZKO
ELEMENTUA

Espazio fisikoa eta azpiegituraelementuak sartzea

Housing

Azpiegitura

Backup zerbitzua as a Service

Backup
WAN
azpiegitura
pasiboa

Komunikazioak

Nabigazioa
Urruneko konexio
segurua
Bideokonferentzia
zerbitzua

X

Storage zerbitzua as a Service

Biltegiratzea

Komunikazio
mugikorrak

X

Zerbitzari birtualak Zerbitzari
dedikatu fisikoak

IaaS

Ahotsa

ETORKI
ZUNEK
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XPaaS zerbitzua
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SMS kudeaketa
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O
DEIALD
IA

Datuen transmisioa

X

SMSak bidaltzeko eta jasotzeko
zerbitzu orokorra

X
estanda
r bera

X
estanda
r bera

Ahots finko publikoa

X

X

X

X

Zerbitzu-eskaintza definitzea eta
zerbitzuaren segurtasuna
aztertzea
Banda-zabalera
Nabigazio segurua
Sare birtual pribatuak
IP sarera konektatutako pertsonen
arteko bideokonferentzia
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ERE
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ZERBITZUA

ZERBITZUAREN
FUNTSEZKO
ELEMENTUA

Zerbitzu korporatiboak

Lanpostua

Lan eta Wifi
konektibitatearen
kudeaketa
(eraikinen
konektibitatearen
kudeaketa)

EGUNG
O
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ETORKI
ZUNEK
O
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IA

X

X

Lan eta Wifi konexioak
inplementatzea

Mahaigain
birtualaren zerbitzua
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Mahaigain birtuala (VDI)
Aplikazioak biremotizatzea

Inprimaketaren
kudeaketa

Inprimaketaren kudeaketa

Hornidura
informatikoa

Lanpostuko produktuen katalogoa
Plataformaren kudeaketa eta
mantentze-lanak (hornidura
informatikoa)
Maketa kudeatzea eta mantentzea
(hornidura informatikoa)
Lanpostuaren logistika
Lanpostu- eta enpresa-lizentzien
logistika

Lankidetza eta
komunikazio
zerbitzua (Elkarlan)

Posta elektronikoa
Lankidetza-espazioak
Komunikazio bateratua
Fitxategiak banatu eta
sinkronizatzeko zerbitzua

Segurtasun
Eragiketen Zentroa

Segurtasun Eragiketen Zentroko
Zerbitzua

Plataformazerbitzuak

Blockchain plataforma komuna
IA plataforma eta automatizazioa
Analitika Plataforma Komuna (Big
Data barne)

X
lerrokat
ze
teknolo
gikoa

Taula.1 EJSZren AKLZ zerbitzuen konbergentzia

Aparteko aipamena merezi dute katalogoan berriki sartu diren plataformako zerbitzu
korporatiboek, Blockchain, IA, automatizazioa, analitika, big Data eta abarren eremu
teknologikoetan. Interesgarritzat jotzen da EJIEren eta TSIKZren arteko lerrokatze
estrategikoa gauzatzeko koordinazio-mekanismoak garatzea, TSIKZk hedatutako
zerbitzuen euskarri izan daitezkeen egungo eta etorkizuneko estandar teknologikoei
dagokienez.
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OINARRI ESTRATEGIKOAK
ANALISIA

3.

3.1. TSIKZren
izaera
identifikazioa

eta

ETA

printzipio

AMIA
gidarien

Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritzaren izaera bere
ikuspegiaren eta misioaren definizioaren bitartez adierazten da, eta horietan
Euskadiko Segurtasun Publikoaren sistemari ematen zaion zerbitzuaren ikuspegi
argia aurkezten da:


IKUSPEGIA: eraldaketa digitalaren estrategia gidatzea, Euskadiko Segurtasun
Publikoaren Sistema modu proaktiboan babestuz, eta egungo eta etorkizuneko
beharrei erantzunez, segurtasun-jarduerak gauzatzeko.



MISIOA: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemaren euskarri teknologiko izango
diren informazio- eta telekomunikazio-sistemak diseinatu, ezarri eta kudeatzea,
etengabeko berrikuntzako estrategia baten bidez.

Horrez gain, bere eginkizunak eta hurrengo urteetako bilakaera zuzentzen duten
zuzentze-printzipioak identifikatu dira.


Konpromisoa: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemari herritarrei erantzun
eraginkor eta solidarioa ematen lagundu



Gardentasuna: hirugarrenekiko jarduketa publikoetan ekitatea bermatu, araudiaren
arabera eta arlo publikoaren etikatik



Bilakaera: berrikuntza gidatu eta bultzatu, eta etengabeko hobekuntzan arreta jarri,
datuaren analitikaren bidez.



Proaktibitatea: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemaren beharrei aurrea
hartu, balioa ekarriko duten irtenbide berrien preskriptore izanik.



Eraginkortasuna: ezarritako helburuak lortzeko
baliabideak eta baliabide teknologikoak erabili.



Eraginkortasuna: giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak optimizatu
zerbitzuak emateko eta proiektu berriak garatzeko.



Koordinazioa: IKTen bidez, Euskadin segurtasun-eredu integrala sustatzen duten
ekimenak erraztu.



Espezializazioa: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemako zerbitzuak emateko
beharrezkoak diren gaitasun teknikoak eman.



Euskara: euskara bultzatzeko Hizkuntzaren Teknologien Planarekin eta Herri
Administrazioetan Euskara Normalizatzeko 2023-2027 Planarekin bat egitea.



Generoa: gizarteratzeko V. Euskal Planarekin (2022-2025) bat egitea, erronka
berriei eta krisi ekonomikoko aldien ondorioei erantzuteko, genero-ikuspegiarekin.

beharrezkoak

diren

giza
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Jasangarritasuna: Administrazio Publikoetako Jasangarritasun Energetikoaren
Legearekin bat egitea.

Irudia.1 TSIKZren printzipio gidariak

3.2. Erronka estrategikoak identifikatzea
TSIKZren izaera eta printzipio gidariak identifikatu ondoren, datozen urteetan arreta jarri
behar zaien erronka estrategikoak zehaztu dira.


Eraldaketa digitala eta berrikuntza: teknologia berriek markatzen duten bilakaeraerritmoak berrikuntza eta bilakaera teknologikoa Sailaren oinarri izatea eskatzen du.



Mehatxu berrietarako gaitasun berriak: Euskadiko lurralde osoan eragin
handiagoa izan dezaketen segurtasun-arriskuak eta -mehatxuak minimizatzea.
Horretarako, Zibersegurtasuna garatzeko estrategia bat ekarriko duen gobernantzaeredu bat ezarri ahal izango da.



Zerbitzu berrien eskaria, non DATUA erdigunean dagoen: datuak erakunde
publiko zein pribatuen aktibo nagusietako bat izan behar du. Segurtasunaren arloan,
lehentasuna eman behar zaio Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemari
erabakiak hartzen edo larrialdi-delitu edo -egoerak aurreikusten lagun diezaiokeen
informazioa ateratzeari, eta, beraz, Sailaren helburu argia da datozen urteetarako.



Lankidetza eta komunikazioa: Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemaren
egungo beharrak arin bete ahal izatea, baita etorkizuneko beharrei aurrea hartu ahal
izatea ere. Horregatik, etengabeko lankidetzak eta komunikazioak lehentasuna izan
behar dute.
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Nahikoa, Egonkorra eta Asetuta dagoen Talde profesionala: beharrezkoa da
plantillak dimentsionatzeko eta egonkortzeko egon daitezkeen beharrei heltzea.
Bereziki, prestakuntza eta gaikuntza handiko profesional gazteak sartzeko
belaunaldi-erreleboa kontuan hartuta.

IKTPESEG 2021-2024 planaren garapena 2020-2025 Euskadiko Segurtasun
Publikoaren Plan Orokorraren arabera landu da, segurtasun integralaren ikuspegitik.
Zuzendaritzen eta segurtasun-agentzien ekimenak jasotzen ditu, eta EJSSren
zeharkako ardatz teknologikoen bitartez antolatu. Helburu eta eduki teknologikoak
lerrokatzen dira, koordinatuta eta lehenetsita, eta Euskadiko segurtasun publiko
integralaren paradigma berri bat planteatzen da, eraldaketa digitalak errazten duen
aldaketa sakon eta beharrezko bat.
Hurrengo orrialdeko irudiak IKTPESEG eta ESPPO planen ardatz estrategikoen
sinergien ezaugarri nagusiak deskribatzen ditu.
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Ilustrazioa.2 PGSPE eta PETIC estrategikoki lerrokatzea
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3.3. AMIA analisia
TSIKZren plan estrategikoa definitzeko, gainera, barne-faktoreak (Indarrak eta
Ahuleziak) eta kanpo-faktoreak (Aukerak eta Mehatxuak) identifikatzeko lan bat egin da.
Faktore horiek kontuan hartu dira ekintza-planaren garapenean, mehatxuen eta egungo
ahulezien eragina murrizteko eta arreta jartzeko TSIKZren indarguneak handitu ahal
izateko aukeretan.

Ilustrazioa.3 AMIA DGTSI

INDARRAK
Hauek dira TSIKZren egungo indargune nagusiak:


Teknologiak eta sistemak ezagutzea: ekipoak oso gaituta daude egungo
azpiegiturak eta sistemak erabiltzeko eta kudeatzeko.



Komunikazioen eta sistemen azpiegitura propioa: Segurtasun Sailak azpiegitura
propioa du, hirugarrenen independentzia ahalbidetzen duena Euskadiko Segurtasun
Publikoaren Sistemako agentziei zerbitzuak emateko.



Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemarekiko harremana: komunikazio
arina eta sistemako agentzien negozioaren ezagutza.
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AHULEZIAK
Hauek dira TSIKZren gaur egungo ahulezia nagusiak:


Langile gutxi eta belaunaldien arteko errelebo txikia: langile gutxi sistemen
mantentzeari, operazioari eta bilakaerari dagokionez, eta gainera, langile horien
belaunaldien arteko errelebo txikia.



Antolaketa-eredu zaharkitua: ekipoen egituraketa ez da
hamarkadan, eta ez da egokitzen teknologia berrien eragiketara.



Konponbide berriak ezartzeko arintasun txikia: zorroztasuna kontratazioepeetan, araudiaren arabera, eta On-Premise soluzioen ikuspegia, segurtasunirizpideen arabera.



Sistemen giza ahalegin operatibo handia: automatizazio eskasa sistemen
kudeaketan eta mantentze-lanetan.

aldatu

azken

AUKERAK
Hurrengo urteetarako identifikatutako aukera nagusiak honako hauek dira:


Zerbitzu digitalen eskaria handitzea: herritarrek eta agentziek zerbitzuak
digitalizatzea eta berritzea eskatzen dute, eta, beraz, garatzeko aukera bat da.



Berrikuntzaren motorra: segurtasunaren arloan berrikuntza eta etengabeko
integrazioa bultzatzea.



Teknologia berriak aplikatzea: teknologia berriak sartzea kudeaketa optimizatzeko
eta zerbitzuak emateko (zibersegurtasuna, datuaren ustiapena …).



Arloen arteko lankidetza: arloen arteko lankidetza-estrategia eta kudeaketametodologia berriak sartzea.

MEHATXUAK
Antzemandako mehatxu nagusiak honako hauek dira:


Zenbait plataforma eta sistema zaharkituak: gaur egun zaharkitze-arazoak
dituzten sistemak daude, eta mehatxuei aurrea hartzeko kudeatu behar dira.



Aldaketak araudian: indarreko araudian egindako edozein aldaketak eragin handia
izan dezake sistemen eta zerbitzuen kudeaketan.



Aurrekontu-mugak: gaur egungo pandemia-egoeran, litekeena da aurrekontuan
murrizketak aurreikustea, sistemen bilakaerarako eta berrikuntzarako oztopo izan
daitezkeenak.
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EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA

4.

TSIKZren eta bere eskumen-eremuko IKT sistemen eta sareen egungo egoeraren
azterketa lau ardatzetan banatu da: IKTen azpiegiturak, IKT sistemen arkitektura,
informazio-aplikazioak eta antolamendu-egitura.
Kapitulu honetan, aipatutako ardatzetako bakoitza aztertzen da, eta analisiaren ondorio
nagusiak ateratzen dira, TSIKZren palankak eta indarguneak eta jarduketa- eta
hobekuntza-blokeak identifikatuz.
Jarraian, ardatz estrategiko horiek deskribatuko dira, zuzendaritzari ahalbidetuko
diotenak EJSSren agentziei hornituko dizkien IKT zerbitzuak etengabe haztea.

4.1. IKT azpiegitura
Segurtasun Sailak dituen IKT azpiegituren egungo egoeraren azterketa bi bloketan
aurkezten da: alde batetik, telekomunikazioen azpiegitura, TSIKZren aktibo nagusietako
bat, agentziei zerbitzuak emateko operadore gisa jarduten baitu, komunikazio-sare
propio batekin; eta, bestetik, IKT sistemen azpiegitura.

4.1.1.

Komunikazioen azpiegitura

Honako irudi honetako telekomunikazio-azpiegituraren mapak laburbiltzen ditu
Segurtasun Sailak komunikazio-zerbitzuak emateko dituen azpiegiturak:

Ilustrazioa.4 Komunikazioen Azpiegituraren Mapa (ik. eranskina)

Azpiegituren azterketatik honako ohar hauek nabarmentzen dira:


Telekomunikazio-azpiegitura
propio
bat
dago,
zentro
nagusiei
konektagarritasuna ematen diena eta EAEko lurralde osoan Segurtasun Publikoaren
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Sistemaren
beharrei
erantzuten
diena,
erabilgarritasun
handiarekin,
erredundantearekin eta seguruarekin, eta horrek kanpo-hornitzaileen enpresa
desberdinekiko independentzia ahalbidetzen du.


Banda zabaleko sareetara eboluzionatu behar da, datu-mota berrien erabilera
hedatua dela-eta, eta erabakiak berehala hartu behar direnez, komunikazioek
abiadura eta ahalmen handiagoa izan behar dute segurtasun publikoko zerbitzu
berriei estaldura eman ahal izateko.



Operazioaren zati handi bat eskuzkoa da, eta negozioari balio txikia ematen dioten
zereginetan dihardu.



Gaur egun, mugikortasunean konektibitate-soluzio estandar bat bilatzen ari
dira. Agentziek asko eskatzen dituzten mugikortasun-zerbitzu batzuk hasi dira, eta
aldatu egin beharko dute.



Soluzioen ahalmena: abiadura handiko eta multimediako estaldura-soluzioak

4.1.2.

IKT sistemen azpiegitura

3. irudiko IKT sistemen azpiegitura-mapak
informatikoak aurkezten ditu:

Segurtasun

Sailaren

azpiegitura

Ilustrazioa.5 IKT sistemen azpiegituraren mapa (ikusi eranskina)

Azterketa egin ondoren, ohar hauek nabarmendu behar dira:


IKT azpiegitura erredundatuak, seguruak eta egokiak daude hedatutako zerbitzu
eta sistemen maila zabalerako



Aktibo teknologiko kritikoak modernizatzen jarraitu behar da.
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Gaur egun, ez da planteatzen Cloud IT azpiegituran erabiltzea, batez ere
informazioaren konfidentzialtasunagatik eta segurtasunagatik. Gaur egun, Azure
Stack motako tarteko konponbideak aztertzen ari dira.



Azpiegitura jabe batzuen mantentze-lanen kostu handiak.



Mainframe aplikazioen HOST zerbitzari gisa erabiltzea; horrek azpiegitura
dedikatua eta beste sistema batzuekin partekatu gabea izatera behartzen du.



Eragiketa gehienak eskuz egiten dira, kudeaketan automatizazioa ahalbidetzen
duten tresna gutxi daudelako.

4.2. IKT sistemen arkitektura
Deskribatutako IKT azpiegiturekin batera, IKT sistemen, plataformen eta zerbitzuen
arkitektura garatzen da.
Irudi honek TSIKZren IKT sistemen arkitektura-mapa aurkezten du:

Ilustrazioa.6 IKT sistemen arkitektura-mapa (ikusi eranskina)

Azterketa egin ondoren, ohar hauek nabarmendu behar dira:


Arkitektura bilakaera dinamikoan. IT arkitekturak segurtasun-agentziek eskatzen
dituzten IKT zerbitzuak emateko behar diren elementu guztiak biltzen ditu, baina
etengabeko bilakaera behar du, eskala-ekonomia handiagoak ahalbidetuko dituena.
Gainera, hiru ingurune desberdin daude: garapena, aurreprodukzioa eta produkzioa.



Aplikazio mugikorrak garatzea: arkitekturak estandarizatu behar dira, IKTen
arloan kalitatea, homogeneotasuna eta kostu-aurrezpena ziurtatzeko. Hala ere, gaur
egun aplikazio mugikorren garapenean erabilera-arkitektura homogeneorik ez
badago ere, mugikortasun-proiektu batzuk egin dira.
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Aplikazioen eta arkitekturen garapena eta mantentze-lanak kanpo-hornitzaileen
hainbat enpresarekin azpikontratatu izan dira, eta horrek esan nahi du horien
ezagutzaren eta eragiketen zati handi bat ez dagoela TSIKZren barruan.



Aplikazio nagusien mainframekiko mendekotasun handia du. Badago ekimen
bat HOST aplikazio guztiak birkokatzeko (zBerritu), (oBerritu) eta beste bat
aplikazioen berringeniaritzarako (iBerritu).



Erakundeaz kanpoko eragileekiko elkarreragingarritasunerako irtenbideak
daude, hainbat teknologia erabiliz: web zerbitzuak, aplikazio mugikorrak, etab.

Dokumentu honi erantsi zaizkio, 3. eranskin gisa, azpiegiturei, arkitekturari eta
aplikazioei buruzko mapen ilustrazioak, formatu handiagokoak.

4.3. Informazio-aplikazioak
TSIKZk 323 aplikazio aktibo inguruko portfolioa du, eta horietatik % 38 Ertzaintzak
erabiltzen ditu nagusiki. Portfolioaren kategorizazioa hurrengo irudiko IKT sistemen
aplikazioen mapan irudikatzen da. Bertan, aplikazioen mapa irudikatzen da, sei eremu
hauen gainean:
1. Harremanetarako kanalak eta bitartekoak, non deskribatzen diren
zuzendaritzen, agentzien, beste administrazio publiko batzuen, laguntzaileen
eta, oro har, herritarren arteko harremanetarako kanalak eta bitartekoak.
2. EJSSren negozio operatiboko arloak: polizia, Segurtasuna eta Larrialdiak eta
Trafikoa
3. EJSSren NO negozio-arlo operatiboak: Arkaute, giza baliabideak eta
Administrazioa, kudeaketa eta euskarria
4. Zerbitzu horizontalak, zuzendaritza eta agentzia guztiei zeharka ematen
zaizkienak.
5. Eremuen monitorizazioa
6. Arloen analitika espezifikoa
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Ilustrazioa.7 Aplikazioen mapa (ik. Eranskina)

Azterketa egin ondoren, ohar hauek nabarmendu behar dira:


Segurtasunaren gaineko fokua, sekzioen eta edukien kontrola duten aplikazioen
portfolio zabaletan orokortutako sarbideen kontrolean maila altuak sartuz.



Sistemen trazabilitate maila handia (sarbideak eta ekintzak), indarrean dagoen
datuak babesteko erregelamenduak eta ISPk eskatzen dutena.



Nahiz eta arloek ondo ezagutzen dituzten erabiltzen eta mantentzen dituzten
aplikazioak, ez dago katalogo bateraturik aplikazio-bolumen handirako (>325).



Elkarreragingarritasunerako diseinatutako aplikazioak daude, aplikazioetan
(barnekoak zein kanpokoak) kontsumitu ahal izateko.



Datuen araberako analitikara bideratutako aplikazioak. Hainbat ekimen daude
aurreikuspen-analitikan lan egiteko, negozio-arlo desberdinei balioa eman
diezaiekeenak. Honen sustapena bilatzen da, kanpoko iturrien integrazioaren
bitartez, klusterizazioa… Datuen erabileran eta adimen artifizialean oinarritutako
“Data-Driven” ereduan transformatzea bilatzen da.

Dokumentu honi erantsi zaio, 1. eranskin gisa, aplikazioen katalogoa, TSIKZren
aplikazioak biltzen dituena, aplikazioen mapan identifikatutako eremuen arabera
taldekatuta.

4.4. Antolaketa-egitura
Indarrean dagoen lanpostuen zerrendaren arabera, TSIKZren organigrama lau arlo
kudeatzailetan egituratzen da, eta horietatik hiru sistema informatikoetan,
komunikazioetan eta aplikazioetan espezializatutako arlo teknikoak dira, hurrenez
hurren.
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Ilustrazioa.8 Antolaketa-egitura

Azterketa egin ondoren, ohar hauek nabarmendu behar dira:


Azken hamarkadan ez da antolamendu-egitura aldatu. Agentziek teknologia- eta
komunikazio-zerbitzuak eskatzen dituztenez, TSIKZren antolakuntzak eboluzionatu
egin behar du, zerbitzu teknologikoak kudeatzeko eredu berrietara egokitzeko.



COVID-19k eragindako pandemiaren egungo egoera, teknologia berriak eta
gizartearen mentalitate-aldaketa askoz modernoagoa, mundura irekia eta oso
digitalizatua den. Hori dela eta, TSIKZk aldaketa bat egin behar du, segurtasun
publikoaren erronka berriei IKTen bidez aurre egin ahal izateko, euskal agentziei
eta herritarrei balioa emango dieten zerbitzu berriak emateko jarrera proaktiboan
oinarrituta.



Aldaketa kulturalarekiko interesa, aldaketa kulturala eboluziorako ezinbesteko
baldintza dela jakinda.



TSIKZn espezializazio handiko arloetan lan egitea sinergietarako oztopoa da.
Lankidetzazko sinergiak eta lan-ereduak ezartzea sustatu behar da, IKTak modu
eraginkorragoan kudeatu ahal izateko.



Eskariaren kudeaketa ez da partekatua, arlo bakoitzak bere plangintza-gordailua
du. Beharrezkoa da kudeaketa-irtenbide komun bat identifikatzea, proiektuen eta
ahalmenaren plangintza eraginkorra egin ahal izateko.

4.5. Ondorio nagusiak
TSIKZk oinarri sendoak ditu, eta horiei esker, sistemak urtez urte egokitu ahal izan dira,
eskatutako beharrizanen arabera. Era berean, zenbait alderdi landu behar dira
kudeaketa optimizatzeko eta segurtasun publikoko eta larrialdietako agentzien eskaera
eta premia berriei erantzun ahal izateko.
AMIA azterketatik eta egoeraren azterketatik honako ondorio hauek ateratzen dira:
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INDARGUNEAK


Lankidetza handia Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistemarekin.



Negozioen eta haien helburuen ezagutza handia.



EAEko estaldura globala duen azpiegitura propioa, Euskadiko Segurtasun
Publikoaren Sistema osatzen duten zentro eta agentzia nagusiak elkarrekin
konektatzen dituena.



Zerbitzuak pertsonalizatzea, egungo beharrei erantzuteko.



Ikuspegi argia sistemen eta komunikazioen segurtasunean.



Esperientzia handia eta ezagutza handia Euskadiko Segurtasun Publikoaren
Sistemari zerbitzua emateko erabiltzen diren sistema eta teknologiei buruz.

JARDUTE-BLOKEAK


Plataformak eta sistemak: azpiegitura teknologikoko aktibo giltzarri batzuek
denbora-ibilbide txikiko osagaiak dituzte, eta datozen urteetan horien ordez
plataforma berriak jarri behar dira, egungo eta etorkizuneko estandar teknologikoen
arabera.



Arloen espezializazioa: arloek modu espezializatu eta independentean lan egiten
dute. Pertsonen arteko komunikazio ona izan arren, metodologia edo ezagutza ez
da beti partekatzen. Beharrezkoa da elkarlanerako modu berrietan aurrera egitea.



Ahalegina eguneroko jardunean eta kanpo-mendetasuna: ahalegin handia
negozioarentzat balio txikia duten sistemak mantentzeko eta egunero jarduteko,
kanpoko enpresen mende.



Datuaren inguruan zentratzen ez diren prozesuak: Sailak bildutako datuak
prozesatzeko gaur egungo sistema, analisiak eta aginte-taula erabilgarriak
eskaintzen baditu ere, ez da baliatzen ari teknologia berriek ematen dituzten aukera
guztiak, hala nola kanpoko datu-iturriekin integratzea edo Big Data sartzea prestazio
hobea eman eta zerbitzuetan balio handiagoa emateko.
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ETORKIZUNEKO IKT EREDUA

5.

Etorkizuneko ereduaren definizioa sei ardatz estrategikok osatzen dute nagusiki:


Azpiegitura teknologikoa



Sistemen arkitektura



Aplikazioak



IKT gobernua



Datuaren analisia



Segurtasuna (Zibersegurtasuna)

Jarraian, Euskadiko Segurtasun Sistemako Agentzien egungo eta etorkizuneko beharrei
euskarria emateko datozen lau urteetan egin beharreko hobekuntzak deskribatzen dira.

5.1. Azpiegitura teknologikoa
5.1.1.

Komunikazioen azpiegitura

Sailak datozen urteetan izango duen erronka nagusietako bat zerbitzuak eraldatzeko
euskarria da, konektibitate-, mugikortasun-, abiadura- eta baliabide-gaitasun
handiak eskatzen baitituzte. Beraz, beharrezkoa da komunikazio-sare sendoak izatea,
5G heltzean telekomunikazioen industriatik iragartzen duten berrikuntzari eusteko eta
aplikazio berrien garapena denbora murrizteko.
Komunikazioen azpiegitura zentzu zabalean ulertu behar da, puntutik punturako
konexioak dituen sare fisiko soil bat baino gehiago, agentziei eta herritarrei segurtasunzerbitzu berriak ematea ahalbidetuko duen katalizatzaile gisa joz.
Azpiegitura berri bat, datua, segurtasuna, konektibitatea, gauzen Internet eta berrikuntza
erdigunean jarriko dituena.

Ilustrazioa.9 TSIKZren Futura Sarea, zerbitzu berriak emateko euskarri
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Komunikazio-sarearen eraldaketaren helburua izango da, lehenik eta behin, agentzietako
segurtasun- eta larrialdi-agenteen tresnak sakon eraldatzea, banda zabal mugikorreko
komunikazio-sistema integral bat sortuz, lehentasunezkoa, azkarra, fidagarria, segurua eta
erresilientea, egungo teknologia estandarizatuekin (LTE/4G) lerrokatua eta denborarekin
eskalagarria, 5G ahalik eta lasterren baliatu ahal izateko.
Hona hemen sare berri horren helburu nagusiak:


EJSZk eta Segurtasun eta Larrialdietako Euskal Sistemako agentziek
eskatutako zerbitzu-mailari erantzutea. Egungo sareek ematen dituzten zerbitzumailetatik abiatuta, eta puntu horretatik abiatuta, kalitate-maila optimizatzea,
ezarritako baldintzak bete ahal izateko.



Agentzien eremu-beharretara egokitutako ekipoen katalogo bat ematea



Sarearen malgutasuna eskaintzea erabiltzaileen komunitateen aniztasunaren
aurrean (erabiltzaileen mugikortasun-izaera barne).



Sare berriak abiadura handiko estaldura-soluzioak jarri behar ditu komunikazio
operatiboei eusteko.



Sare berrian prozesatzeko eta biltegiratzeko gaitasunak ematea, segurtasuneredu integral bati erantzuteko.



Kanal orotako komunikazio-gaitasunak ematea.



Erabiltzaile-taldeen arteko elkarreragingarritasuna ahalbidetzea.



Sareak euskarria eman beharko dio erabiltzaileari bere bizi-ziklo osoan.



Mugikortasun-egoeretara egokitutako multimedia-komunikaziorako
ematea eta komando-aretotik gidatze eraginkorra bermatu.



Kalitate handiko bideoaren transmisioari eustea, funtsezko datua baita etorkizuneko
segurtasun publikoan.

5.1.2.

Komunikazioen
estrategikoak

azpiegituran

identifikatutako

gaitasuna

ekimen

Misio kritikoko komunikazio-sarearen bilakaera hori modu ordenatuan eta lortzen diren
helburuak kontrolatuz egin behar da. Komunikazio-sarearen eraldaketa hiru fasetan
banatuko da, inguruneko segurtasun-agentzien kontzeptuzko proben eta/edo proba
pilotuen esperientzian oinarrituta.


Burbuila taktikoen proba pilotua (P2.l3): lehen fase honetan, teknologiaprobak egiten dira, burbuila taktikoekin bateragarriak, eta sare berria zein
kasutan erabili behar den zehazten da. Gaur egungo sareek ematen dituzten
zerbitzuetan kalitatea ez dela galtzen baliozkotu behar da, eta elkarlaneko
erabilera-kasuak sartzen hasi.



Sare Kritikoaren Bilakaera Estrategia (P2.I4): bigarren fase honetan, proba
pilotuetatik lortutako ondorioekin, ibilbide-orri bat zehaztuko da sarearen
bilakaeraren hurrengo urteetarako.
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5.1.3.

Sare kritikoaren bilakaera (P2.I5): ibilbide-orrian zehaztutako plana
gauzatzeko fasea. Fase honen helburua sarearen bilakaera bera da, teknologia
berriak sartuta, etorkizuneko sarea eskuratu ahal izateko.

Sistemen azpiegitura

Informazioaren tratamenduen espezifikotasunek eta Segurtasun Publikoaren Euskal
Sistemaren beharrei erantzuteko hedatu behar diren sistemen erabilgarritasun-mailak,
behar bezala estalita egoteko, sistemen azpiegitura modernoa, malgua, gaitasun eta
erresilientzia nahikoarekin behar dute.
Horregatik, TSIKZZk sistemen azpiegiturei buruzko hainbat ekimen estrategiko hartuko
ditu IKTPESEG planaren esparruan, arkitekturen bilakaerara, aplikazio eta zerbitzuen
katalogoa zabaltzera eta zibersegurtasunera egokitzeko. Gainera, datuen analitika
modernoari euskarria emateko behar diren baliabide teknologikoak izango ditu.
Erabiltzaile-esperientziaren ikuspegitik, aukera teknologikoak baliatuko dira
erabiltzaileen eskaerei erantzuteko, interfazeak sinplifikatzeari, prozesuak
automatizatzeari eta robotizatzeari, eta lan-tresnak ohiko lantokietatik kanpo erabiltzeko
gaitzeari dagokionez, mugikortasun-baliabideak erabilita.
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HODEIRAKO BIDEA
Nahiz eta TSIKZren sistemen azpiegituren gaur egungo eredua "on Premise" izan
zerbitzuak emateko, TSIKZk Cloud-erako bidearen estrategia aztertzen hasi da.
Hodei-estrategia honen aktibatzaile nagusiak honako hauek dira:


Datuen bolumena eta abiadura gero eta handiagoak dira, eta funtsezko aktibo hori
administratzeko dauden gaitasunak gainditzen dituzte.



Merkatuko etenaldiek, COVIDen inpaktuaz gain, eragina izan dute IKT
aurrekontuetan, eta mugatuak edo murriztuak izan dira.



Askotan hodeira pasatzeko erabakia hartzen da, erronka operatiboak inflexiopuntu batera iristen direlako. TSIKZk definitutako printzipio gidarietako bat den
aldetik, erresistentzia, arintasun eta segurtasun maila handiagoak emateko
proaktibitateak “On-Premise” esfortzu ugari eskatzen ditu eta Cloud misio horretan
bideratzaile bihur daitezke.

Cloudek eskaintzen dituen abantailak gorabehera, oztopo nagusi batzuk daude
adopzioak motelago egiteko.



Datuen Pribatutasunari buruzko Araudiak (“Ezin dut delitu-jarduerari buruzko
informazioa iclouden gorde”)



Kezka Segurtasunari dagokionez ("Neure segurtasun-kontrolak izan behar ditut")



Adopzio konplexuaren pertzepzioa, arautuegia (“Oso zaila da adoptatzea”)



Ezagutza-falta (Ea ez daukat profil aditurik nire erakundean).

Onurak orekatzen laguntzeko eta bilakaera horretarako sortzen diren erronka nagusiei
aurre egiteko, Cloud Híbridoren estrategia bat hartuko da, segurtasun-araudia betetzen
dela bermatzen duena, “On-Premise” datu kritikoei eutsiz, eta geratzen den eragiketa
guztia hodeira migratuz.
Cloud erakundeetan sartzeko funtsezko elementu bat ibilbide-orri bat eduki ahal izatea
da. Orri horretan, alde batetik, haren helburuak eta onurak beteko dira, eta, bestetik,
identifikatzen diren oztopo guztiak eraginkortasunez arintzeko lan egingo da. Hona
hemen Cloud erakundeetan ezartzeko erreferentziazko journeya:

Ilustrazioa.10 Cloud Adopzioko Journey
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5.1.4.

IKT azpiegituran identifikatutako ekimen estrategikoak

Datozen urteetan, TSIKZk CLOUD bere azpiegituren funtsezko zati gisa txertatzeko
jarraitu beharreko estrategia prestatzen lan egin behar du. Hori dela eta, plan honetan
txertatu beharreko fasea "sorrera" da.
Jarraian, plan estrategiko honen iraupenean egiteko proposatutako faseak deskribatzen
dira:


Business Case Cloud (P2.I1): fase honen helburua bideragarritasun
ekonomikoaren azterketa bat egin ahal izatea da, egungo inbertsioaren inputak vs
etorkizuneko inbertsioarenak kontuan hartuta, helmuga-plataformetara karga
gaitzeko, egokitzeko eta migratzeko. Jarraian, fase hori gauzatzeko metodologia
aurkezten da.

Ilustrazioa.11 Business Case Cloud



Cloud Strategy (P2.I2): fase honen helburua adopzioaren bilakaera globaleko
estrategia bat definitzea da, honako eremu hauek kontuan hartuta:
o Segurtasuna zuzentzeko printzipioen definizioa
o Aplikazioen bilakaera-estrategia.
o Arkitekturako printzipio gidariak definitzea.
o Azpiegitura zuzentzeko printzipioak definitzea.
o Eredu eragilearen bilakaera-ildoak definitzea.

Jarraian, Cloud estrategia garatzeko proposatutako metodologia aurkezten da.
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Ilustrazioa.12 Cloud estrategia

5.2. Sistemen arkitektura
Sistemen arkitektura modernoa beharrezkoa da edozein erakunderen berrikuntza,
sinplifikazioa, finkapena eta bilakaera teknologikoa lortzeko. Horrela, erakundearen
ekosistema teknologikoan txertatu ahal izango dira horiek emandako gaitasunak.
Erreferentziazko arkitekturak garatu behar dira Sailaren core gaitasunak estaltzeko, hala
nola datuaren kudeaketa, elkarreragingarritasuna eta agentzien sistemekiko
integrazioa, zerbitzuen aurkezpena (aplikazio mugikorrak, web-atariak) edo
segurtasunaren kudeaketa.
Erreferentziazko arkitekturen bilakaerarekin, TSIKZren IKT arkitekturaren bilakaera lortu
nahi da, irudi honen arabera:

Ilustrazioa.13 Erreferentziako IKT arkitektura
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Eremu hauetako bakoitzean arkitektura aztertu eta definituko da:


Aurkezpen-arkitektura, arkitektura mugikorra nabarmenduta, gaur egun existitzen
ez delako. Era berean, egungo zerbitzuak kudeatzeko erreferentzien arkitekturak
txertatzeko lan egingo da.



Integrazio-arkitektura, berrerabil daitezkeen pieza bananduak edukitzea
ahalbidetuko duena. Sistemen integrazioa eskatzen duten Agentzien identifikatutako
beharrei euskarria emateko lan egingo da, osagai berriak txertatuz, hala nola IOT.



Datuen arkitektura, zer datu bilduko diren, nola biltegiratuko diren, nola sailkatuko
diren eta erabilgarri dagoen azpiegituraren bidez nola ustiatuko diren arautzen duten
ereduak, politikak eta arauak barne. Eredu horren barruan plataforma
adimendunak eta prozesuak automatizatzeko gaitasunak txertatzeko lan egingo
da.

Arkitektura horiek gida gisa balioko dute etorkizuneko garapenetan, eta, ahal den
neurrian, lehendik dagoena eraldatzen saiatuko dira, eredu berri horietara egokitzeko.
Arkitektura modernoak eraenduko dituzten diseinu-printzipioak, arkitektura modernoak
definitzerakoan kontuan hartu beharrekoak, honako hauek dira:


Garapen-eredu baterako bilakaera negozio-prozesuaren arabera.



Backend zerbitzuetatik bereizitako kanalak izaten jarraitzea.



Zerbitzu kontainerizatuak.



Exekuzio-plataformak Cloud azpiegituretan zabal daitezkeen
zerbitzariak izango dira, bilakaera modu naturalean egin ahal izateko.



Datu-baseek eredu erlazionalak izaten jarraituko dute.

aplikazioen

Arkitektura horiez gain, gaitasun berrien definizioari euskarria emateko tresnak
hautatzeari begira, honako printzipio hauek aplikatuko dira hautatzerakoan:


Kostuei eustea. Hautatutako tresnek kostua (lizentzia + euskarria + mantentzea)
hartuko dute kontuan hautaketa-zutabe gisa.



Esperientzia egiaztatua. Ahal den neurrian, beste erakunde publiko batzuetan
arrakastaz ezarrita dauden tresnak hautatuko dira.



Garatzaileen komunitatea. Tresna orok garatzaile-komunitate nahikoa izan behar
du hornitzailearekin/jabearekin hain mendetasun handia ez izateko.

5.2.1.

Arkitektura mugikorra

Hona hemen aplikazio mugikorrak garatzeko arkitektura mugikor mota nagusiak:


Kode Natiboa. Berezko aplikazioa berariaz garatuta eta optimizatuta dago
zehaztutako sistema eragilerako eta fabrikatzailearen garapen-plataformarako, eta
sistema eragile mugikorraren gainean gauzatzen da zuzenean.



Natibo Hibridoa. APParen zati bat bertan eraikita dago, eta sistema eragilearen
gainean exekutatzen da zuzenean, eta kodearen beste zati bat plataforma
mugikorraren WebView kontrol natibo baten barruan exekutatzen da. API bidez
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zuzenean sar daiteke APParen berezko ezaugarrietara; WebView barruan
exekutatzen den web kodeak, berriz, JavasScript zubi bat erabiltzen du. Jatorrizko
zatian, kode natiboa duen arkitekturan dauden garapen-aukera berberak daude, eta
web zatia HTML5, CSS3 eta JavasScript erabiliz eraikitzen da.


Aplikazio hibridoa. Aplikazio mota honetan, eraikitako kode guztia plataforma
mugikorraren Webview kontrolaren barruan exekutatzen da. Framework hibridoak
ematen ditu jatorrizko gaitasunak, eta garatzaileek ez dute jatorrizko koderik sortuko.
Aplikazio horiek framework hibrido batekin eta Javascript-ekin garatzen dira.



Web aplikazioa. Aplikazioak nabigatzaile estandar batean exekutatzen dira, bista
eta forma mugikorrera egokituta. Aplikazio horiek HTML, CSS eta JavaScript
aplikazioetan garatzen dira.

Erreferentziako arkitektura mugikorra definitzeko ekimenen barruan, honako ekitaldi
honen bidez aztertuko da aukera hauetatik zein egokitzen zaion ondoen Sailari:
1. Erabiltzaileen araberako pertsonalizazioa. Hainbat helburu dituzten erabiltzaileen
tipologiak identifikatzea. Adibidez, herritarrak eta erabiltzaileak, agentziak.
2. Eragin-faktoreak. Identifikatu zein diren funtsezko palankak. Adibidez, kostuen
efizientzia eta negozio-eskakizunen malgutasuna.
3. Merkatu-ikuspegia. Merkatu-eskakizun
teknologikorik onena erabakitzeko.

estandarrekin

aztertzea,

arkitektura

4. Emaitzak eta pertsonalizazioa. Ereduzko arkitekturaren erabakia, erabiltzaile
motaren arabera.

5.2.2.

Integrazio-arkitektura

Sistemen arkitektura modernoaren barruan, integrazioak gero eta garrantzi handiagoa
hartu du, eskaintzen dituen aukerengatik. Gero eta premia handiagoa dago elementu
berriak sartzeko, hala nola IOT eta agentziek eskatutako kanpokoekin integratutako
zerbitzu berriak.
TSIKZrentzat etorkizuneko arkitektura tekniko hori ebaluatu eta definitze aldera,
merkatuan integrazio modernoko arkitektura baterako ezinbestekoak diren honako
diseinu-printzipio hauek planteatzen dira:


API First. Arkitekturak bere gain hartu behar du APIaren lehen paradigma, horrek
dakartzan gaitasun guztiekin.



Banantzea. Aplikazioak teknikoki desakoplatzeko gai izan behar du, edozein
puntutan aldaketarik gertatuz gero eraginik izan gabe.



Trantsizioa erraztea. Arkitektura legatuen eta arkitektura berrien arteko trantsizioa
eta koexistentzia erraztu beharko lituzke.



Arina. Arina izan behar du eta errendimendu handia izan behar du, itoguneak eta
latentzia handiak saihesteko.

Helburu horiek betetzeko, azterketa bat egingo da diseinu-printzipio hauek betetzea
ahalbidetzen duten bi pieza teknologiko berri gehitu aurretik:
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API Manager. Kontzeptu-proba bat eta integrazio-pieza hori ezartzearen onuren
analisia egingo dira. API Manager zerbitzaria da, APIen front-end baten antzera
jarduten du, APIen eskaerak jasotzen baititu, segurtasun-politikak betearazi,
eskaerak back-end zerbitzura pasa eta eskatzaileari dagokion erantzuna itzultzen
dio. API Manager integrazio-sistemaren pieza nagusia izango da, eta honako
hauetaz arduratuko da:
o

Omnikanalitatea ziurtatzea.

o

Autentifikazioa/Sekurizazioa.

o

Hirugarrenekiko integrazioa: hirugarrenekiko konexio handiagoa eta
integrazio errazagoa ahalbidetuko du, baita hirugarrenaren datuak eta
funtzionaltasunak ere, berezko garapenetan funtzionalitate horiek
txertatzeko. Adibidez: probintzia/erkidego mugakideen trafikoari buruzko
informazioa, Google Maps, etab. Ikuspegi horretatik, arkitektura modularra
eta banandua izatea lortzen da, frontaren eta back-end-aren arteko
independentzia gaituz.

Orkestratzaile teknologikoa. Prozesuak kudeatzeko sistema bat da, arauetan
oinarritua, fluxuak inplementatzeko aukera ematen duena, hainbat teknologia
erabilita APIaren edo beste bitarteko batzuen bidez. Manager APIa bezala,
orkestratzaile teknikoa beharrezko pieza da integrazio-arkitektura moderno baten
barruan, zerbitzu sendoetara bideratutako eta merkatuko jardunbide onenetara
lerrokatutako arkitektura definitzea eta sortzea ahalbidetzen duena. Pieza horri
esker, honako gaitasun hauek gehitu ahal izango dira:

5.2.3.

o

Zerbitzuak eta mikrozerbitzuak antolatzea eta eraldatzea.

o

Legacy sistemekin konektatzea.

Datuen arkitektura

Plataforma digital berriaren barruan, datu-erakundeak eredu teknologikoaren osagaien
bidez banatuta daude. Datuen arkitekturak euskarria ematen dio datu-ereduaren
erakunde horien guztien kudeaketari, ahalik eta baliorik handiena lortu ahal izateko.
Segurtasun Sailean, arkitektura horrek honako hauek hartu behar ditu:


Negozio-prozesuen euskarri diren eragiketa-beharrak.



Datuak ustiatzeko beharrak, erakundean balio handiagoa, onurak eta kulturaaldaketa lortu ahal izateko. Plataforma adimendunak, prozesuen automatizazioa
edo IOT sistemen datuen ustiapena datozen urteetarako behar horien barruan egon
behar dira.

Datuei dagokienez, TSIKZk aurre egin beharreko erronka nagusiak honako hauek dira:


360º ikuspegia: beharrezkoa da aplikazioen aniztasuna gurutzagarria izatea eta
ikuspegi globala eman ahal izatea.



Eskulanak: prozesu asko eskuzkoak dira, eta automatizazioa falta da.



Kalitatea: informazioak gutxieneko kalitate bat bete behar du balioa sortzeko.
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Informazio-siloak: datuak ez dira bertikalean gorde behar onura globalak lortzeko.



Informazio ez bikoiztua: informazioak ez du bikoiztuta egon behar, ezta hainbat
aplikaziok irentsita ere.

Datuen arkitektura berria honako printzipio hauekin definituko da:


Informazioaren maisu bakarra hura kudeatzen duen osagai edo prozesu bakar batek
osatuko du (informazio hori aldatzen duen prozesu maisu bakarra dago).



Datuen gobernu bateratua. Eragiketa- eta informazio-ereduak datuaren gobernu
bat partekatuko du, erakunde osoan datua zuzena eta sendoa dela ziurtatzeko.



Domeinuen antolaketa. Datuak domeinuaren erantzukizuna dira, eta domeinu hori
da datu nagusiak aldatzeko gaitasuna duen bakarra. Domeinu bakoitzaren
eragiketa-datuak domeinu horren negozio-logikarekin batera daude.



Eredu fisikoa eta prozesuak banantzea. Datu-ereduek jatorrizko iturrien eredu
fisikoekiko independenteak izan behar dute. Irensteko, integrazio-geruzetatik
datozen ereduak erabiliko dira, hala nola ekitaldiak eta higiezinen jabetzako
agenteak.

Funtzio berri bat definitu behar da, erakundearen datuek bost ezaugarri : c
omprentsiboak, c ompletoak, c zuzenekoak, c laroak eta c onfikagarriak. Arau horien
bidez lortzen da datuek kalitate handia izatea eta negozioaren eragiketarako zein
erabakiak hartzeko erabili ahal izatea.

5.2.4.

Arkitekturan identifikatutako ekimen estrategikoak

Horrenbestez, aipatutako arkitektura bakoitzeko, prozesu hau egingo da, TSIKZk IKT
arkitektura modernoa izan dezan (P3. I1):


Estrategiaren definizioa: hautatutako arkitektura-eremuetan ezarri beharreko
eredu objektiboak definitzea. Horiek ezartzeko planaren definizioa.



Proba pilotua: kontzeptu-proba bat egitea arkitektura-elementu berria erabiltzearen
onurak ebaluatzeko (adib.: API Manager), egungo metodoaren ordez.



Oinarrizko erabilera-kasuak ezartzea: arkitektura berrian garrantzitsuentzat jotako
erabilera-kasuak ezartzeko estrategian definitutako ekintza-planean oinarrituta.



Arkitektura modernoa: bilakaeraren azken fase honetan, Segurtasun Sailaren
barruko arkitektura moderno guztiak sendotuko dira, eta arkitektura berrian lehendik
dauden gainerako erabilera-kasuak ezarri, etorkizunean sortuko diren erabilerakasuez gain.

5.3. Aplikazioak
Egungo egoera aztertzeko lehen fasean lortutako aplikazioen mapa eboluzionatua
izango da, eta sailaren aplikazioen bilakaerarako funtsezko oinarritzat hartuko da.
Ikuspegi integrala izan behar da, Sailean erabakiak ahalik eta hobekien hartzeko.
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Ilustrazioa.14 Aplikazioen mapa

Aplikazioak arrazionalizatzeko egungo egoera aztertzeko fasean egindako lehen
ikuspegi horretatik abiatuta, honako ekimen hauek egingo dira:
Aplikazioen katalogo oso bat edukiko da, eguneratuta, eta erabilitako deskribapenak
eta teknologiak jasoko dira bertan.


Aplikazio eta atari guztiek katalogoan sartzeko prozesu bat definituta izango dute,
metodologiaren arabera gainbegiratuta eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako
Gobernu Ereduaren agintariak zehaztutako jardunbide onenei jarraituta; halaber,
aplikazioen mapa eguneratzeko eta kudeatzeko prozesua definituta egongo da.

Katalogoan sartutako elementu bakoitzak erabilera-eskuliburu bat eta dokumentazio
tekniko-funtzional eguneratu bat izan beharko ditu.


Garatu beharreko egungo eta etorkizuneko aplikazio bakoitzerako, TSIKZko
arduradun batekin lotuko da.

Aplikazioen Porfolioaren Analisia (APO) egin beharko da, gainerako transformazioekimenak planifikatzeko eta prestatzeko lehen urrats gisa. Azterketa horri esker, TSIKZ
etorkizunerako posizionatuko da, digitalki erabat gaituta dagoela eta bere funtzio
guztietan produktiboa dela ziurtatuta, kostuak murrizteko aukera emanda, arrazoizko
zorro batera eraldatuta.
Arrazionalizaziorako erronka nagusiak honako hauek dira:


Teknologia zaharkituak.



Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorraren beharrei erantzutea



Irtenbide berrien garapenean kalitate komuna homogeneizatzea.



Agentzien eskaerak entregatzeko denbora optimizatzea



Inbertsio estrategikoetarako langile eta aurrekontu mugatuak.



Azpiegitura eta arkitektura konplexuak.
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Ondorioz, porfolioaren arrazionalizazio horretatik sortutako entregagaien artean honako
hauek nabarmentzen dira:


Gaitasun funtzionala duten aplikazioen mapaketa.



Porfolioa murrizteko eredua.

Arrazionalizatzeko plana hiru fase bereizitan egingo da, etorkizunean aplikazioak
sinplifikatzeko eta modernizatzeko prozesuari ekin ahal izateko: egungo egoeraren
azterketa, gomendioen definizioa eta Garapen Planaren sorrera.

5.3.1.

Aplikazioetan identifikatutako ekimen estrategikoak

Plan estrategiko horretan, honako ekimen hauek aurreikusten dira, TSIKZren aplikaziomaparen bilakaerarako beharrezkoa den lana betetzeko:




Aplikazioen portfolioa arrazionalizatzea (4.I1): proiektu honen helburua
aplikazioen porfolioa kudeatzeko estrategia bat trazatzea da, aplikazioen katalogo
osoa aztertuta, inbentario osoa eta gaitasun funtzionalaren araberako aplikazioen
mapaketa lortzeko.
Arrisku teknologikoen auditoretza (P4. I2): ekimen honen helburua da aplikazio
propioen egungo egoera ebaluatzea, haien kalitate-maila eta izan ditzaketen
arriskuak identifikatuta. Plataformen, teknologien eta zerbitzarien aniztasuna
aztertuko da, eremu horietan uniformetasuna lortzeko bilakaera-Roadmap bat
proposatzeko.

5.4. IKT gobernua
5.4.1.

IKT eredu eragilea

Gaur egun, TSIKZn, espezializazio-kultura batean lan egiten da, eta ez dago modu
estandarizatuan definitzen duen eredu operatiborik, IT zerbitzu eta premiei modu
komunean erantzuteko sailak nola funtzionatu behar duen zehazten duenik. Horregatik,
zerbitzuaren eta IKTPESEGen etengabeko bilakaeraren estrategia komuna ezarri behar
da. Sailean ezarriko den eredu operatibo berrian bete beharreko gaitasunak honako
hauek dira:
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Ilustrazioa.15 Erreferentziako eredu operatiboaren gaitasunak

Erreferentzia-ereduak identifikatutako gaitasunak estaltzeko ereduzko prozesuak
definitzen ditu. Hurrengo irudian, Sailak oraindik estaltzen ez dituen prozesuak
identifikatzen dira, baita estaltzen dituztenak ere.

Ilustrazioa.16 Erreferentziako eredu operatiboko prozesuak (berdez)

Guztiz estalita ez dauden prozesuak kontuan hartu behar dira formalizatzeko:






Eskariaren kudeaketa: IKT inbertsioen ikusgarritasuna, plangintza eta
lehenespena areagotzeko ekintzen multzoa.
Aldaketaren kudeaketa: aldaketa guztien bizi-zikloaren kontrola, IKT zerbitzuak
ematean ahalik eta etenaldi gutxien egiteko.
Zerbitzu-mailen kudeaketa: akordioen etengabeko ziklo bat egitea, helburuen
lorpenari buruzko monitorizazio eta txosten estatistikoak egitea, IKT zerbitzuen
kalitatea mantentzeko eta hobetzeko.
Enpresa-arkitektura: antolamendu-elementuen multzoa eta horien arteko
harremana, maila estrategikotik maila operatiborako lerrokatzea bermatuz.
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Berrikuntzaren kudeaketa: erakundean berrikuntza sustatzeko neurri guztien
kudeaketa, zerbitzua hobetzeko.
 Plangintza: aldaketa desberdinetarako lortutako helburua lortzeko jarraitu
beharreko prozesua.
 Zerbitzua sartzea: zerbitzu berri bat igo aurretik ekoizpen-inguruneen osotasunbeharrak ziurtatzeaz arduratzen den prozesua
 Zerbitzuaren egozpena: zerbitzuaren bizi-zikloari erantzuteko beharrezkoak diren
baliabideak esleitzeko beharrak estaltzen dituen prozesua.
 Reporting-a kudeatzea: prozesuetarako adierazleei buruzko joeren bilakaera modu
errazean erakusten duten txostenak sortzeaz arduratzen den prozesua.
 Ezagutzaren kudeaketa: erakundean dauden prozesu eta aplikazioei buruzko
ezagutza baliabide desberdinen artean partekatzeaz arduratzen den prozesua,
zerbitzuaren jarraitutasuna ziurtatzeko.
 Arriskuen kudeaketa: giza jardueren sekuentzia baten bidez mehatxu bati buruzko
ziurgabetasuna maneiatzeko prozesua, hura tratatzeko estrategiak ezarriz.
 Azpiegituraren segurtasunaren kudeaketa: erakundearen azpiegituraelementuen osotasun fisikoa mantentzeaz arduratzen den prozesua.
 Talentuaren kudeaketa: talentua eta langileak administratzeaz arduratzen den
prozesua, pertsonen estrategia eraginkorra eta prozesagarria sortu ahal izateko.
 Hornitzailearen kudeaketa estrategikoa: ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko
prozesua, errentagarritasuna eta lehiakortasuna bermatzeko.
Dagoeneko ezarritakotzat identifikatu diren prozesuetarako, beharrezkoa da eragiketa
estandarizatzea eta optimizatzea.
IKTen eragiketarako oinarria izango diren prozesuen definizioa eta ezarpena pixkanaka
egin daiteke, lehenik gabezia handieneko gaitasunak eskuratzeko:
1. Eskariaren kudeaketa, IKTen gaitasunen eta baliabideen kudeaketa eta
portfolioen eta proiektuen kudeaketa hobetzen lagunduko duten prozesuak.
2. Eskaria eta eskainitako zerbitzua Sailaren behar estrategikoetara eta helburuko
arkitekturara egokitzea ahalbidetzen duten prozesuak.
3. IKT jarduerarekin eta zerbitzuaren garapenarekin eta kudeaketarekin lotutako
prozesuak dokumentatzeko aukera ematen duten prozesuak.
4. Formalizatuta ez egon arren, dagoeneko modu sistematikoan gauzatzen diren IKT
kudeaketa-prozesuak dokumentatzea.

5.4.2.

IKT gobernu-eredua

TSIKZren eragiketan sartu behar diren prozesuak identifikatu ondoren, gobernuorganoak ezarri behar dira, politika desberdinen aplikazioa bermatzeko eta IKTei
buruzko erabakiak hartzeko.
Proposatutako erreferentzia-ereduak 8 gobernu-organoren aplikazioa ezartzen du,
kudeaketa osoa eta kontrolatua egiteko behar diren gaitasun guztiak eduki ahal izateko.
Hala eta guztiz ere, TSIKZren kasuan, 4 aplikatzea gomendatzen da, haien tamaina eta
funtzionamendua aztertu ondoren. Hurrengo irudian, organo horiek kolore morez
adierazten dira.
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Ilustrazioa.17 Gobernu-organoak Erreferentzia Eredua

Sartu beharreko organoen eginkizun nagusiak honako hauek dira:


IKTko aginte-mahaia: IKTko estrategia berrikusi eta eguneratu, inbertsioak onartu
eta gastua kontrolatu, barne- eta kanpo-harremanak kudeatu, entregen jarraipena
egitea eta negozioarekin adostutako mugarriak bete.



Portfolioaren eta Programen Gobernu Batzordea: IKTen aurrekontua lehenestea
eta optimizatu (atalase jakin batetik beherakoak), proiektu/zerbitzu berriak berrikusi
eta aldaketa handiagoak onartu, portfolioaren berrikuspen globala, arlo funtzionalen
arteko lehenespen-gatazkak kudeatu.



IKT Zerbitzu Batzordea: zerbitzu-mailak monitorizatu (aplikazioak, middleware,
azpiegitura, sareak, datu-baseak, etab.), gastu ez-diskrezionala optimizatu, alertak
eta arriskuak berrikusi eta eskalatzea, zerbitzuak hobetzeko ekimenak kudeatu.



Aldaketak onartzeko aginte-mahaia: ekoizpen-inguruneko aldaketak onartu,
proposatutako aldaketek espero den kalitate-maila dutela ziurtatu.

5.4.3.

Eskariaren eta proiektuen kudeaketa: PPM tresnak

IKT eredu operatibo batek behar bezala funtzionatzea errazten duen eta zerbitzua modu
eraginkorrean ematea bermatzen duen funtsezko elementuetako bat da eskariaren,
portfolioaren eta proiektuen (PPM) kudeaketa tresna batean integratuta egotea, IKTen
jardueraren etengabeko jarraipena eta kontrola egin ahal izateko, eta, horrela, TSIKZ
Sailaren estrategiarekin bat datorrela ziurtatzeko, honako eremu hauetan:


Aurrekontua: portfolioaren finantza-gardentasun handiagoa, portfolioari lotutako
kostuak eta diru-sarrerak denbora errealean administratzeko plataforma osoa baitu.



Eskaria eta Portfolioa: eskaria irizpide estrategikoekin lerrokatzea eta
proiektuen portfolioa etengabe ebaluatzea.
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Proiektuak: kontrol eta aurreikusgarritasun handiagoa, proiektuen eta programen
ikuspegi integratua edukitzeagatik.



Reporting: jardueraren erreporting zentralizatua eta eguneratua eta KPI nagusien
jarraipen automatizatua.



Zerbitzuak eta kostuak: zerbitzu-kontratuen administrazio zentralizatua eta
proiektu bati lotutako egozpenen, tarifen eta kostuen jarraipena.



Baliabideak: baliabideak administratzeko eta gaitasuna planifikatzeko gaitasun
bateratuak.

PPMren ezarpena ez da proiektu teknikotzat hartu behar, end-to-end ikuspegia duen
proiektu estrategiko gisa bideratu behar da, eta espero diren emaitzak lortzeko bitarteko bat da
tresna.

Ilustrazioa.18 Framework (PPM ezarpenaren erreferentzia)

TSIKZn hartzen den tresna hautatzeko, 3 irizpide nagusitan oinarritutako bilakaera
definitzen da:




Beharren estaldura:
o

Tresnaren funtzionalitateek hautemandako errekerimenduei/arazoei irtenbidea
ematen diete.

o

Tresnak gaitasuna du eredu objektiboaren zati gisa definitutako prozesuei
euskarria emateko.

o

Positiboki baloratzen dira askotariko funtzionalitateei estaldura ematen dieten
tresnak, hainbat tresna ezartzeko eta integratzeko beharra saihestuta.

Ezartzeko erraztasuna:
o

Tresna hau bateragarria da Baterako konbergentzia-planaren egungo tresnen
maparekin.

o

Tresna eraginkorra da ahaleginean eta denboran.
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o

Positiboki baloratzen da hautatutako tresnek elkarren artean integratu ahal
izatea.

 Erabilgarritasuna:
o

Erraza da tresna erabiltzea eta erabiltzen ikastea.

o

Positiboki baloratzen dira erakundean jada ezagutzen diren tresnak, ikasteko
kurba txikiagoa dutenak.
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5.4.4.

IKTen gobernuan identifikatutako ekimen estrategikoak

TSIKZrentzat PPM tresna batean eskariaren eta proiektuen kudeaketa antolatzeko,
gobernatzeko eta ezartzeko eredua definitzeko, ekintza-plan hau planteatzen da:












Prozesuen Assesment (P7. I1): lehen fase honetan, IKTei buruz ezarritako
prozesuak aztertuko dira, gaitasunen portfolioa bete ahal izateko eta gabeziak eta
hobekuntzak aztertzeko.
Sailaren eredu operatiboaren definizioa (7. I2): prozesuak aztertu ondoren,
oraindik estali gabe dauden gaitasunak identifikatuko dira, eta eredu operatibo berri
bat zehaztuko da, gaitasun berri horiek eta egungo prozesuen berringeniaritza
bilduko dituena.
Aldi berean, Sailak erabakiak hartzeko eta betetze-maila monitorizatzeko gaitasunak
bete ahal izateko behar duen gobernu-eredua definitzeko ere lan egingo da.
Eskaeren eta proiektuen kudeaketa ezartzea (P7. I3): modu antolatuan kudeatu
ahal izateko eta agentzien premia berriak hautemateko proaktiboak izan dadin,
merkatua kudeatzeko tresna bat ezarriko da, eragiketa horretan laguntzeko.
PSI araudia hedatzea (P7. I6): ekimen honen helburua da Telekomunikazioak eta
Informazio Sistemak Kudeatzeko Zuzendaritzaren titularraren gainean
segurtasunaren arduradun eta sistemen arduradun gisa deskribatutako
erantzukizunak hedatzea.
Datuaren Gobernua (7.I4): ekimen honen helburua da erakundearen barruan
datuak gobernatzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak definitzea
eta ezartzea, negozio-erabakiak hartzeko eta gaitasun analitikoak garatzeko.
Zibersegurtasunaren
Gobernua
(7.I5):
ekimen
honen
helburua
zibersegurtasuneko gobernu-eredu espezifiko bat definitzea da, zibersegurtasuna
zeharka erakundera eraman ahal izateko.

5.5. DATUAREN analisia
Datuak gidatutako erakunde publiko batek datua jartzen du bere misioa lortzeko zutabe
gisa, eta, beraz, ezagutza du gidari beti edozein erabaki hartzeko, eraginkorrenetatik
hasi eta estrategikoenetaraino. Horretarako, funtsezkoa da estrategia analitiko
transbertsala eta korporatiboa izatea, bai eta erakunde osoak baliozkotutako eta
partekatutako ibilbide-orri bat ere, adimen tradizionala eta teknologia berrietatik
datorrena konbinatzeko eta integratzeko, horiek negozioaren beharrekin lerrokatuta.
Datuaren analitikan definitutako estrategia eraginkor bihurtzeko lehen urratsa datuak
Aktibo Korporatibo bihurtzea da, eta horretarako informazioaren gaineko erantzukizuna
eta informazioaren muturreko kudeaketa egon behar dira, luzetarako erabilera erraztuta
–Aplikazioan zeharkakotasun funtzionala bilatuz–, ahal den guztietan. Hau da,
Segurtasun Sailaren datuaren gobernu-eredu bat egon behar da, informazioa
sailkatzeko eta haren kudeaketaren funtsezko elementuak definitzeko, haien
sentsibilitatean, kritikotasunean edo garrantzian oinarrituta.

5.5.1.

Erreferentzia-eredua

Horrela, bada, Datuaren Erreferentziako Gobernuaren frameworka programa
definitzeko eta ezartzeko azeleratzaile eta oinarri gisa erabilita, ezarri behar da zer rol
(nork - Erakundeak) egin ditzakeen ekintza jakin batzuk (zer - Teknologia) zer datumultzori (zer - Teknologia) buruz eta zer baldintzatan (nola - Prozesuak):
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Ilustrazioa.19 Datuaren Gobernu Erreferentziako Eredua

ANTOLAKETA
Programa modu koordinatuan zuzentzeko beharrezko rolak eta jarduteko arauak
zehaztuta definitu beharko da erakundea:


Datuaren Gobernu Estrategia: datuaren gobernuaren lidergo exekutiboaz
arduratzen den organoa, goi-mailako helburuak zuzenean gainbegiratzeko elementu
gisa balio duena. Aurrekontuak esleitzeaz arduratzen da, halakorik egiten badu.



Datuaren gobernuaren kudeaketa operatiboa: datuaren gobernuko kideen artean
ezartzen den koordinazioa (IKTak eta negozioa). Ezarritako estandarrak, politikak,
prozesuak eta prozedurak zeharka betetzen direla bermatzea du helburu.



Informazioaren administrazioa eta kudeaketa (Datuaren Bulegoa): Datuaren
Gobernuak ezarritako estandarrak, politikak, prozesuak eta prozedurak aplikatzen
dituzten arloak.

PROZESUAK
Antolaketaz gain, datuaren gobernu-prozesuak identifikatu behar dira. Prozesu horiek
honela banatzen dira: Gobernuaren eginkizunak ezartzera bideratutakoak eta haren
funtzioak mantentzea helburu dutenak:


Datuaren Gobernuaren funtzioak ezartzeko prozesuak:
o

Gobernu-prozesuak definitzea.

o

Datu-bloke bakoitzaren erantzukizunak definitzea.

o

Datu-hiztegi korporatiboaren definizioa.

o

Informazioaren bizi-zikloaren definizioa.

o

Negozio- eta kalitate-arauak definitzea.

o

Datuen domeinuaren araberako kalitate-printzipio, -politika eta -estandarren
definizioa.
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o


Datuaren kalitatearen aginte-koadroa definitzea eta estandarrak betetzea.

Datuaren gobernua mantentzeko prozesuak:
o

Eskariaren kudeaketa.

o

Hiztegia: informazio-atributuak sartzea/aldatzea/desaktibatzea.

o

Datuaren kalitatearen aginte-taula mantendu eta estandarrak betetzea.

o

Printzipioak, politikak eta estandarrak betetzen direla kontrolatzea.

o

Kalitate-helburuak eta legezko adostasuna betetzen direla kontrolatzea.

o

Zerbitzu-mailak betetzen direla kontrolatzea.

TEKNOLOGIA
Azkenik, teknologiari dagokionez, datuaren gobernantza definitu behar da.
Gobernantza hori datuen kudeaketaren erdigunean dago eta enpresa-estrategiarekin
bat egiteko ezinbesteko eginkizuna da. Datuaren gobernantza hori bizi-ziklo osoan
datuen balioa kontrolatu, babestu eta hobetzen duten planak, politikak, programak eta
jardunbideak garatu, gauzatu eta gainbegiratzea da.
PRINTZIPIOAK
Balioa azkar lortzeko fokua jarri beharreko osagai hauek planteatzen dira:


Ezagutza. Informazio korporatiboaren definizio bakarra eta zalantzarik gabea
(atributuak eta adierazleak), egiaren bertsio bakarra eta informazioaren interpretazio
zuzena bermatu, hizkuntza komuna erraztu eta interpretazio okerrak saihestuta,
agentzien erabakiak hobetzeko.



Kalitatea. Informazioaren egiazkotasuna, funtsezko 7 ardatzen bidez:
baliozkotasuna, osotasuna, zehaztasuna, sendotasuna, osotasuna, puntualtasuna
eta garrantzia. Hori konpontzeko, kalitatezko aginte-koadro bat ezarriko da,
txostenak sortzea ahalbidetuko duena, eta horren monitorizazioak informazioaren
kalitatearen etengabeko jarraipena egitea ahalbidetuko du.

Ilustrazioa.20 Datuen Kalitatearen Aginte Taula
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Segurtasuna. Modu egokian sortutako, eguneratutako eta banatutako informazioa,
sarbide-mailak murriztuz kritikotasunaren, sentsibilitatearen eta pribatutasunaren
arabera, informazio hori nola kontsumitu behar den eta pertsona egokientzat eta
adierazitako helburuarekin nola eskuratu zehaztuta. Eremu horretako
informazioaren funtsezko elementuak honako hauek dira:
o

Sarbideen auditoria.

o

Informazioaren trazabilitatea.

o

Banaketaren kontrola.

o

Erregulazio- eta/edo lege-eskakizunak, hasiera batean Segurtasun Eskema
Nazionalak eta Delituen Prebentzioari buruzko Legeak arautuak.

o

Datuak enkriptatzea.

o

Anonimizazioa.

o

Artxibatzea.

Datuaren gobernu hau ezartzeaz gain, Datuaren arkitekturaren egungo egoera
aztertuko da (informazio-erakundeak, harreman-ereduak, segurtasuna, kalitatea…),
eredu objektiboa definituko da (rolak eta erantzukizunak, batzordeak, segurtasunpolitikak, metrikak…) eta eredu hori ezarriko da. Aldi berean, fase taktiko bat egingo da,
hasieratik balioa eskainita eta erabilera-kasu bat exekutatuta, lortutako onurak gauzatu
ahal izateko.
Azken batean, erakundea bilakatzeaz gain, informazioaren inguruan lan egiteko moduak
ere egokitu behar dira, zuzendaritza eta agentzia guztien artean prozesu komunak eta
partekatuak sortuak, erakundeari eta herritarrari emango dieten benetako balioan arreta
jarrita.

5.5.2.

DATOren analitikan identifikatutako ekimen estrategikoak

Plan estrategiko hau aplikatzeko, hurrengo lau urteetan TSIKZrentzat gauzatu
beharreko ekimen hauek adostu dira:








Izapidetze-prozesuen automatizazioa (P6. I1): ekimen honen helburua da IE
erabiltzea
prozesuen
automatizaziorako
eta
dokumentu-ustiapenaren
arintasunerako RPAren osagarri gisa, eta funtsezko pieza da dokumentazioaren
tratamendua dinamikoki hobetzeko.
Datuaren Gobernua (7. I4): ekimen honen helburua da erakundearen barruan
datuak gobernatzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak definitzea
eta ezartzea, negozio-erabakiak hartzeko eta gaitasun analitikoak garatzeko.
Inteligentzia-plataforma (6. I2): ekimen honen helburua da plataforma analitiko bat
diseinatzea, ezartzea eta operatzea, datuaren bizi-zikloari eusteko diseinuagatiko
segurtasunarekin.
Intzidenteak aurreikustea (P6.I3): ekimen honen helburua da zaintza- eta
segurtasun-jardueren garapenean eraginkortasuna hobetzea, Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Sailak Gorabeherak Prebenitzeko Sistema Analitikoa garatuta.
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Herritarrei arreta emateko plataforma (6. I5): ekimen honen helburua eredu berri
eraginkorrago baterantz joatea da, non kanal digitala harreman modu bihurtuko den,
herritarrek kalitatezko arreta bizkorragoa, proaktiboagoa eta pertsonalizatuagoa (24
x7) eskatzen dutela aintzat hartuta, kanal digitala, aurrez aurrekoa eta telefono
bidezkoa kohesionatuko dituena.
Laguntzaile birtuala (6. I6): ekimenaren helburua erabiltzaileari arreta ematea da,
elkarrizketarako laguntzaile birtual adimendun baten bidez.

5.6. Segurtasuna
Zibersegurtasuna TSIKZren zutabe nagusietako bat izan behar da, eredu operatiboaren
eta gobernu-ereduaren parte. Gaur egun, badira sailaren azpiegituran, arkitekturan eta
aplikazioetan informazioaren kontrola eta segurtasuna ahalbidetzen duten gaitasunak;
baina eraldaketa-estrategia bat ezarri behar da, non zibersegurtasuna eragile giltzarria izan
behar den, balioa emateko fase guztietan parte hartuta.
Hona hemen eraldaketa hori lortzeko gako nagusiak:

Ilustrazioa.21 Etorkizuneko Zibersegurtasun Eredua

Gako horiek ezinbestekoak izango dira Saila eraldatzeko:
1. Etorkizuneko garapen guztietan zibersegurtasuna txertatzea.
2. Zibersegurtasun-bulegoa, intzidenteak monitorizatzeko eta horiei erantzuteko.
3. Segurtasuna sustatzea prestakuntzaren eta kontzientziazioaren bidez.

5.6.1.

Segurtasuna diseinuagatik

Alde batetik, “Diseinuagatiko Segurtasunaren” kontzeptuak, Security by Design-z
ezagutzen dena, TSIKZren DNAn egon behar du. Hori garapen-estrategia berri baten
bidez lortzen da, DEVSECOPS deritzonaren bidez, garapenaren bizi-zikloaren barruan
segurtasuna sustatzen duena, prozesu, profesional eta tresna egokien bidez.
Garapen-estrategia horren printzipioek ezartzen dutenez, segurtasuna garapenaren
hasieratik ezarri behar da, eta garapenaren hasiera guztien erantzukizuna da, eta ez
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ekipo isolatuena. Segurtasuna etengabe integratu behar da bizi-ziklo osoan, eta Sailak
zehaztutako lehentasunekin bat etorri behar du.
Estrategia horren abantaila nagusiak honako hauek dira:


Azken erabiltzaileengana iritsi arteko denbora murriztu: segurtasunmetodologia estandarrak eta frogatuak baliatuta, ahuleziak garaiz identifikatzearekin
batera.



Arriskuak arindu: segurtasun-auditoriak, monitorizazioa eta jakinarazpenak ezarri,
eta, horrela, arrisku-profila murriztu.



Kostuak murriztu: segurtasunarekin lotutako arazoak hautemanez eta konponduz
garapen-fasearen hasieratik.



Segurtasun hobetua: segurtasun-proba eta -eskaneo automatizatuak barne, eta
kodearen berrikuspen-maila handia, arriskuak eta ahulguneak murrizteko.

Merkatuaren egungo tresnek garapen-estrategia berri hori TSIKZn erraz txertatzeko aukera
ematen dute. Metodologia berri horri heldu ahal izateko, TSIKZren egungo premiak bete
ditzakeen ereduaren ezarpenaren adibide bat aurkeztu da.

Ilustrazioa.22 DEVSECOPS tresnak ilustrazio-eredua

5.6.2.

Zibersegurtasuneko bulego berria

Zibersegurtasunak erakundeetan eskatzen dituen gaitasun guztiak estali ahal izateko,
erreferentziazko eredu operatibo bat ezartzea planteatzen da. Eredu horretan, alde
batetik, segurtasunarekin lotutako estrategiaren kudeaketa eta, bestetik, eragiketa bera
jasoko dira.
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Irudia:23 Gobernu Zibersegurtasunaren erreferentzia-eredua

Egungo egoera aztertu ondoren, gertakarietarako monitorizazio- eta erantzun-zentro bat
ezartzeari eman beharko litzaioke lehentasuna, proposatutako eredu operatiboan islatzen
den Segurtasunaren eragiketa-gaitasunak betetzeko.
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ERALDAKETAREN BULTZATZAILEA
Zibersegurtasunari lotutako erronkei aurre egin ahal izateko TSIKZri gaitasunak emateaz
gain, agentzien, erakundeen eta erabiltzaileen eraldaketa kulturala sustatuko duen norabide
bihurtu behar da. Gaur egun, zibersegurtasunaren inpaktua ez da sistemetara mugatzen,
erakundeetako arlo guztiei eragiten die, eta eragin zuzena du jardunean. Kalkuluen arabera,
zibererasoen % 60 zuzenean giza kalteberatasunei egotz dakizkieke. Horregatik, TSIKZk
funtsezko osagai hauek estali behar ditu:


Agentzien lerrokatze estrategikoa: Zibersegurtasunaren lehentasunak agentzien
helburu orokorrekin lerrokatzea.



Zibersegurtasuneko
taldea,
gaitasun
guztiekin:
Zibersegurtasuneko
profesionalen talde sendoa, Segurtasun Publikoaren Sistema eraginkortasunez
babesteko trebetasun eta gaitasun egokiak dituena.



Segurtasunaren kultura lehenik edo “Security by Design”-ez ezagutzen dena:
Sailaren barruan segurtasunak bultzatutako portaera egokiak bultzatzeko eta
saritzeko ongi diseinatutako politikak eta prozesuak.



Zuzendaritzaren konpromisoa: Ageriko konpromisoa eta liderrek jokabide egokiak
erakutsi, eta horrela, ereduarekin predikatu eta jokabide egokiak sustatu.



Kontzientzia eta Heziketa segurtasunean: langileei zaintzaileak mantentzearen
garrantziaz eta haiengandik espero diren ekintzez hezteko trebetasunak eta
ezagutza egokia ematea.



Jokabide seguruak eta erantzukizuna: langileek jokabide egokiak hartzea adi
egoteko eta erakundea babesteko ardura dutela sentiarazi.

5.6.3.

Zibersegurtasunaren
estrategikoak

arloan

identifikatutako

ekimen

Plan estrategiko hau aplikatzeko, hurrengo lau urteetan TSIKZrentzat gauzatu beharreko
ekimen hauek adostu dira:







Gertaeren aurreko monitorizazio eta erantzunerako zentroa (P5. I1): ekimen
honen helburua da monitorizazio- eta erantzun-zerbitzu bat abian jartzea
intzidenteetan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arriskuaren ikusgarritasuna
hobetzeko eta zibersegurtasun-eraso bat gertatuz gero azkar berreskuratzeko.
Garapena, Segurtasuna eta Eragiketak (DEVSECOPS) (P5. I2): ekimen honen
helburua da garatzen diren aplikazio guztiak garapen-metodologia seguru baten
pean egitea, bizkorra izatea eta aurre egin beharreko mehatxu digital berriei
euskarria emateko beharrezkoak diren zibersegurtasun-baldintzak integratzea
ahalbidetuko duena.
Kontzientziazioa eta Prestakuntza (P5. I3): helburua erakunde osoan kulturaeraldaketa gauzatzea da, kontzientziazioaren eta prestakuntzaren bidez.
Zibersegurtasunaren
Gobernua
(7.I5):
ekimen
honen
helburua
zibersegurtasuneko gobernu-eredu espezifiko bat definitzea da, zibersegurtasuna
zeharka erakundera eraman ahal izateko.
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2021-24RAKO EKIMEN ESTRATEGIKOEN
DESKRIBAPENA

6.

Laurteko honetarako identifikatutako ekimenak iturri hauetatik datoz:


Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorraren helburuen eta erronken
azterketa.



Segurtasun Zuzendaritzek eta Agentziek datozen urteetarako eskatzen dituzten
premiak eta erabilera-kasu berriak. Erabilera-kasu horiek negozio-kasuekin lotutako
kategorietan taldekatu dira.



Segurtasun Sailaren IKT ekosistemarako etorkizuneko eredu objektiboa aztertzea.



Ekimen estrategikoak, erabilera-kasuak eta proiektu teknikoak etorkizuneko IKT
ereduaren ardatz estrategikoekin lerrokatzea.

Plan estrategiko honetan identifikatutako ekimen estrategiko nagusiak taula honetan
zerrendatu dira:

Taula.2 Ardatz estrategikoak eta ekimenak
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6.1. IKTPESEG egiteko euskarria. Negozio-kasuak
Plan estrategikoa egitean, segurtasun-agentziekin identifikatu dira 2021-24 aldian
dituzten premia nagusiak. Bere ikuspegia eta Segurtasun Sailarentzat definitutako
etorkizuneko IKT eredurako egokitzapena kontuan hartu dira. Premia horiek guztiak
aldatu egin dira erabilera-kasuetan, eta kategoria hauetan multzokatu dira:


Arreta eta komunikazioa herritarrekin.



Prestakuntza eta kontzientziazioa (eragileena eta herritarrena)



Larrialdien eta gorabeheren kudeaketa, eragin handiko gertakariak barne.



Trafikoa eta bide-segurtasuna kudeatzea.



Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa.



Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta elkarreragina.



Berrikuntza segurtasunean.



Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren esparruan.



Segurtasunaren arloko baliabide eta zerbitzu orokorrak kudeatzea.



Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak.

Dokumentu honen 3.1 eranskinak aztertutako erabilera-kasu guztiei buruzko
informazioa biltzen du.

6.2. Sistemen eta aplikazioen bilakaera
Ildo estrategikoez eta agentzien erabilera-kasuez gain, gaur egun TSIKZk kudeatzen
dituen IKT sistemen eta aplikazioen bilakaera-beharrak aztertu dira.
Proiektu horiek aztertu eta negozio-kasuekin eta ardatz estrategikoekin lerrokatu dira.
3.2 eranskinak identifikatutako proiektu guztien zerrenda jasotzen du.
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6.3. 2021-24ko eboluzio-plana
Negozio-kasuak, egungo sistemen bilakaera-beharrak eta ekimen estrategikoak
identifikatu ondoren, ekimenak aztertzeko, definitzeko eta lehenesteko lan bat egin da,
eta kapitulu honetan aurkezten diren ibilbide-mapak osatu.
Ibilbide-plan horiek ekimen teknologikoen edo garrantzi estrategiko handiagoko
proiektuen goi-mailako plangintza egiten dute laurteko honetarako.

IBILBIDE-MAPAK INTERPRETATZEKO GIDA
Honako kolore-kode hau erabili da ekimenen ardatz estrategikoak identifikatzeko:

Ilustrazioa.24 Ardatz estrategikoak – Ekimenak irudikatzeko kolore-kodea

Ekimen gehienek deribatuak dituzte eta ardatz estrategiko desberdinen gaineko eragina;
ekintza-ildo beraren gainean bi edo hiru kolore erabiliz adierazten dira sinergiak.
Ekimen estrategikoak letra lodiz nabarmentzen dira.
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6.3.1.

Azpiegitura-ibilbidearen mapa

6.3.2.

Arkitekturaren ibilbide-mapa
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6.3.3.

Aplikazioen ibilbide-mapa

6.3.4.

IKT gobernu-ibilbidearen mapa
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6.3.5.

Datuaren analitikaren mapa

6.3.6.

Zibersegurtasuneko ibilbide-mapa
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6.4. Ekimen estrategikoen fitxak
Planaren sei ardatz estrategikoetako bakoitza garatzen duten ekintza-planak zehaztu
ondoren, bilakaera horiek estaltzen dituzten ekimen estrategikoetan zentratzen da atal hau.

Ilustrazioa.25 Programa estrategikoak eta ekimenak

Ekimen bakoitza dagokion identifikazio-fitxarekin deskribatzen da, informazio
honekin:


Izena: ekimenaren izena.



Eremua: ekimenak elkartzea.



Helburua/onurak: ekimena gauzatuz lortu nahi diren helburuen deskribapena.



Mendekotasunak: ekimenen artean identifikatutako balizko mendekotasunak.



Eragindako arloak: ekimena gauzatzeak egunerokotasunean eragina izan dezakeen
arloak.



Inpaktua: eragin-maila eremuetan (handia, ertaina, txikia).



Zutabe estrategikoekin lerrokatzea: identifikatzea identifikatutako
estrategikoetatik zeintzuk datozen bat ekimena gauzatzearekin.



Negozio-kasuen estaldura: ekimena gauzatzeko palanka gisa balio duen negoziokasuen multzoa identifikatzea.



Jarduerak: ekimena gauzatzean egin beharreko jardueren deskribapena.

zutabe
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Aurrekontu-plangintza eta -zenbatespena: ahalegina eta ekimena gauzatzearen
kostua maila handian zenbatestea.



Inpaktua: ekimena gauzatzeak eragindako Segurtasun Sailaren eremuak
(Negozioa, Langileak, Eragiketak eta Prozesuak, Informazio Sistemak eta
Errentagarritasunaren Analisia)



Tipologia. Maila handiko zenbatespena duen aurrekontua sartu da, BEZa barne.

Ekimenak deskribatzen diren fitxa bakoitzean, zer negozio-kasu gaitzen duten
adierazten da. Taula honetan, erlazio horiek zer formatutan aurkezten diren ikus daiteke:
Gaitzen
du?
Negozio-kasuen
estaldura

Arreta eta herritarrekiko komunikazioa
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko
intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Taula.3 Negozio-kasuen estaldura

Fitxetan aurkeztutako informazioak maila handiko informazioa ematen du egin beharreko
zereginei eta horri lotutako ahaleginari buruz. Adierazitako zenbateko ekonomikoa
ahaleginaren estimazio bat da, eta, beraz, ondorengo analisi-, hautabide-azterketa- eta
kontratazio-lan bat eskatuko da. Hau da: plangintza eta aurrekontu-zenbatekoak planaren
gauzatzearen arabera zehaztuko dira.
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6.4.1.

P1. IKT sistemen eta aplikazioen bilakaera eta mantentzelanak

P1. I1. Sistemen mantentze-lanak

Izena

Sistemen mantentze-lanak

Eremua

Sistemen bilakaera eta mantentze-lanak

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da egungo sistemak mantentzeko datozen 4 urteetan egin
behar diren mantentze-lan guztiak sartzea. Mantentze-lan hori beharrezkoa da
zaharkitze teknologikoak eta, beraz, segurtasunean ahuleziak edo egungo
zerbitzuen kalitatearen galera saihesteko.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Txikia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea

Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa

Negozio-kasuen
estaldura

Arreta eta komunikazioa herritarrekin



Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne



Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa





Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta






Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Mantentze-lan bakoitzean honako jarduera hauek egingo dira:
1. Mantentze-lanen beharra identifikatzea
2. Mantentze-estrategiaren definizioa (esternalizatua, barneratua).
3. Konbergentzia-planean onartutako ildoekin lerrokatzea.
4. Lizitazio hornitzailea, eskatutako sistemak kanpora ateraz edo erosiz
gero.
Mantentzeari lotutako lana

Jarduerak

Plangintza
aurrekontua

eta

Sistemak mantentzea planak irauten duen lau urteetan presente egongo den
ekimena izango da.
2021erako kalkulatutako aurrekontua 20.700.000 €-koa da.

Eragina

Negozioa

Tipologia

Estrategikoa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Taktikoa

Informaziosistemak

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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P1. I2. Sistemen bilakaera

Izena

Sistemen bilakaera

Eremua

Sistemen bilakaera eta mantentze-lanak

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da datozen 4 urteetan egingo diren sistemen bilakaera
guztiak sartzea, berez izate estrategikoa ez dutenak. Ebaluazio hori beharrezkoa da
zerbitzuetan kalitate hobeak eman, kostuen optimizazioak bilatu eta agentziek
TSIKZri eskatzen dizkioten behar berrietara egokitzeko.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa


Gardentasuna

Bilakaera


Proaktibitatea


Eraginkortasuna


Efizientzia


Koordinazioa

Espezializazioa


Negozio-kasuen
estaldura

Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Mantentze-lan bakoitzean honako jarduera hauek egingo dira:
1. Hobetzeko edo optimizatzeko beharra identifikatzea
2. Bilakaeraren baldintza funtzionalak, ekonomikoak eta teknikoak definitzea.
3. Konbergentzia-planean onartutako ildoekin lerrokatzea.
4. Lizitazio hornitzailea, eskatutako sistemak kanpora ateraz gero edo erosiz
gero.

Jarduerak

5.

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia












eta

Bilakaerari lotutako lana.

Sistemen bilakaera planak irauten duen lau urteetan presente egongo den ekimena
izango da
2021erako kalkulatutako aurrekontua 15.630.000 €-koa da.

Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak


Estrategikoa

Taktikoa





Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia





Araudia

Bestelakoa
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6.4.2.

P2. IKT azpiegiturak

P2. I1. Business Case Cloud

Izena

Business Case Cloud

Eremua

Cloud Adopzioko Journey

Helburua/Mozkinak

Negozio-kasua prestatzeak aukera emango dio TSIKZri, alde batetik, CLOUD sailaren
azpiegituran sartzeko bideragarritasun-azterketa bat izateko, segurtasun-eskakizun
altuak eta indarrean dagoen araudia kontuan hartuta; eta, horrez gain, CLOUD
ereduaren araberako running migrazio-kostuen eta azpiegituren optimizazioaren
ikuspegi erreala izateko.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Txikia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak
intzidenteak barne

kudeatzea,

intzidentzia

handiko

Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Konponbidearen bideragarritasunari buruzko azterlana
2. Egungo azpiegituraren egungo kostuen azterketa.
3. Helburu-plataformako kostuak kalkulatzea
4. Gehitu migrazio-kostuak
Business Case definizioa, agertokiak eta goi-mailako ekintza-plana.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

Eragina

eta

Business Case proiektuaren iraupena 3-5 astekoa izango da, Cloud arkitekturaprofilekin, estrategiarekin eta segurtasunarekin.
Business Case egiteko 25.000-45.000 euroko aurrekontua beharko da, hautatutako
irismenaren arabera.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia


Tipologia

Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P2. I2. Cloud Strategy

Izena

Cloud Strategy

Eremua

Cloud Adopzioko Journey

Helburua/Mozkinak

Cloud estrategia hori lantzeak aukera emango dio TSIKZri Cloud-aren ondorioz
DTGSIn sortzen diren aukerak aztertzeko, eta, gainera, Cloud sailean ezartzeko plana
zein den zehazteko: zer aplikazio migratu behar dira eta zein aplikaziotara jo behar da?
Zer lehentasun jarraitzen dut migrazioetarako? Nola egokitzen dut eredu operatiboa
Clouden?

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Helburuak arloekin lerrokatzea.
2. Cloud, consume eta kudeaketa-ereduaren sareko topologia definitzea.
3. Cloud segurtasun-eredua definitzea eta kudeatzea.
4. Cloud sarbideen eta pribilegioen definizioa.
5. Izenen eta etiketen konbentzioak definitzea.
6. Harpidetza-eredua eta Cloud kontuak definitzea.
7. Cloud zerbitzuen katalogoa eta planaren definizioa.
8. Erabilera-kasuaren definizioa eta Cloud kontsumo-eredua goi-mailako mailan
Cloud lan-kargaren kokapena definitzea.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Business Case proiektua egiteko 5-6 hilabete beharko dira, Cloud arkitekturaprofilekin, estrategiarekin eta segurtasunarekin.
Cloud estrategia egiteko 200.00-255.000 €-ko aurrekontua beharko da.
Negozioa

Estrategikoa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia







Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P2. I3. LTE proba pilotua (Burbuja taktikoa): oinarrizko zerbitzuak

Izena

LTE proba pilotua

Eremua

Larrialdietako sarearen bilakaera estrategikoa

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua ingurune isolatu eta mugikor batean erabiltzaileen premia
aldakorretara eta berrikuntza teknologikoetara egokituko den LTE komunikazioplataforma bat probatu ahal izatea da. Lehen mailako erabilera-kasuak probatuko dira,
sare tradizionalek gaur egun ematen dituzten zerbitzuak mantentzen direla eta kalitatea
galtzen ez dutela egiaztatzeko. Pilotua izan arren, hondamendi-kasuetan plataforma
operatibo bihur daiteke.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna


Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa




Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta




Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. “Agertoki-pilotua” identifikatzea.
2. Hautatutako agertokian LTE plataforma diseinatzea eta ezartzea.
3. Segurtasun- eta erreskate-eragiketei eskainitako maiztasun-espektroa
baliozkotzea.
4. Erabilera-kasuak baliozkotzea
5. Kalitatearen balidazio eskuragarria.
Pilotuaren ondorioak.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

eta

Ekimenaren iraupena 6 hilabetekoa izango dela aurreikusten da, eta LTEko sare- eta
komunikazio-gaitasun teknikoak izango ditu.
Hautatutako irismenaren arabera, proba pilotua egiteko 1.000.000 euroko aurrekontua
beharko da.
Negozioa


Tipologia

Langileak

Eragiketak
eta prozesuak

Informaziosistemak



Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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P2. I4. Sare Kritikoaren Bilakaera Estrategia

Izena

Sare kritikoaren bilakaera-estrategia

Eremua

Larrialdietako sarearen bilakaera estrategikoa

Helburua/Mozkinak

Sare kritikoaren bilakaera-estrategia horri esker, TSIKZk sarearen bilakaera-ibilbidearen
mapa aztertu ahal izango du gertuko lau horietan, betiere Batera konbergentzia-planean
ezarritakoarekin bat etorrita eta Espainiako eta Europako hainbat agentzien joerak eta
erabilera-kasuak kontuan hartuta.

Dependentziak

Burbuila taktikoen erabilera-kasuekin lerrokatuta

Eragindako arloak
Eragina
Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Denak
Ertaina
Konpromisoa

Gardentasuna


Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa



Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan





eta



Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Arloen eta agentzien helburuak lerrokatzea.
2. Sarearen egungo egoeraren azterketa.
3. Konbergentzia Planaren azterketa
4. Teknologien merkatua eta Europako beste agentzia batzuen erabilera-kasuak
aztertzea.
5. Burbuila taktikoen pilotuen erabilera-kasuen ondorioak aztertzea.
6. Teknologiak hautatzea.
7. Sare-topologia definitzea.
8. Sarearen segurtasun-eredua definitzea.
9. Lehentasunak hautatzea
Ezarpen-plana definitzea

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Estrategiaren iraupena 6-8 hilabetekoa izango da, sare- eta komunikazio-profilekin.
Sare kritikoaren bilakaera-estrategia egiteko 300.000-350.000 €-ko aurrekontua beharko
da.

Negozioa

Estrategikoa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia







Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P2. I5. Sare kritikoaren bilakaera

Izena

Sare kritikoaren bilakaera

Eremua

Larrialdietako sarearen bilakaera estrategikoa

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da Sare Kritikoaren Bilakaera Estrategiaren ekimenak
definitutako ekintza-plana gauzatzea. Ekimen horrek plangintza-lanak, nodoak
Euskadiko geografian ezarri, eman beharreko zerbitzuak konfiguratu, kontzeptuprobak egin eta, azkenik, sarea definitutako irismenarekin ezartzea eskatuko du.

Dependentziak

Sare Kritikoaren Bilakaera Estrategia

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Handia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna


Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa




Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta




Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Lanen plangintza.
2. Aukeratutako ekipoak erostea.
3. Nodoak instalatzea
4. Sareen integrazioa ezartzea
5. Zerbitzuen konfigurazioa
Kontzeptu-probak

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

Eragina

eta

Ekimenaren gauzatzea bilakaera-estrategiaren ekintza-planean ezarritakoaren
arabera zehaztuko da.
Oinarrizko zerbitzuen estaldura izango duen sare eboluzionatua ezartzeko
4.000.000 €-ko aurrekontua beharko da, baina argi eta garbi dago bilakaeraestrategiaren definizioarekiko mendekotasuna duela.
Negozioa


Tipologia

Langileak

Eragiketak
eta prozesuak

Informaziosistemak



Estrategikoa

Taktikoa

Errentagarritasunaren
analisia


Araudia

Bestelakoa
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P2. I6. Lan-postu hibridoaren inkubazioa

Izena

Lanpostu hibridoaren inkubazioa

Eremua
Helburua/Mozkinak

Erabiltzailearen esperientzia

Dependentziak
Eragindako arloak
Eragina
Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

IT arkitekturen plan estrategikoa
Denak
Ertaina

Negozio-kasuen
estaldura

Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
erakundeen
arteko
koordinazioa
eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Jardueren helburua enplegatuaren esperientzia epe laburrean hobetzeko aukerak
bilatzea izango da:
1. Bere lanpostuan epe laburrean hobetzeko aukera duten erabilera-kasuak
eta langile-profilak identifikatzea, eta lanpostuaren konplexutasuna,
teknologikoa eta antolamendukoa aztertzea.
2. Esperientzia diseinatzea lehentasunezko profilentzat, profilatzeko ariketa,
gailuak eta abar barne.
Esperientzia Agile metodologiarekin inplementatzea, proiektuan aurrera egin ahala
hobekuntzak baloratzeko aukera ematen duena.
Proiektua auditoria tekniko batekin hasiko da, eta 2-3 hilabete iraungo du, aldi
baterako ezintasunean adituak diren profilekin.
Proiektua egiteko 150.000 - 200.000 euroko aurrekontua beharko da.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Proiektu honen helburua enplegatuaren produktibitatea hobetzea da,
herritarrentzako zerbitzuan eragin positiboa izanik, funtzionarioen teknologien
erabilera sinplifikatuta, beren ohiko lanarekin eta lanaldiarekin bat etor daitezen.
Langile publikoentzako euskarri teknologikoan hobekuntzak sartzen dira, edozein
lekutan daudela ere (bulegoa, etxea edo lehen lerroan), lanpostuaren segurtasunestrategia integrala bermatuz.

Konpromisoa

Gardentasuna



Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak







Estrategikoa

Taktikoa

Informaziosistemak


Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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6.4.3.

3. G. it arkitektura

P3. I1. It arkitekturen plan estrategikoa

Izena

It arkitekturen plan estrategikoa

Eremua

Erreferentziako arkitekturak

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua merkatuan hainbat eremutarako (integrazioa, datuak,
segurtasuna eta mugikorra) dauden erreferentziako arkitekturak aztertzea da, Batera
proiektuan onartutako ildoak kontuan hartuta, eta TSIKZn zein ezar litezkeen eta hori
egiteko modurik onena zein den identifikatuta. Alternatibak aztertu ondoren, ekimen
horiek txertatzeko ekintza-plan bat definituko da, erabilera-kasuak eta, behar izanez
gero, kontzeptu-probak identifikatuta.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Txikia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Eraginkortasuna

Efizientzia





Negozio-kasuen
estaldura

Eragina

Tipologia

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa



Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
erakundeen
arteko
koordinazioa
eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak










Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Helburuak arloekin lerrokatzea.
2. Egungo arkitektura-egoera aztertzea.
3. Sektore publikoko eta pribatuko beste esparru batzuetako erreferentziazko
arkitekturak aztertzea.
4. Erreferentzia-arkitekturak hautatzea, erabilera-kasuetan oinarrituta.
5. Arkitekturan txertatu beharreko elementuetarako kontzeptu-probak eta onurak
aztertzea (beharrezkoak izanez gero).
6. Osagai teknologiko estandarizatuak hautatzea.
Sailaren eraldaketa digitalerako plana egitea.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

Bilakaera

eta

IKT arkitekturaren plan estrategikoaren iraupena 5-6 hilabetekoa izango da, arkitekturaprofil desberdinekin.
Cloud estrategia egiteko 1.000.000-1.200.000 €inguruko aurrekontua beharko da.
Negozioa

Estrategikoa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia







Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P3. I2. Mainframe migrazioa sistema irekietara

Izena

Mainframe migrazioa sistema irekietara

Eremua

Erreferentziako arkitekturak

Helburua/Mozkinak

Ekimenaren helburua da sistema irekietan oinarritutako plataforma berri bat
ezartzea, Mainframe-System Zo-n dauden egungo sistemak ordezteko. Xedeplataforma hautatzeko, Baterarekin bat egiteko ildoak hartuko dira kontuan. Ekimen
horren bidez, eraldaketa-epeak optimizatu nahi dira, eta azken erabiltzaileen
gaineko eragina murriztu. Egungo segurtasun-, erabilgarritasun- eta errendimendumaila berberak lortu nahi dira.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Txikia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Negozio-kasuen
estaldura

Gardentasuna

Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Egungo instalazioaren inbentarioa eta azterketa.
2. Plataforma hautatzea,
3. Software osagaiak plataforma berrira migratzea.
4. Proba-planak
5. Proba funtzionalak.
6. Prestakuntza eta aldaketaren kudeaketa
Ekoizpenean jartzea

eta

Aurreikuspenen arabera, proiektua datozen 3 urteetan egingo da, Mainframe
arkitekturetako eta sistema irekietako adituen profilekin, datu-baseekin,
segurtasunarekin eta kalitatearekin.
Proiektuaren 3 urteetan kontsumituko den aurrekontua 6.320.000 €-koa da.

Eragina

Negozioa

Tipologia

Estrategikoa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak







Taktikoa

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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P3. I3. Bideoa atzitzeko eta Kudeatzeko Sistema Integrala

Izena

Bideoa hartzeko eta kudeatzeko sistema integrala

Eremua

Aplikazioen porfolioa

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da bideoa biltzeko, transmititzeko, integratzeko eta
kudeatzeko sistema integral bat ezarri ahal izatea, segurtasun publikoko
erakundeen behar berriak asetzeko. Horrela, bideo-transmisioko sistema
modernizatzea lortuko da, bideo-iturri berriak sartu eta kudeaketa-plataforma
bakarra ezarri, gaitasun analitikoak eta erantzun eraginkorrekoak gehitu ahal
izateko.

Dependentziak

Erreferentziazko arkitekturen definizioa

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna



Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta






Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Hona hemen proiektu honetan gauzatuko diren jardueretako batzuk:
1. Egungo bideo-plataformen egungo egoera aztertzea eta ulertzea
2. To BE plataformaren eta beharrezko azpiegituraren behar eta eskakizun teknikoak
definitzea.
3. Plataforma objektiboaren hautaketa
4. Bideoa transmititzeko egungo sistemak egokitzea.
5. Plataforma konfiguratzea eta lehen erabilera-kasuak aplikatzea.
Plataforma abiaraztea.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Proiektua datozen 3 urteetan egitea aurreikusten da, bideo-transmisioko eta -kudeaketako
sisteman adituak diren profilekin.
Proiektua egiteko 4.200.000 €-ko aurrekontua beharko da.

Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia











Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Bestelakoa



IKTPESEG Plan Estrategikoa
67

6.4.4.

P4. Aplikazioen eta zerbitzuen katalogoa

P4. I1. Aplikazioen portfolioa arrazionalizatzea

Izena

Aplikazioen portfolioa arrazionalizatzea

Eremua

Aplikazioen porfolioa

Helburua/Mozkinak

Proiektu honen helburua aplikazioen porfolioa kudeatzeko estrategia bat trazatzea da,
aplikazioen katalogo osoa aztertzearen bidez, inbentario osoa eta gaitasun
funtzionalaren araberako aplikazioen mapaketa lortuta.

Dependentziak

Erreferentziazko arkitekturen definizioa

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Hona hemen proiektu honetan gauzatuko diren jardueretako batzuk:
1. Egungo egoera aztertu eta ulertzea.
2. Aplikazioen portfolioaren diagnostikoa.
3. TCOren estimazioa.
4. Aukerak identifikatzea.
5. Aukerak definitzea.
6. Eraldaketa-plana definitzea
Inbertsio-onuren programa.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Aplikazioak arrazionalizatzeko proiektuak 2-3 hilabeteko iraupena izango du, aldi
baterako ezintasunean adituak diren profilekin.
Proiektua egiteko 150.000-200.000 €-ko aurrekontua beharko da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia











Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P4. I2. Arrisku teknologikoen auditoria

Izena

Arrisku teknologikoen auditoretza

Eremua

Aplikazioen porfolioa

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da aplikazio propioen egungo egoera ebaluatzea, haien
kalitate-maila eta izan ditzaketen arriskuak identifikatuz. Plataformen, teknologien eta
zerbitzarien aniztasuna aztertuko da, eremu horietan uniformetasuna lortzeko
bilakaera-Roadmap bat proposatzeko.

Dependentziak

Porfolioa arrazionalizatzea

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Hona hemen proiektu honetan gauzatuko diren jardueretako batzuk:
1. Ebaluazio-irizpideak aztertzea eta definitzea.
2. Aplikazioen portfolioa aztertzea.
3. Sistemen auditoria-prozesua
4. Estandarrei buruzko gomendioak.
5. Eredu objektiboaren definizioa
Ekintza Planaren definizioa

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Auditoria teknikoaren proiektuak 2-3 hilabeteko iraupena izango duela aurreikusten da,
aldi baterako ezintasunean adituak diren profilekin.
Proiektua egiteko 150.000 - 200.000 euroko aurrekontua beharko da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak







Estrategikoa

Taktikoa

Informaziosistemak


Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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6.4.5.

P5. Zibersegurtasuna

P5. I1. Gertaeren aurreko monitorizazio- eta erantzun-zentroa

Izena

Monitorizazio Zentroa eta Gertakarien aurreko Erantzuna

Eremua

Zibersegurtasuna

Helburua/Mozkinak

Ekimen horren helburua da monitorizazio- eta erantzun-zerbitzu bat abian jartzea
intzidenteetan,
Eusko
Jaurlaritzako
Segurtasun
Sailaren
arriskuaren
ikusgarritasuna hobetzeko eta zibersegurtasun-eraso bat gertatuz gero azkar
berreskuratzeko. Sailaren azpiegituren egungo egoera denbora errealean eta maila
globalean dauden eraso-kanpainak adimen-tekniken bidez aztertuta, SOCeko
espezialisten taldeak alerta guztiak aztertzen ditu horietako bakoitzari erantzuteko.
Ikuspen hori izatea funtsezkoa da Sailaren azpiegitura eta zerbitzu globalak
babesteko.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Jarduerak

Tipologia

Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko
intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Proiektuaren irismena ezartzea
2. Erabili beharreko teknologiak definitzea
3. Zerbitzu-mailak adostea
4. Alertak/ekitaldiak KSAn integratzea
5. Inteligentzia-iturriak sartzea
6. Azpiegituraren bati buruzko pilotu bat egitea zerbitzua arazteko
7. Ekitaldiak eta alertak jasotzeko zundak masiboki hedatzen hastea
Jarduteko protokoloak ezartzea

Negozio-kasuen
estaldura

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Gardentasuna



eta

Ekimenaren iraupena, gutxi gorabehera, urtebetekoa izango da,
zibersegurtasuneko eta gorabeherei erantzuteko adituen profilak izango ditu.
Proiekturako 1.500.000 euroko aurrekontua beharko da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak







Estrategikoa

Taktikoa

Informaziosistemak

eta

Errentagarritasunaren
analisia


Araudia

Bestelakoa
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P5 I2. Garapena, Segurtasuna eta Eragiketak

Izena

DevSecOps

Eremua

Zibersegurtasuna

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da garatzen diren aplikazio guztiak garapen-metodologia
seguru baten pean egitea, bizkorra izatea eta aurre egin beharreko mehatxu digital
berriei euskarria emateko beharrezkoak diren zibersegurtasun-baldintzak
integratzea ahalbidetuko duena. Metodologia hori metodologia arinetan oinarrituta
dago, eta horrek garapen-denborak murriztea ahalbidetzen du, eta lehenetsita
dago segurtasun-oinarri bat, erasoa jasateko eta informazio konfidentziala
lapurtzeko edo zerbitzua operaziorik gabe uzteko arriskuak minimizatzen dituena.
Metodologia hori garapen seguru horretan laguntzen duten teknologietan
oinarritzen da.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Jarduerak

Tipologia

Eraginkortasuna

Efizientzia





Bilakaera

Proaktibitatea





Koordinazioa

Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko
intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Garapen seguruko metodologiari buruzko prestakuntza espezifikoa
2. Eredu berri horren euskarri izango diren beharrezko tresnak ezartzea
3. Framework bat egitea, Jaurlaritzarako aplikazioak garatzen dituzten
hirugarren enpresek garapen segururako ezarritako printzipio eta
metodologia horiei jarraitu ahal izateko.
4. Metodologia berri horren arabera garatutako lehen aplikazio-pilotua
garatzea
Aplikazioak garatzen diren arlo guztietan pixkanaka ezartzea.

Negozio-kasuen
estaldura

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Gardentasuna



eta

Ekimenaren iraupena urtebetekoa izango da, DEVSECOPS garatzeko
metodologian adituak diren profilekin, eta proiekturako 950.000 euroko
aurrekontua beharko da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak







Estrategikoa

Taktikoa

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia


Araudia

Bestelakoa
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P5. I3. Kontzientziazioa eta prestakuntza

Izena

Zibersegurtasuneko Gobernua

Eremua

Zibersegurtasuna

Helburua/Mozkinak

Helburua erakunde osoan kultura-eraldaketa gauzatzea da, kontzientziazioaren eta
prestakuntzaren bidez. Arrakasta eta inpaktu handiko eraso gehienetan giza faktorea
dago tartean; horregatik, ezinbestekoa da talde trebatu eta kontzientziatu bat izatea
erakundea eraso digital berrien aurrean babesteko. Ekimen hori ikastaro edo
prestakuntza jakin batetik harago doa, erakundearen kultura-eraldaketa osoa da.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Handia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Erakundearen kontzientziazio-heldutasun-maila ezartzea
2. Kolektiboak eta prestakuntzako journe-a definitzea, ezarritako helburuen
arabera
3. Taldeekin bat datorren jarduera-plan bat ezartzea
Komunikazio-plana definitzea

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Langileen kontzientziazioak eta prestakuntzak urtebeteko iraupena izango du,
zibersegurtasunean adituak diren profilekin.
Eskatutako aurrekontua 350.000-400.000 €-koa izango da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak







Estrategikoa

Taktikoa

Informaziosistemak

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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6.4.6.

6. G. DATO analisia

P6. I1. Izapidetze Prozesuen automatizazioa

Izena

Izapidetze Prozesuen automatizazioa

Eremua
Helburua/Mozkinak

Data
Ekimen honen helburua da IA erabiltzea prozesuen automatizaziorako eta dokumentuustiapenaren arintasunerako RPAren osagarri gisa, eta funtsezko pieza da
dokumentazioaren tratamendua dinamikoki hobetzeko.
Horrek prozesatze-abiadura hobetzen lagunduko du, dokumentazioaren
tratamenduan denbora/kostua murriztuz, eta denbora errealeko bilaketa azkarren
eredu bat ahalbidetu.
Erreferentziazko arkitekturen estrategia
Denak

Dependentziak
Eragindako arloak
Eragina
Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea
Negozio-kasuen
estaldura

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

eta

Ertaina
Konpromisoa
Gardentasuna
Bilakaera
Proaktibitatea



Eraginkortasuna
Efizientzia
Koordinazioa
Espezializazioa


Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta 
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean

Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan

Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa

Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Konplexutasunaren azterketa, prozesuen eragina eta lehenespena.
2. Lehenetsitako prozesuen automatizazioa aztertzea.
3. RPA tresna hedatzea eta RPA bidezko automatizazioa inplementatzea
4. NLP algoritmoen entrenamenduak RPA aberasteko
Ekimena gauzatzea lehen pilotu bat behar da, 3-4 hilabeteko iraupena izango duena,
eta lau urteetan banatutako lan-ildo batekin jarraituko du. Hona hemen zereginen
banaketa:
1.

Eragina

Tipologia

Prozesu eta behar teknologikoak ezagutzea eta identifikatzea ahalbidetuko
duen Assestment.

2. Ondoren, automatizaziorako IAren eta RPAren gaitasunak garatuko dira.
Proiekturako 250K €- 500K €-ko aurrekontua beharko da, eta aurrekontu-partida bat
gorde beharko da automatizazio-softwarea hornitzeko.
Negozioa Langileak
Eragiketak eta InformazioErrentagarritasunaren
prozesuak
sistemak
analisia





Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P6. I2. Inteligentzia-plataforma

Izena

Inteligentzia-plataforma

Eremua

Data

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da plataforma analitiko bat diseinatzea, ezartzea eta
erabiltzea, datuaren bizi-zikloari diseinuaren araberako segurtasunarekin eusteko.
Onura erabilera-kasuen malgutasuna eta eskalagarritasuna erraztea izango da,
informazioaren kontsumoko negozioei estaldura emateko.

Dependentziak

Erreferentziazko arkitekturen estrategia

Eragindako arloak
Eragina

Negozioa, Sistemak

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa
Gardentasuna
Bilakaera
Proaktibitatea



Eraginkortasuna
Efizientzia
Koordinazioa
Espezializazioa



Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak 
barne

Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa

Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
erakundeen
arteko
koordinazioa
eta 
elkarreragingarritasuna

Berrikuntza segurtasunean

Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa

Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetako jarduerak honako hauek izango dira:

Ertaina

Negozio-kasuen
estaldura

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

Eragina

Tipologia

eta



Egungo eta etorkizuneko informazio-beharrak ulertzea



Egungo egoeratik eta diseinatutako gobernu-ereduaren proposamenetik
abiatuta, beharrei erantzungo dien arkitektura tekniko xehatua diseinatzea.



Arkitektura teknikoaren gaitasunak aztertzea, erabilera analitikoko kasuen
beharren arabera.



Diseinatutako arkitekturarako soluzio teknologikoak hautatzea



Ezarpen-plana definitzea




Plataformaren konponbidea ezartzea
Plataforma analitikoaren eragiketa eta bilakaera

Azpiegituraren ezarpena eta hedapena hedapen-motak eta hasierako diseinuaren
mende dauden beste faktore batzuek baldintzatuko dute, eta beharrezkoa izan
daiteke 2 eta 5 hilabete bitartean lan egitea Sistemen, Segurtasunaren eta
Arkitekturako adituen profilekin hedatzeko.
Kontuan hartu beharko dira beharrezko softwarearen lizentziamendua edo kostua eta
arkitekturaren gaitasunak.
Azpiegitura ezarri zenetik, azpiegitura administratzeko, sostengatzeko eta operatzeko
aurrekontua 5.000 €- 15.000 € da hilero.
Negozioa

Langileak





Estrategikoa

Eragiketak
eta prozesuak


Taktikoa

Informaziosistemak


Araudia

Errentagarritasunaren
analisia
Bestelakoa
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P6. I3. Intzidenteak aurreikustea

Izena

Intzidenteak aurreikustea

Eremua

Data

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da zaintza- eta segurtasun-jardueren eraginkortasuna
hobetzea, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Gertaerak Prebenitzeko Sistema
Analitikoa garatuta.
Eskaintzen duen onura erabilgarri dauden baliabideen kudeaketa behar bezala
optimizatzea da, etorkizuneko beharrak aurreratuta.

Dependentziak

Inteligentzia-plataforma

Eragindako arloak

Sistemak, Negozioa

Eragina
Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Ertaina
Konpromisoa
Gardentasuna
Bilakaera
Proaktibitatea



Eraginkortasuna
Efizientzia
Koordinazioa
Espezializazioa




Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak 
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa

Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:

Negozio-kasuen
estaldura

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

1.

Identifikatutako negozio-agentzien beharrak ebaluatzea.

2.

Iragarpen-sistemen egungo egoeraren azterketa.

3.

Eredu objektiboa eta ekintza-plana definitzea

4.

Xede-tresnaren hedapena

5.

Plataforma berrian eskatzen diren IAko eta RPAko gaitasunen garapena

6.

NLP algoritmoen entrenamenduak RPA aberasteko

Ekimena gauzatzeak 8-12 hilabete iraungo du, gutxi gorabehera.
Proiekturako 500K €- 750K €-ko aurrekontua beharko da, eta aurrekontu-partida bat
gorde beharko da automatizazio-softwarea hornitzeko.
Negozioa

Langileak





Estrategikoa

Eragiketak eta
prozesuak


Taktikoa

Informaziosistemak


Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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6. I4. G. Herritarrei arreta emateko plataforma

Izena

Herritarrei arreta emateko plataforma

Eremua

Data

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua eredu berri eraginkorrago baterantz joatea da, non kanal
digitala harreman modu bihurtuko den, herritarrek kalitatezko arreta bizkorragoa,
proaktiboagoa eta pertsonalizatuagoa (24 x7) eskatzen baitute, kanal digitala,
aurrez aurrekoa eta telefono bidezkorekin batera.
Eredu mota horrek dakartzan onurak honako hauek dira: efizientzia, bezeroaren
ezagutza, komunikazio proaktiboa, aurrea hartzea eta kanal orotakoa izatea. Hori
guztia erabiltzailearengan zentratutako diseinu baten pean, zerbitzu pertsonalizatu
eta proaktibo baten itxaropenak beteko dituena.

Dependentziak

Inteligentzia-plataforma

Eragindako arloak

Negozioa

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa
Gardentasuna
Bilakaera
Proaktibitatea



Eraginkortasuna Efizientzia
Koordinazioa
Espezializazioa




Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko
intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan gauzatuko diren jarduerak 4 fase hauetan biltzen direnak izango
dira:

Negozio-kasuen
estaldura

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

eta

1.

Identifikatutako negozio-agentzien beharrak ebaluatzea.

2.

Herritarrei arreta emateko erabiltzen diren aplikazioen egungo egoeraren
azterketa.

3.

Eredu objektiboa eta ekintza-plana definitzea

4.

Plataformaren esperientziaren diseinua eta eskakizunak

5. Plataforma hedatzea
Ekimenaren ezarpenak 2-3 urteko iraupena izango du, gutxi gorabehera.
Zenbatetsitako aurrekontua ekimenaren irismenaren araberakoa da, baina honako
hauek jaso behar ditu:


Herritarren arretarako plataformaren esperientzia diseinatzea



Eragina

Kanal orotako datuak hartzeko eta kudeaketa-logika garatzeko plataforma
teknologikoa, gaitasun kognitiboak txertatuta
Call centerraren eragiketa.
Negozioa
Langileak
Eragiketak
InformazioErrentagarritasunaren
eta
sistemak
analisia
prozesuak





Tipologia

Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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6. I5. G. Laguntzaile birtuala

Izena

Laguntzaile birtuala

Eremua
Helburua/Mozkinak

Data
Ekimenaren helburua erabiltzailearen arreta elkarrizketarako laguntzaile birtual
adimendun baten bidez estaltzea da.
Laguntzaile birtual adimendun horri esker, herritarrei ematen zaien arreta
bizkorrago, errazago eta eraginkorrago optimizatuko da, eta ohiko galderei
berehala erantzungo zaie, atzetik dituen Machine Learning ikaskuntza-ereduei
esker (chatbotak ez bezala), adimen artifizialeko geruza gehigarri bat ematen
baitiote.
IT arkitekturen plan estrategikoa
Denak

Dependentziak
Eragindako arloak
Eragina
Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea
Negozio-kasuen
estaldura

Jarduerak

Ertaina
Konpromisoa
Gardentasuna
Bilakaera
Proaktibitatea



Eraginkortasuna Efizientzia
Koordinazioa
Espezializazioa




Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko
intzidenteak barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honen jarduerak bi fasetan egingo dira:
1.

Elkarrizketa-laguntzaile birtualerako teknologia egokia definitzea eta
ezartzea: tresnaren analisi funtzionala, inplementatu beharreko
teknologiaren prestazioen xehetasuna, informazioa lortzeko metodologia
definitzea, laguntzaile birtuala garatzeko eta prestatzeko aldiak definitzea,
zehaztutako arloetarako tresna ezartzea.

2.

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

eta

Elkarrizketa-laguntzaile birtualaren aginte-koadroa zehaztea, mantentzea
eta eguneratzea: informazioa atzemateko zerbitzua, aginte-koadroa
diseinatu eta eraikitzea, laguntzaile birtualaren bilakaera
Ekimena bi fasetan gauzatuko da:
1.

2-3 hilabeteko iraupena, gutxi gorabehera (laguntzailean sartu beharreko
eremu funtzional bakoitzeko). Eta proiektuaren fase honetarako gutxi
gorabeherako aurrekontua izango da 75K €- 150K €

2.

Eragina

Tipologia

1-2 hilabeteko iraupena, gutxi gorabehera. Proiektuaren fase honetarako
20K €eta 40K € bitarteko aurrekontua beharko da.
Nabarmendu behar da zeharkako beste kostu batzuk egon daitezkeela azpiegitura
eraikitzearen ondorioz, bai eta laguntzaile birtualak edo aginte-taulak softwarea
kostu txikiarekin erabiltzeko beharraren ondorioz ere.
Negozioa Langileak
Eragiketak
InformazioErrentagarritasunaren
eta
sistemak
analisia
prozesuak





Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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6.4.7.

7. IKT gobernantza

P7. I1. Prozesuen Assesment

Izena

Prozesuen Assesment

Eremua

IKT gobernua

Helburua/Mozkinak

Ekimen horren helburua honako hau da: TSIKZren prozesuen heldutasun-egoera
aztertu, prozesu horiek hobetzeko gomendio eta lehentasun batzuk ezarri, sailaren
jarduna eta gobernua hobetzea ahalbidetuko duten prozesuak txertatzeko
proposamena egin, eta hobekuntzak gauzatzeko eta prozesu berriak txertatzeko
ekintza-plan bat definitzea. Hobekuntza horien barruan, hura sostengatuko duten
tresnak sartu ahal izango dira.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera



Proaktibitatea



Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa







Espezializazioa

Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak
intzidenteak barne

kudeatzea,

intzidentzia

handiko

Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Prozesuen heldutasunaren diagnostikoa eta pain point nagusien
identifikazioa, IKTko eta negozioko taldeekin egindako elkarrizketen bidez
2. Lehentasunezko hobekuntza-ardatzak zehaztea arlo/prozesu bakoitzeko
3. To-Be prozesuen goi-mailako diseinua
4. Prozesuen euskarri diren tresnen alternatibak ebaluatzea
Ezartzeko Roadmap planifikatzea

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

IKT Prozesuen Assesment-ak 8-12 asteko iraupena izango duela aurreikusten da,
prozesuetan eta tresnetan adituak diren profilekin.
Assemsment egiteko 80.000-100.000 €-ko aurrekontua beharko da, aukeratutako
irismenaren arabera (aztertu beharreko prozesuak).
Negozioa

Langileak





Estrategikoa

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak

Errentagarritasunaren
analisia


Taktikoa

Araudia

Bestelakoa
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P7. I2. Sailaren eredu operatiboaren definizioa

Izena

Eredu operatiboaren definizioa eta eraldaketa

Eremua

IKT gobernua

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua eredu operatibo berri bat ezartzea da, sailean IKT
hornitzaileekin eta gobernuarekin harremanetan jartzeko. Horretarako, Assesment
proiektuan lortutako emaitzak eta erreferentzia-eredu bat erabiliko dira sarrera gisa.
Proiektu horren bidez, sailaren jarduna eraginkorragoa izatea lortuko da, eta,
horretarako, honako hauek ezabatuko dira: “silos”en kultura, kanpokoekin
harremanak izateko ereduak eta erabakiak hartzeko eta kudeatzeko beharrezkoak
diren gobernu-organoak ezarriz.

Dependentziak

Prozesuen Assesment

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa







Espezializazioa

Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Eredu operatiboa definitzea
a. Antolaketa-eredua
b. Gobernu-organoak eta batzordeak
c. Zerbitzu-katalogoak
d. Metrikoak
e. Pertsonen plana eta barne-kudeaketarako gaitasunak.
Hornitzaileekiko harreman-eredua definitzea.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Eredu berria definitzeko proiektuak 8-12 asteko iraupena izango du, eredu
operatiboan eta harreman-ereduan adituak diren profilekin.
Proiektua egiteko 160.000-220.000 €-ko aurrekontua beharko da.

Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak









Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Besterik
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P7. I3. PPM tresna ezartzea: eskaerak eta proiektuak

Izena

PPM tresna ezartzea

Eremua

IKT gobernua

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da eskari-fluxuaren eta proiektuen ezarpena estaltzea
lehenengo fase batean, Saileko arlo guztietarako komuna den PPM tresna baten
bidez. Horrela, bilakaera eta taldeen beharretara egokitzea bermatuko da; izan ere,
kudeaketaren eraginkortasuna hobetuko du eta ikuspegi integrala lortu, backlogen
lehentasun bateratua, taldeen lankidetza eta erabakiak hartzea erraztuko duena

Dependentziak

Prozesuen Assesment

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa







Espezializazioa

Arreta eta komunikazioa herritarrekin

Negozio-kasuen
estaldura

Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. PPM erreminta hautatzea.
2. Eskaria kudeatzeko eta proiektuak kudeatzeko fluxua ezartzea
a. Eskariaren
kudeaketa-fluxua
eta
proiektuen
konfiguratzea (baliozkotzeak, onarpenak...)
b. Atazen txantiloiak konfiguratzea
c. Metrikak, KPIS eta Aginte Taulak konfiguratzea.
Aldaketaren kudeaketa

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena

Eragina

Tipologia

eta

kudeaketa

Ezarpen-proiektuak 8-12 asteko iraupena izango duela aurreikusten da, baina Agile
ikuspegi argiarekin, funtzionalitateak hasiera-hasieratik txertatu ahal izateko.
Eskatutako taldeak profil funtzionalak eta teknikoak izango ditu, hautatutako tresna
ezartzen esperientzia dutenak.
Proiektua egiteko 100.000-120.000 €-ko aurrekontua beharko da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
eta
prozesuak

Informaziosistemak









Estrategikoa

Taktikoa

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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7. I4. G. Datuaren gobernua

Izena

Datuaren gobernu-eredua definitzea eta ezartzea

Eremua
Helburua/Mozkinak

Data

Dependentziak
Eragindako arloak
Eragina
Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea
Negozio-kasuen
estaldura

Jarduerak

Plangintza eta
aurrekontuzenbatespena

Ekimen honen helburua da erakundearen barruan datuak gobernatzeko eta kontrolatzeko
beharrezkoak diren mekanismoak definitzea eta ezartzea, negozio-erabakiak hartzeko
eta gaitasun analitikoak garatzeko.
Horrek aukera emango dio herritarrari zerbitzu hobea emateko, haren inguruan dagoen
informazioan palanka jarrita, gobernu-erakundeetatik, datuaren inguruko erregulazioak
hobeto betetzeko eta modu eraginkorragoan jarduteko barnean.
E/A
Denak
Handia
Konpromisoa

Gardentasuna



Bilakaera

Proaktibitatea





Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa









Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako erakundeen arteko koordinazioa eta
elkarreragingarritasuna
Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak
Jarduera nagusiak hauek izango dira:
I. fasea: gobernu-ereduaren definizioa
•
Egungo egoera ulertzea
•
Gobernu-eredua definitzea.
•
Roadmap-en definizioa
•
Pilotua gauzatzea (aukerakoa)
II. fasea: ezarpena eta Eragiketa
•
Behin betiko gobernu-tresna ezartzea
•
Beste gobernu-tresna batzuk ezartzea.
Eragiketa
I. fasea:


Proiektua 3-4 hilabetetan egitea aurreikusten da, azken irismenaren arabera.



Proiektuaren hilabete horietan kontsumituko den aurrekontua 150k €-250k €
bitartekoa izango da.

II. fasea:


Eragina

Proiektuaren zati hori 2-3 hilabetekoa izango da gobernu-tresna ezartzeko +
proiektuak behar dituen eragiketa-hilabeteak, definitutako irismenaren arabera.
Bigarren fase honetarako zenbatetsitako aurrekontua 30k €- 40k €hilean + hautatutako
erreminta-lizentziaren prezioa da.
Negozioa
Langileak
Eragiketak
InformazioErrentagarritasunaren
eta
sistemak
analisia
prozesuak


Tipologia



Estrategikoa


Taktikoa


Araudia

Bestelakoa
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7. I5. G. Zibersegurtasunaren gobernua

Izena

Zibersegurtasuneko Gobernua

Eremua

Zibersegurtasuna

Helburua/Mozkinak

Erakundeek
antolamendu-eredu
bat
duten
bezala,
ezinbestekoa
da
zibersegurtasuneko gobernu-eredu espezifiko bat izatea, zibersegurtasuna zeharka
erakundera eraman ahal izateko. Bestalde, gobernu-eredu horri esker, framework bat
sor daiteke, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren negozio eta arloetan modu
zentralizatuan aplikatzen diren zibersegurtasun-araudiak eta -estandarrak estaltzeko
eta betetzeko. Halaber, negozioaren helburuekin bat datozen zibersegurtasuneko ildo
estrategikoak markatzeko aukera ematen du.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Ertaina

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Negozio-kasuen
estaldura

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea

Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa













Arreta eta komunikazioa herritarrekin
Prestakuntza eta kontzientziazioa
Larrialdiak eta intzidenteak kudeatzea, intzidentzia handiko intzidenteak
barne
Trafikoaren eta bide-segurtasunaren kudeaketa
Delituen prebentzioa, polizia-analisia eta -ikerketa
Segurtasun-ekosistemako
elkarreragingarritasuna

erakundeen

arteko

koordinazioa

eta

Berrikuntza segurtasunean
Giza baliabideen kudeaketa segurtasunaren arloan
Segurtasun arloko baliabide eta zerbitzu orokorren kudeaketa
Segurtasunaren arloko izapideak eta prozedurak

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

Proiektu honetan honako jarduera hauek egingo dira:
1. Erakundearen azterketa
2. Gobernu-eredua definitzea
3. Zibersegurtasuneko Plan Zuzentzailea ezartzea planifikatutako ekimenekin
4. Ibilbide-orria definitzea
Aurrerapena neurtzeko adierazleak ezartzea

eta Gobernu-ereduaren ezarpenak 7-9 hilabeteko iraupena izango duela aurreikusten da,
zibersegurtasunean adituak diren profilekin.
Eskatutako aurrekontua 450.000-500.000 €-koa izango da.
Negozioa

Langileak

Eragiketak
prozesuak







Estrategikoa

Taktikoa

eta Informaziosistemak

Araudia

Errentagarritasunaren
analisia

Bestelakoa
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7. I6. G. PSI araudia hedatzea

Izena

PSI araudia hedatzea

Eremua

IKT gobernua

Helburua/Mozkinak

Ekimen honen helburua da Telekomunikazioak eta Informazio Sistemak Kudeatzeko
Zuzendaritzaren titularraren gainean segurtasunaren arduradun eta sistemen
arduradun gisa deskribatutako erantzukizunak hedatzea.

Dependentziak

E/A

Eragindako arloak

Denak

Eragina

Handia

Zutabe
estrategikoekin
lerrokatzea

Konpromisoa

Gardentasuna

Bilakaera

Proaktibitatea









Eraginkortasuna

Efizientzia

Koordinazioa

Espezializazioa


N/A







Negozio-kasuen
estaldura

Segurtasun-erantzukizuna
A) Informazioaren Segurtasun Batzordeak emandako gidalerroak, estrategiak eta
helburuak garatzea eta aholkuak eta laguntza ematea.
B) Segurtasun-araudia egitea.
C) Segurtasuneko prozedura operatiboak onartzea.
D) Informazioaren eta zerbitzuen segurtasunari eustea.
E) Aldizkako auditoriak egitea, betetze-maila egiaztatzeko.
F) Informazio-sistemaren segurtasun-egoeraren jarraipena eta kontrola.
G) Segurtasun-neurriak informazioa eta zerbitzuak babesteko egokiak direla
egiaztatzea.
H) segurtasun-intzidenteen ikerketa babestea eta gainbegiratzea, jakinarazten
direnetik ebazten diren arte.
I) Segurtasun Batzordearentzako aldizkako segurtasun-txostenak egitea.
J) Aktiboen erregistroa gainbegiratzea Sistemen erantzukizuna
A) Informazio-sistema horien topologia eta kudeaketa-sistema definitzea, aplikatu
beharreko segurtasun-neurriekin.
B) Ezaugarri teknikoak eta erabilera-irizpideak egoki zehaztea, eta eskuragarri
dauden zerbitzuak ezartzea.
C) EJSSk kudeatutako sistema informatikoak hedatzea eta mantentzea, Eusko
Jaurlaritza osoan komunak diren zerbitzu bateratuei kalterik egin gabe.
D) Segurtasun-neurri espezifikoak segurtasun-esparru orokorrean behar bezala
integratzen direla egiaztatzea.
E) Segurtasun-gabezia larriei buruzko txostenaren kasuan, informazioaren edo
eragindako zerbitzuen arduradunekin adostea erabilera edo prestazioa etetea.

Jarduerak

Plangintza
aurrekontuzenbatespena
Eragina

Tipologia

eta

Segurtasunari eta sistemei buruzko erantzukizuna garatzeak 12-16 asteko iraupena
izango duela aurreikusten da, eta segurtasunean, prozesuetan eta tresnetan adituak
diren profilak izango dira.
Assesment egiteko 250.000-300.000 euroko aurrekontua beharko da, aukeratutako
irismenaren arabera (aztertu beharreko prozesuak).
Negozioa

Langileak

Eragiketak eta
prozesuak

Informaziosistemak









Estrategikoa

Taktikoa

Araudia







Errentagarritasunaren
analisia
Bestelakoa
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