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Testuingurua



Testuingurua

IKTPESEG

Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Plan Orokorra eta 

Batera konbergentzia-proiektua 

onartu ondoren, nahitaezkoa zen

TSIKZk eraldaketa  digitalaren 

prozesuaren oinarri estrategikoak 

eta ekintza-plana  definitzea, 

hurrengo lau urteetarako 

IKTPESEGen bidez, TSIKZ 

Euskadiko Segurtasun publikoaren 

eraldaketa digitalean lider izatea 

ahalbidetuko zuten helburuak 

zehazteko.

Gaur egun, Covid-19k pandemia-

egoera eragin du, teknologia berriak 

sortzen ari dira, eta gizartearen 

pentsamoldea askoz ere 

modernoagoa den, mundura 

irekiago dagoen eta oso 

digitalizatuta dagoen pentsamoldea 

izatera pasatu da. Horiek guztiak 

direla eta, TSIKZk aldaketa bat egin 

behar du, segurtasun publikoaren 

erronka berriei IKTen bidez aurre 

egin ahal izateko, Euskadiko  

agentzientzat eta herritarrentzat 

baliotsuak izango diren zerbitzu 

berriak emateko jarrera proaktiboan 

oinarrituta.

Euskadiko Segurtasun 

Publikorako Informazioaren 

eta Komunikazioaren 

Teknologien Plan 

Estrategikoak (IKTPESEG) 

2021 - 2024 aldirako erreferentzia-

marko orokor bat zehazten du, 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren 

eraldaketa digitaleko prozesuaren 

barruan dauden baliabide guztiak 

inplikatzeko eta ekimenak 

koordinatzeko. 



ESPPO eta IKTPESET lerrokatuta

Erronka estrategiko komunak

Eraldaketa Gaitasunak Datuak Lankidetza Pertsonak

Mundu digitaleko erronkei 

aurre egitea

Teknologia berriek 

markatzen duten bilakaera-

eta berrikuntza-erritmoa 

egokitzea.

Zerbitzuen prestazioa eta 

kudeaketa optimizatzeko 

teknologia berriak.

Pertsonentzako zerbituak 

digitalizatzea eta berritzea.

Herritarrak zerbitzu digital 

berrien bidez ahalduntzea.

Mundu digitalean sortzen 

diren zibermehatxuei aurre 

egitea.
Azpiegitura sentikorrak babesteko 

sistema bat sortzea, lankidetza publiko-

pribatuaren bitartez.

Ikerketa-sistema delitu-errealitate 

berrietara egokitzea, eta jarduketa-

denborak eta biktimen gaineko kalteak 

murriztea.

Inteligentziak gidatutako eredu bat 

garatzea.

Eragin handia izan dezaketen arriskuak 

eta mehatxu naturalak, antropikoak 

edo teknologikoak murriztea.

Gobernantza eta Zibersegurtasunerako

estrategia.

Analisia negozio-eremuetan, 

adierazleen ebaluazioari eta 

jarraipenari bideratutakoa.

DATUen kalitatea, 360 bisioa eta 

Euskadiko Segurtasun Publikoaren 

eredua integratzekoa.

Mekanismoak datuak erakundearen 

barruan gobernatzeko

Erabakiak hartzen laguntzea

Izan litezkeen delitu eta larrialdien 

analisi prediktiboak.

Siloak desagerraraziko dituen 

DATUaren estrategia globalaren 

bidez, aurrera egitea.

Pertsona konprometituak, 

kualifikatuak, partaide 

sentitzen direnak eta 

gogobeteta daudenak.

Beharrezkoa den egitura eta 

plantilla finkatzea.

Agentziekin eta 

erabiltzaileekin harremanetan 

egoteko eta topatzeko 

dinamika sistematiko bat 

antolatzea.

Herritarrekin eta Agentziekin bi 

norabideko komunikazio zuzena 

eta eraginkorra ahalbidetuko 

duten mekanismoak eta kanalak 

ezartzea.

Pertsonen, uneen eta 

teknologiaren arteko 

konbinazioa.

Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Sistemaren egungo 

beharrak azkar betetzea.

Agentzien lankidetza-estrategia

Eragile publiko eta pribatu 

guztien lankidetza sustatzea

Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren etorkizuneko 

beharrak aurreratzea

Kudeaketa-metodologia berriak 

sartzea

Tresna berriak, pertsonen babesa 

eraginkortasunez eta efizientziaz 

handitzeko.

Datuaren Bulegoa: diziplina anitzeko 

taldea, datuarekin eta haren 

analisiarekin lotutako prestaketa- eta 

gauzatze-lanetarako.

Gardentasunerako eta kontuak 

emateko dinamika egituratu bat 

antolatzea.

Aldaketa kulturala.



Batera konbergentzia

Informazioaren Segurtasunaren Politika 
eta Funtzio Desberdindua

Informazioaren 
tratamenduen
espezifikotasuna

Informazio Sistemen eta Komunikazioen Sareetarako segurtasun-printzipioak:

Pertsona fisikoen 

babesa, agintaritza 

eskudunek helburu 

hauetarako datu 

pertsonalak tratatzen 

dituztenean: 

prebentzio-, ikerketa-

, edo detekzio-

helburuekin edo arau-

hausteak epaitzeko 

edo arau-hauste 

penalak betearazteko.

Segurtasun 

integrala 

Segurtasunaren kudeaketa, 

arriskuen analisian oinarrituta Funtzio desberdindua

Aktibo teknologikoen 

disponibilitatea, jarraitutasuna eta 

kontserbazioa 

Informazioaren 
osotasunaKonfidentzialtasuna Autentikotasuna

Trazabilitatea

Prebentzioa, 

erreakzioa eta 

errekuperazioa

Datuen izaeraren aurrean 

oreka

Informazioaren 

segurtasunaren eta 

zerbitzuaren ardura

TSIKZ 

Zuzendaritzari 

dagokio.

IKTPESEG-en

barruko ekintza bat 

garatuko da eta 

horretan formalizatuko 

dira informazioaren 

eta segurtasunaren 

betekizunak.

Funtzio 
desberdindua



Batera konbergentzia

AKLZ Zerbitzu konbergenteak EJSSn

Komunikazioak Lanpostua Zerbitzu KorporatiboakAzpiegitura

Behatoki teknologikoa

Teknologia emergenteak
eta arkitektura berriak

Berrikuntzako eta 

Lankidetza teknologikoko 

proiektuak 2021-24

Egun EJSSrako konbergenteak ez 

diren AKLZ zerbitzuak

Konbergentzia dagoen AKLZ 

zerbitzuak

Interes komuna berrikuntza-proiektuetan 

eta lankidetza-ildoetan 2021-24

Housing

Hosting

Biltegiratzea

IaaS

Backup as a 

Service

BideokonferentziaSMS 

kudeatua

Komunikazio 

mugikorrak

Ahotsa

Nabigazioa

LAN / WAN 

konektibitatea

Urrutiko 

konexio 

segurua

Probisio

informatikoa

Lekuona

Inprimatzea

Blockchain

Segurtasun-

operazioak

AI plataforma eta 

automatizazioa

Lankidetza eta 

komunikazioa

Analitika 

plataforma

WAN 

azpiegitura 

pasiboa
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MISIOA, BISIOA, PRINTZIPIO 
ZUZENTZAILEAK ETA AMIA



Printzipio 
zuzentzaileak

Misioa

Bisioa

Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza

Misioa, bisioa eta printzipioak

Eraldaketa digitala

Informazio eta Telekomunikazio Sistemak

Konpromisoa
Koordinazioa

Bilakaera
Espezializazioa

Eraginkortasuna
Efizientzia

Gardentasuna
Proaktibitatea

Konpromisoa, Gardentasuna, 
Espezializazioa, 
Eraginkortasuna eta 
Efizientzia, Bilakaera, 
Proaktibitatea, Koordinazioa

Sozialak

Euskadiko Segurtasun 
Publikoaren Sistemari euskarri 
teknologiko gisa balioko dioten 
informazio eta 
telekomunikazio sistemak 
diseinatzea, ezartzea eta 
kudeatzea, etengabeko
berrikuntza-estrategia baten 
bidez.

Eraldaketa digitalerako 
estrategia lideratzea; eta 
horretarako, Euskadiko 
Segurtasun Publikoaren 
Sistemari modu proaktiboan 
laguntzea eta sistema horrek 
segurtasun-jarduerak aurrera 
eramateko dituen gaur egungo 
zein etorkizuneko beharrei 
erantzutea.



Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza

Printzipio zuzentzaileak

Gobernantzako zeharkako printzipioak

Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasun-
printzipioak

Gardentasuna Bilakaera Eraginkortasuna eta 

Efizientzia
Proaktibitatea KoordinazioaKonpromisoa Espezializazioa

Euskadiko 

Segurtasun 

Publikoaren  

Sistemari 

laguntzea, 

herritarrei erantzun 

eraginkorra eta 

solidarioa ematen.

Hirugarrenekiko 

jarduketa 

publikoetan ekitatea 

bermatzea, 

araudiaren arabera 

eta publikoa 

denaren etikatik.

Berrikuntza 

bultzatzea eta 

berrikuntzan 

liderrak izatea; 

datuen analisien 

bitartez 

etengabeko 

hobekuntzari 

begira.

Euskadiko 

Segurtasun 

Publikoaren  

Sistemaren beharrak 

aurreratzea eta 

balioa emango dioten 

konponbide berriak 

zehaztea.

Ezarritako helburuak 

lortzeko, giza baliabideak 

eta baliabide teknologikoak 

erabiltzea; eta zerbitzuak 

emateko giza baliabideak 

eta baliabide ekonomikoak 

optimizatzea.

IKTen bitartez, 

Euskadin 

segurtasun 

integraleko eredu 

bat bultzatuko duten 

ekimenak erraztea.

Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren  Sistemako 

zerbitzuak emateko 

beharrezkoak diren 

gaitasun teknikoak 

ematea.

Euskararen 
erabileraren alde

Ingurumenaren 
Jasangarritasunaren eta GJHen
alde 



Eraldaketa digitala 

eta berrikuntza

Mehatxu berriei aurre 

egiteko gaitasun 

berriak

DATUa erdigunean duten zerbitzu 

berrien eskaera

Lankidetza eta 

komunikazioa

Talde profesionala, 

behar bestekoa, 

egonkorra eta 

gogobeteta

Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza

Erronka eta ardatz estrategikoak

Ar d a t z  e s t r a t e g i k o a k

Teknologia berriek 
markatzen duten 
bilakaera-erritmoari 
jarraitzeko, 
ezinbestekoa da 
berrikuntza eta 
bilakaera teknologikoa 
zutabe bat izatea 
Segurtasun Sailean.

Euskadiko lurraldearen 
gainean inpaktu handiena 
izan dezaketen 
segurtasunerako arrisku 
eta mehatxuak murriztea. 
Horretarako, 
Zibersegurtasuna
garatzeko estrategia bat 
landuko duen 
gobernantza-eredu bat 
ezarri ahal izango da.

Datua bihurtzen ari da erakunde publikoek zein 
pribatuek eman ditzaketen aktibo nagusietako 
bat. Segurtasunaren eremuan, Euskadiko 
Segurtasun Publikoaren Sistemari erabakiak 
hartzen lagunduko dion informazioa ateratzeak, 
edo izan litezkeen delituen edo larrialdi 
egoeren analisi prediktiboak egiteak 
lehentasuna izan behar dute; eta beraz, hori 
hurrengo urteetarako Segurtasun Sailerako 
helburu argi bat izan behar da. 

Euskadiko Segurtasun 
Publikoaren 
Sistemarekiko 
etengabeko lankidetzak 
eta komunikazioak 
lehentasuna izan behar 
du TSIKZrentzat, egungo 
beharrei arin erantzuteko 
eta etorkizuneko beharrei 
aurrea hartzeko.

Beharrezkoa da plantillen 
dimentsionamendu- eta 
egonkortasun-premiei 
heltzea, bereziki kontuan 
hartuta belaunaldi-
erreleboa, prestakuntza-
eta gaitasun-maila handiko 
profesional gazteak 
sartzeko.

1. Azpiegiturak

2. Arkitekturak

3. Aplikazioak

4. Datuaren analisia5. Zibersegurtasuna 6. IKT gobernua

Eraldaketa Gaitasunak Datuak Lankidetza Pertsonak



Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko Zuzendaritza

AMIA

AMIA 
TSIKZ

F D

O A

Indarguneak Ahulguneak

MehatxuakAukerak

Ezagutza

Euskadiko Segurtasun 

Publikoaren Sistemarekiko 

harremana

Berezko azpiegitura

Langile-falta eta belaunaldi-

errelebo gutxi

Antolaketa eredua
Konponbide berriak ezartzeko 

bizkortasun gutxi

Eguneroko lan operatiboetarako giza 

esfortzu handia. 

Zerbitzu digitalak
Berrikuntza motorra

Arloen arteko lankidetza eta 

kudeaketa metodologia 

berria
Teknologia berrien 

aplikazioa

Plataforma eta sistema 

zaharkitu batzuk

Araudi aldaketak

Aurrekontu mugak
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GAUR EGUNGO EGOERA



2

4

1 3

Arkitektura 

teknologikoa

IKT 

gobernua

Azpiegitura 

teknologikoa(*) Aplikazioak

Gaur egungo eredua
Gaur egungo eredua aztertu da TSIKZren funtsezko lau ardatzen arabera:  

Azpiegiturak, Arkitekturak, Aplikazioak eta IKT gobernua



Alderdi honen gaur egungo egoera:

Telekomunikazioen azpiegitura

2

Datu-mota berrien erabilera hedatu denez eta erabakiak 
berehala hartu behar direnez, ezinbestekoa da 
komunikazioen gaitasuna eta abiadura handiagoa izatea, 
segurtasun publikoko zerbitzu berriei estaldura emateko.

4
Abiadura handiko eta multimediako 
estaldura-soluzioak.

1

EAEko Segurtasun Publikoaren Sistemaren 
estaldura, erabilgarritasun handikoa, 
erredundantea eta segurua

Negozio-balio urriko lanetan aritzea

3

Zenbait mugikortasun-zerbitzu 
martxan jarri dira, agentziek asko 
eskatzen dituztenak, eta garatu 
egin beharko dira.

5

Telekomunikazioen berezko 
azpiegitura

Banda zabaleko 
sareen 

bilakaera

Konektibitate-konponbidea 
“mugikortasunean” 

Konponbideen gaitasunaEskuko operatiba



Alderdi honen gaur egungo egoera:

IT azpiegitura

Ez da jasotzen, konfidentzialtasun- eta informazioaren 
segurtasun-arrazoiengatik. 

Ondorioz, azpiegitura dedikatua eduki 
behar da, beste sistema batzuekin 
partekatzen ez dena.

IT azpiegitura propioa, segurua eta 
erredundantea da. Ekipo giltzarriak berritzen 

jarraitu behar da.

Kudeaketa automatizatu ahal izateko 
tresna gutxi ditugu.

Azpiegitura jabe batzuek mantentze-
lanen kostu handia dakarte.

Aktibo teknologiko 
kritikoak

Cloud erabiltzea IT 
azpiegituran

Mantentze-lanen kostu handiak

Mainframearen erabilera 
aplikazioen HOST gisa

Eskuzko operatiba

2

4

1 3

5



Alderdi honen gaur egungo egoera:

IT sistemen arkitektura

2IT arkitekturak Segurtasun Agentziek 
eskatzen dituzten IKT zerbitzuak emateko 
behar diren elementu guztiak biltzen ditu. 
Etengabeko bilakaera behar du, eskala-
ekonomia handiagoak ahalbidetzeko. Hiru 
ingurune daude (DES, PRE, PRO).

1
Interoperabilitatea kanpoko eragileekin

3

Mainframearen mendekotasuna 
aplikazio nagusietan

Espero den mugikortasunaren bilakaerak eskatzen 
du kalitatea, homogeneotasuna eta ahaleginak 
aurreztea bermatuko duten arkitekturak 
estandarizatzea.

Erakundetik kanpoko eragileekin interoperabilitatea
dago, web-zerbitzuen edo beste teknologia batzuen 
bidez.

Badago ekimen bat HOST aplikazio 
guztiak birkokatzeko (zBerritu), 
(oBerritu) eta beste bat aplikazioen 
berringeniaritzarako (iBerritu).

4

5

Bilakera dinamikoko arkitekturak

Aplikazio mugikorren garapena

Arkitekturen euskarri teknikoaren 
esternalizazioa orokorra da.

Garapenaren eta mantentze-
lanen esternalizazio handia



Alderdi honen gaur egungo egoera:

Aplikazioak

2

Sarbideetan eta ekintzetan, indarrean dagoen datuak 
babesteko erregelamenduak eta PSIk eskatzen 
dutenaren arabera.

4 Beste aplikazio batzuetan (barnekoak zein 
kanpokoak) kontsumitu ahal izateko 
diseinatuak.

1Sekzioen eta edukien kontrola 
duten aplikazioen portfolio
zabalerako sarbide-kontrol 

orokorra.

3
Aplikazio-bolumen handia (>325). Arloek 
ondo ezagutzen dituzte erabiltzen eta 
mantentzen dituzten aplikazioak.

5
Negozio-arlo desberdinei balioa 

eman diezaiekeen aurreikuspen-
analitika lantzeko ekimenak 

daude.

Fokua segurtasunean

Datuaren analisia

Sistemen trazabilitate 
maila handia

Katalogo bateraturik ez dago

Badaude interoperabilitaterako
diseinatutako aplikazioak



Alderdi honen gaur egungo egoera:

TSIKZren antolaketa-egitura

Jakitun gara kultura-aldaketa ezinbesteko 
baldintza dela eboluziorako.

Lankidetzako lan-ereduak ezarri 
behar dira, sinergiak eta IKTen 
kudeaketa eraginkorra bultzatzeko.

2

Aldaketa kulturala

4 Sinergietarako oztopoak

1

Errealitate digital berriak barne-
kohesioa eta taldeko kide 

izatearen sentimendua piztu ditu.

3
Kudeaketa komuna izan dadila 
lortzeko irtenbide bat identifikatu 
behar da, proiektuen eta 
gaitasunaren plangintza eraginkorra 
egin ahal izateko.

5Azken hamarkadan aldaketarik ez

Agentzien teknologia- eta komunikazio-
zerbitzuen eskari berriek eskatzen dute 

antolaketa-egiturak eboluzionatzea zerbitzu 
teknologikoak kudeatzeko eredu berrietara.

Kohesioa eta talde-
sentimendua indartzea

Eskarien kudeaketa ez 
da bateratua



Gaur egungo egoera
Sei indargune-arlo identifikatu dira, eta horiei esker, TSIKZk etengabeko hazkundea izan du EJSSko agentziei hornitzen dizkien 

IKT zerbitzuetan.

Esperientzia handia eta ezagutza handia Euskadiko Segurtasun Publikoaren 

Sistemari zerbitzua emateko erabiltzen diren sistema eta teknologiei buruz.

Segurtasun Publikoaren 

Sistemarekin lankidetza handia

Negozioen eta haien helburuen 

ezagutza handia.
Zentro nagusiei estaldura ematen dien 

azpiegitura propioa  

Zerbitzuak pertsonalizatzea, egungo beharrei erantzuteko.

Sistemen eta komunikazioen segurtasunera bideratutako ikuspuntu argia.



Gaur egungo egoera
Egungo egoeraren azterketak lau jarduketa-puntu identifikatu ditu, eta horien gainean jardun behar du TSIKZk, haien 

kudeaketa eta eskaera berrien arreta optimizatzeko.

Arloek modu 

espezializatu eta 

independentean lan 

egiten dute. 

Pertsonen arteko 

komunikazioa ona 

bada ere, metodologia 

edo ezagutza ez dira 

beti partekatzen. 

Beharrezkoa da 

elkarlanerako modu 

berrietan aurrera 

egitea.

Arloen 
espezializazioa

Plataformak eta 
sistemak

Esfortzu handia egin 

behar da negoziorako 

balio txikia duten 

sistemen mantentze-

lanetan eta eguneroko 

operatiban, eta 

kanpoko euskarriak 

asko dira.

Esfortzua eguneko 
operatiban eta 
kanpokoarekiko 
menpekotasuna

Oro har, EJSS-k ez ditu 

erabiltzen teknologia 

berriek datuak aztertzeko 

ematen dituzten aukera 

guztiak. Datua indartu 

behar da, gure misioa 

lortzeko oinarrizkoa baita.

Prozesuek ez dute 
datua erdigunean1. 2. 3. 4.

Azpiegitura 

teknologikoko aktibo 

giltzarri batzuek 

denbora-ibilbide 

laburreko osagaiak 

dituzte. Datozen 

urteetan, estandar 

teknologikoekin bat 

datozen plataforma 

berriekin ordeztu behar 

dira.
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ETORKIZUNEKO EREDUA



5

2

4 6

1 3

Datuaren 

analisia

Arkitektura 

teknologikoa

IKT 

gobernua

Zibersegurtasuna

Azpiegitura 

teknologikoa Aplikazioak

Etorkizuneko eredua
Etorkizuneko ereduaren definizioa sei ardatz estrategikok osatzen dute (Azpiegitura, Arkitektura, Aplikazioak, 

IKT gobernua, Datuaren analisia eta Zibersegurtasuna). Horietan, datozen urteetan Euskadiko Segurtasun Sailaren egungo eta etorkizuneko 
eraldaketa digitalaren beharrei euskarria emateko egin beharreko hobekuntzak artikulatzen dira.



Etorkizuneko eredua

IKT azpiegitura teknologikoa

Datozen urteetan TSIKZren erronka nagusietako bat zerbitzuen eraldaketari euskarria ematea da, konektibitate-, 
mugikortasun-, abiadura- eta baliabide-gaitasun handiak eskatzen baitituzte. Beraz, beharrezkoa da komunikazio-sare 

sendoak izatea, berrikuntzari eutsiko diotenak eta aplikazio berriak eraikitzeko garapen-denbora murriztuko dutenak.

2
Agentziek landa-lanetan izaten 
dituzten beharretara egokitutako 
ekipoak

4 Multimediako eta abiadura 
handiko estaldura-soluzioak

1EJSSk eskatzen duen 
zerbitzu-maila ematea

6Kanal orotako komunikazio-
gaitasuna

3 Malgutasuna hainbat 
erabiltzaile-komunitateren 
aurrean.

5
Segurtasun integraleko modelo bati erantzungo 
dion prozesatze- eta biltegiratze-gaitasuna. 



Etorkizuneko eredua

Arkitektura teknologikoa
Berrikuntza eta bilakaera teknologikoa, EJSSren eremu guztietan aplikatzeko erreferentziazko arkitektura bat ezartzea
ahalbidetuko duena.

3

Plataforma 
adimendunak

1

Gauzen Interneta (IoT)4

Plataforma zentralen konbinazio 
baten bidez, hainbat behar eta 
gai konpontzea lortuko da. 

Harremanetan jarriko du, modu 
digitalean, gauzen mundua; 
gailuen, askotariko programen 
eta beste teknologia adimendun 
batzuen bidez.

Prozesuen automatizazioa

Eskuzko operatiba murriztu ahal 
izango da, prozesu 

automatizatuak dituzten tresnak 
integratuz.

Erreferentziazko arkitektura arlo 
hauetan: mugikortasuna, 

integrazioa eta datuak.

2



Etorkizuneko eredua

Aplikazioak
TSIKZren aplikazioen katalogoa bateratzea, Sailean erabakiak hartzean eta eskala-ekonomietan hobetzea 

ahalbidetuko duen ikuspegi integrala emateko.

2 Teknologia zaharkituak 
eragoztea.

4 Agentzien eskaerak entregatzeko 
denbora optimizatzea

1Aplikazioen portfolioaren
ikuspegi integrala eta 

eguneratua

3 ESPPOren beharrei 
erantzutea

5Konponbideen garapenean 
kalitate komuna 

homogeneizatzea.



Etorkizuneko eredua

IKT gobernua
TSIKZren IKT gobernu-eredua eraldatzea, IKT beharrei eta zerbitzuei erantzun ahal izateko IKTPESEG planean zehaztutako 

estrategia komunaren bidez.

IKT antolaketa eta pertsonak2

4 Hornitzaileekiko 
harremanaren gobernantza

1IKTPESEGen
etengabeko ebaluaketa 

eta zerbitzuaren 
estrategia.

6Arriskuen eta segurtasunaren 
gobernantza

3 Eskariaren gobernantza eta 
TSIKZren estrategiarekin 
lerrokatzea

5 Proiektuen eta zerbitzuaren kudeaketa



Etorkizuneko eredua

Datuen analisia
TSIKZk EJSSren eraldaketaren lidergoa hartu behar du, Sail hori datuak gidatzen duen erakunde bihurtzeko. Misioa lortzeko 

analisiak garatu behar ditu eta edozein erabaki jakintzaren gidaritzapean hartu behar da.

Aukera emango du jakiteko 
nork has ditzakeen ekintzak, 

zein daturen gainean eta 
zein egoeratan.

Haren eginkizuna izango da gainerako IT 
arloei zerbitzuak ematea, eta zuzenean 
erantzungo die negozio-arloei, haiek 
garatzeko eta bilakatzeko.

Datuak aurkezteko modukoak izan 
daitezela lortzea, datuen azterketa eta 
integrazioa ahalik eta ahalegin txikienarekin 
egin ahal izateko.

3
Datuaren eredua

1Datuaren kultura 
eta gobernantza

2 Datuaren bulegoaren sorrera



Etorkizuneko eredua

Zibersegurtasuna

Zibersegurtasuna Segurtasun Sailaren eta TSIKZren zutabe nagusietako bat izan behar da, 

eredu operatiboaren eta gobernu-ereduaren parte.

2
Intzidenteen aurrean erantzuteko 
gaitasunak eskuratzea

4 Talentua erakartzea

1Monitorizazioa 
eta adimena 3 Aplikazio seguruen garapena 

(DEVSECOPS)

6Beste erakunde batzuekin 
lankidetza-ereduak ezartzea.

5 Eraldaketa kulturala
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EKINTZA PLANA
EKIMEN NAGUSIAK



Ekimen  nagusiak

Azpiegitura teknologikoa

Pilotua: LTE 
Burbuilak

Sarearen 
bilakaera plana

Misio Kritikoaren Sarearen 

bilakaera

CPD azpiegitura berritzea: biltegiratzea, networking, konputazioa

Telefonia korporatiboko plataformaren bilakaera

z Berritu

Cloud estrategia

Grabatzeko kamera indibidual 
polizialen pilotua

(NG) Kamera indibidualen hedapena-> Bideo Sistema Integrala 

O Berritu

Aurrerapena 

mugikortasun 

zerbitzuetan

Droneen bideoen 
pilotua

FO Sarearen bilakaera teknologikoa

Jagole. Bideo taktiko Sarea Bilakaera. 

ENBOR SAREA

PREDER

Networking sarearen bilakaera

2021 2022 2023 2024

i Berritu

Aireontzietako eta beste Iturri batzuetako bideoaren kudeaketa.

Komunikazio bateratuakKanal anitzeko komunikazioa

Lanpostu hibridoaren inkubazioa. Esperientziaren plataforma

Business 
case 
Cloud



Ekimen  nagusiak

Arkitektura teknologikoa
2021 2022 2023 2024

Tresnak hartzea, banda zabaleko komunikazio integraleko sistemaren bidez

i Berritu

Arkitektura mugikorraren eredua

Integrazioko arkitekturen eredua

Datuen 
arkitekturaren 
eredua

Bideoaren kudeaketarako sistema integrala

UXUE - Morphobis

(NG) Ertzaintza. inteligentzia kriminalaren sistema digitalizatzea.

Polizia zientifikoaren sistemen bilakaera

Kanal guztietara 
komunikazio bateratuak

ITSM tresnaren bilakaera.

Ingurunearen eta bide publikoen egoeraren sentsorizazioa (IoT)

Arkitekturak berritzea

Konponbide analitikoa

API’s-en diseinua

Laguntzaile birtualak

Mainframeren migrazioa

z BerrituO Berritu

Xede-arkitekturak



Ekimen  nagusiak

Aplikazioak
2021 2022 2023 2024

Trafikoaren informazio-sistemen bilakaera

EUSKARRI_ Web bezeroaren garapena

Krisi-mahaietarako konponbide berriak

112 / 011 / 900112088 telefonoen kudeaketa 

aurreratua eta HaPe + hautaketa-prozesuak.

Zerbitzu informatiko handiak ez dituzten poliziei sarbidea errazteko pasarela-tipoak 

garatzea.

Herritarrentzako abisu- eta alerta-sistema

Trafikoaren egoerari buruzko kontsultei ematen zaien arretaren robotizazioa

(NG) Administrazio elektronikoa eta beste Agentzia eta Administrazio publiko batzuekin interoperabilitatea.

Ebidentzien zaintza-katea

Giza Baliabideetako prozedura guztien digitalizazioa

PLEAko prestakuntza zerbitzuaren kudeaketa-tresna

Arkitektura

Dei-zentroen 

arkitektura

Koordinazio polizialeko lankidetza-aplikazioak

Arkitektura

IoT

Pertsonei begirako zerbitzu berriak

Mugikortasun arloko aplikazioak

UXUE - Morphobis

Konponbideen portfolioaren arrazionalizazioa

Aplikazioen arriskuen auditoria



Ekimen  nagusiak

IKT gobernua
2021 2022 2023 2024

TSIKZren bisioa, misioa eta kultura

PPM tresna. Eskariaren eta IKT gaitasunen kudeaketa

Eskaria eta IKT zerbitzua TSIKZ estrategian lerrokatzea

Prozesuen Assesment-a. IKT prozesuen kudeaketa bateraturako metodo batean aurreratzea

IKTPESEG

PSI araudia zabaltzea

Zibersegurtasunaren gobernua

Zibersegurtasun 

programa

DATUaren gobernua

Etengabeko hobekuntzari begirako lankidetza-eremuak identifikatzea 

IKTPE

IKTPESEG



Ekimen  nagusiak

Datuen analisia

2021 2022 2023 2024

Oficina del Dato

Tramitazio-prozesuen automatizazioa

Analisi aurreratua eta gertakarien predikzioa

EJSSrako aginte-taulak

IA konponbidearen ezarpena / Analitika /Big Data EJSS

DATUaren gobernua. Datuaren gobernuaren estrategia eta kudeaketa operatiboa.

Herritarrekiko arreta-plataforma

Laguntzaile birtuala



Ekimen  nagusiak

Zibersegurtasuna

2021 2022 2023 2024

ZIBER arriskuen analisia

Definición Security by design (DEVSECOPS)

Monitorizazio- eta gertakarien erantzun-zentroa

TSIKZk zibersegurtasunaren kultura zabaltzea

SIEM ekitaldietako segurtasun sistemak

Zibersegurtasunaren gobernua

Zibersegurtasun 

programa
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Plan Estrategikoa

Informazioaren eta 
Komunikazioaren Teknologien

Euskadiko Segurtasun Publikorako


