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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA SALMENTA-PROZESUEN ANTOLAMENDUA (ZEHARKAKOA) 
Espezifikoa 

Kodea  UF0030 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Salmenta-operazioak (zeharkakoa) Iraupena 160 

Salmenta-teknikak (zeharkakoa) 70 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Internet bidezko salmenta (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0239_2, PRODUKTUAK ETA/EDO ZERBITZUAK SALTZEA MERKATURATZE-KANAL 
EZBERDINEN BIDEZ gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Salmenta-jarduera programatzea, zehaztutako merkataritza-parametroetan eta enpresaren edo erakundearen posizionamenduan 

oinarrituz. 
EI1.1 Merkataritza-egiturak eta -moduak deskribatzea, elkartze-mailaren eta salmenta-motaren (aurrez aurrekoa zein aurrez aurrekoa ez 
dena) arabera. 
EI1.2 Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak identifikatzea, bai eta enpresa baten posizionamendua eta salmenta-planean duen parte-
hartzea. 
EI1.3 Produktu edo zerbitzuak eta markak merkaturatzeko araudia identifikatzea eta interpretatzea. 
EI1.4 Merkatuari dagokionez, Interneteko eta Internetez kanpoko informazio-iturriak identifikatzea 
EI1.5 Benetako eta balizko bezeroen zorroko datu interesgarriak identifikatzea, merkataritza-jardueraren plana ezartzeko, bezeroekiko 
erlazioak kudeatzeko tresnak (CRM) eta datu-baseak kudeatzeko tresnak erabiliz, hala badagokio. 
EI1.6 Salmenten argumentu-sorta baten ezaugarriak eta egitura deskribatzea, eta argumentu-sortaren funtzioa zehaztea. 
EI1.7 Salmenta-operazioa egoki garatzeko behar diren dokumentu profesionalak zehaztea. 
EI1.8 Aurrez aurreko eta aurrez aurrekoak ez diren komunikazio-sistemak identifikatzea. 
EI1.9 Salmenta-helburuei, bezero-kopuru eta -motari, produktu edo salmenta-zerbitzuen ezaugarriei eta lanaldi edo denbora libreari 
buruzko informazio zehatzetik abiatuz, salmenta-ekintzaren berariazko programazio bat egitea, ondoko datu hauek jasotzen dituen 
merkataritza-plangintzarako aplikazio bat erabiliz, hala badagokio: 

- Denbora eta kostua optimizatzen duten ibilbideak. Bisita-kopurua eta -maiztasuna. 
- Helburuak lortzeko ildoak eta jarduera-marjinak. 
- Salmenten argumentu-sortak. 
- Bezeroen sailkapenak, profilei eta kontsumo-ohiturei buruzko irizpide objektiboen arabera. 
- Bezero-zorroko informazioaren eguneratzea. 

EI1.10 Jarduera profesionalaren garapenaren talde-lana aztertzea eta balioztatzea, baita kultura korporatiboak merkataritza-jardueretan 
duten garrantzia ere. 

 
A2: Salmenta-jardueratik ondorioztatutako oinarrizko dokumentuak egitea, indarrean den araudia aplikatuz eta zehaztutako helburuen 

arabera. 
EI2.1 Salmenta-operazioei erantsitako dokumentuak identifikatzea. 
EI2.2 Salmenta-kontratuari eta fakturari aplikatu beharreko araudia identifikatzea eta interpretatzea. 
EI2.3 Produktu edo zerbitzu batetik, merkataritza-helburu batetik eta aurrez ezarritako oinarrizko salmenta-baldintza batzuetatik abiatuz, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezero bati aurkezteko eskaintza bat egitea, bezeroarekiko erlazioak kudeatzeko aplikazio informatikoaren bidez (CRM) 
lortutako informazioa eta salmenta-puntuko tresnen bidez lortutakoa (eskuliburuak, intraneta, etab.) erabiliz, hala badagokio. 

EI2.4 Produktu edo zerbitzu baten salmentan hitzartutako baldintzetatik abiatuz, operazioa formalizatzeko dokumentuak betetzea, 
aplikatu beharreko araudia betez eta, hala badagokio, programa informatiko egokia erabiliz. 
 

A3: Zehaztutako salmenta-operazioetatik ondorioztatutako kalkuluak egitea, merkataritza-formula egokiak aplikatuz. 
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EI3.1 Interesei, beherapenei eta merkataritza-marjinei dagozkien formulak eta kontzeptuak zehaztea. 
EI3.2 Salmenta-prezioaren eraketan parte hartzen duten aldagaiak deskribatzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan salmenta-kasu praktiko batean, ordainketak atzeratuta eta hitzartutako prozesuan 
baldintza bereziak dituena: 

- Atzerapen-interesak kalkulatzea. 
- Ordainketa-kuotak kalkulatzea. 
- Operazioaren azken prezioa kalkulatzea, formula egokia aplikatuz. 
- Emaitza interpretatzea. 

EI3.4 Produktu baten lorpenean parte hartu duten kostu-mota guztiak, merkataritza-marjinaren ehuneko aurreikusia, ordainketa-
baldintzen arabera egin daitekeen beherapenaren ehunekoa eta salmenta-operazioa kargatzen duten zergak kuantifikatzen dituen kasu 
praktiko batean, ondoko hauek kalkulatzea: 

- Deskribaturiko ordainketa-operazioen araberako beherapenak. 
- Guztizko salmenta-prezioa, beste gastu batzuk ere barne hartuz, hala badagokio. 
- Merkataritza-ratioak. 

 
Edukiak 
1.  Merkataritza-ingurunearen antolamendua 

o Merkataritza-ingurunearen egitura: 
• Saltokien sektorea: txikizkako eta handizkako saltokiak. 
• Beste sektore batzuetako merkaturatzea: merkataritza-saila eta salmenta-saila. 
• Eragileak: Fabrikatzaileak, banatzaileak, ordezkari komertzialak eta kontsumitzaileak. 
• Eragileen arteko harremanak. 

o Merkataritza-formulak eta formatuak: 
• Salmenta-motak: aurrez aurrekoak eta aurrez aurrekoak ez direnak. 
• Ordezkaritza komertziala: ordezkari eta agente komertzialak. 
• Merkataritza-banaketa: Saltoki handiak, merkataritza-guneak. 
• Frankiziak. 
• Asoziazionismoa. 

o Merkaturatzearen eta merkataritza-banaketaren bilakaera eta joerak. Informazio-iturriak eta merkataritza-eguneratzea. 
o Enpresaren merkataritza-egitura eta -prozesua. 
o Produktuaren, zerbitzuaren eta merkataritza-establezimenduen posizionamendua eta marka-irudia. 
o Merkataritzari buruzko araudi orokorra: 

• Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legea. 
• Salmenta bereziak. 
• Establezimenduarekin eta establezimendurik gabe egindako saltzea. 
• Txikizkako merkataritzaren tokiko araudia: ordutegia eta abar. 

o Kontsumitzailearen eskubideak: Kontsumitzailearen eskubide-motak. Itzulketak. Bermea: banatzailearen eta fabrikatzailearen 
erantzukizunak. 

 
2.  Salmenta profesionalaren kudeaketa 

o Saltzaile profesionala: 
• Saltzaile-motak: bisitaria, agente komertziala, saltzaile teknikoa, dendako saltzailea, etab. 
• Saltzaile-motak, ikuspegi juridikotik: agenteak, ordezkariak eta banatzaileak. 
• Profila: trebetasun, gaitasun eta jarrera pertsonalak. 
• Oinarrizko prestakuntza eta saltzailearen hobekuntza. 
• Autoebaluazioa, kontrola eta nortasuna. Garapen pertsonala eta autoestimua. 
• Lanbidea eta pizgarri profesionalak. 

o Saltzaile profesionalaren lanaren antolamendua. 
• Lanaren plangintza: agenda komertziala. 
• Denboren et ibilbideen kudeaketa: urterokoa, hilerokoa, asterokoa. 
• Bisita komertziala. Salmenta hotza. 
• Salmenten argumentu-sorta: kontzeptua eta egitura. 
• Bezeroak aztertzea eta erakartzea, eta hortik eratorritako informazioaren erabilera. 
• Bezero-zorroaren kudeaketa. Bezeroekiko erlazioak kudeatzeko aplikazioak (CRM, Customer Relationship 

Management). 
• Bisiten programazioa: Denboren aurreikuspena, kadentzia eta ibilbideen kudeaketa. 

o Zereginak kudeatzeko eta bisitak programatzeko tresnen erabilera. 
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3.  Produktuen eta zerbitzuen salmentaren berariazko dokumentuak 
o Merkataritza-dokumentuak: 

• Bezeroen dokumentuak: bezeroari buruzko informazio orokorra jasotzen duten fitxak eta dokumentuak. 
• Produktu eta zerbitzuei buruzko dokumentuak: katalogoak, publizitate- eta sustapen-liburuxkak, etab. 
• Ordainketari buruzko dokumentuak: txekeak, zor-agiriak, transferentziak eta letrak. 

o Salerosketaren berariazko dokumentuak: Eskaera-agindua. Faktura. Hartze-agiria. Ordainagiria. 
o Merkataritza-dokumentuak prestatzearen inguruko araudia eta ohiko erabilerak. 

• Dokumentuak prestatzea. 
• Merkataritza-dokumentuen elementuak eta egitura. 
• Merkataritza-dokumentuak ordenatzea eta artxibatzea. 

o Merkataritza-dokumentuak prestatzeko eta antolatzeko aplikazio informatikoak. 

4.  Salmentaren kalkulua eta berariazko aplikazioak 
o Salmentari aplikaturiko kalkuluaren oinarrizko jardunbidea: Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. Tasak, ehunekoak. 
o PSPa kalkulatzea (Publikoarentzako Salmenta Prezioa): Kontzeptua. Gutxieneko salmenta-prezioa. Prezio lehiakorra. 
o Merkataritza-jardueraren kostuen kalkulua: 

• Fabrikazio-kostuak eta merkataritza-kostuak. 
• Bisita- eta harreman-kostuak. 
• Merkataritza-sustapenak eta animazioa: kostua eta errentagarritasuna. 

o Zergak: BEZa. Zerga bereziak. 
o Beherapenen eta merkataritza-gainordainen kalkulua. 
o Errentagarritasunaren eta merkataritza-marjinaren kalkulua. 
o Merkataritza-komisioen kalkulua. 
o Atzeratutako kuota eta ordainketen kalkulua: interesak. 
o Eskaeren, fakturazioaren eta bezeroen kontuen kontrola eta segimendua egiteko aplikazioak. Kostuen, marjinen eta prezioen 

kontrola eta segimendua. 
o Salmentari aplikaturiko kalkulurako tresnak: 

• Saltokiko terminalaren (ST) kalkulu-funtzioak. 
• Kalkulu-orriak eta merkataritza-informazioa kudeatzeko aplikazio informatikoak. 

o Salmentarako beste aplikazio batzuen erabilera. 
 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Salmenta-jarduerak              
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