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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA BEZEROARENTZAKO EDO KONTSUMITZAILEARENTZAKO 

ARRETA KUDEATZEA (ZEHARKAKOA) Berariazkoa 
Kodea  UF0036 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Bezero, kontsumitzaile edo erabiltzaileari informazioa eta arreta 

ematea (zeharkakoa) 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Bezeroari edo kontsumitzaileari informazioa eta arreta emateko 
teknikak. Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0241_2 BEZEROARENTZAKO, KONTSUMITZAILEARENTZAKO EDO 
ERABILTZAILEARENTZAKO ARRETA-ZERBITZUAREN EKINTZAK GAUZATZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Enpresa edo erakunde baten ezaugarriak aztertzea, irudirik egokiena transmititzeko. 

EI1.1 Enpresa-irudiaren kontzeptua identifikatzea. 
EI1.2 Enpresaren edo erakundearen helburuen eta ezaugarrien arabera erabiltzen diren organigrama-motak identifikatzea. 
EI1.3 Enpresa baten ezaugarrietatik eta zehaztutako irizpide batzuetatik abiatuz, organigrama bat egitea. 
EI1.4 Enpresa- edo erakunde-mota ezberdinetako bezeroari arreta emateko-sailaren funtzioak deskribatzea, baita sail horrek kalitate-
prozesuan duen funtzioa ere. 
EI1.5 enpresa baten bezeroei, hornitzaileei, posizionamenduari eta abarri buruzko ezaugarriak izanik, enpresa-irudi egokia 
transmititzeko funtsezko elementuak zehaztea. 

 
A2: Enpresa edo erakunde batek egindako zerbitzuaren kalitate-kontrola kudeatzeko beharrezko informazioa lortzeko prozedura egokiak 
aplikatzea. 

EI2.1 Enpresa edo erakunde baten zerbitzua egitean sor daitezkeen gorabehera ohikoenak deskribatzea. 
EI2.2 Enpresa edo erakunde batek egindako zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko erabili ohi diren metodoak deskribatzea. 
EI2.3 Enpresak edo erakundeak zerbitzua egiteko kondizio egokienak identifikatzea. 
EI2.4 Enpresa edo erakundearen barruan informazioa transmititzeko prozedurak identifikatzea. 
EI2.5 Bezeroei buruzko datu batzuk eta zehaztutako premia batzuk izanik: 

- Emandako informazioa aztertzea eta laburtzea. 
- Txosten bat egitea, zehaztutako egitura baten arabera, aurkezpena argia, ordenatua eta zehatza izan dadin. 

EI2.6 Produktu eta/edo zerbitzuan akats bat gertatu den kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
- Jarduera-mugak gaindituz gero, sortutako egoerari aurre egiteko irtenbide bat aurkitzeaz arduratu behar duen saila edo 

pertsona identifikatzea. 
- Detektatutako egoera, ondorioak eta hobekuntza ekar lezaketen alternatibak modu argi eta egituratuan jasotzen dituen txosten 

bat egitea, enpresan eskura dauden kudeaketa-tresnak eta tresna informatikoak erabiliz. 
 
Edukiak 
1.  Bezeroari edo kontsumitzaileari arreta emateko prozesuak 

o Bezeroarentzako arreta: kontzeptua eta ezaugarriak. 
• Enpresa fabrikatzaileak. 
• Enpresa banatzaileak. 
• Bezeroekin eta bezeroarentzako arreta-zerbitzuekin zerikusia duten enpresak. 
• Bezeroaren defendatzailea: jarraibideak eta joerak. 

o Bezeroari arreta emateko sailaren mendekotasun funtzionala: 
• Enpresen antolamendu funtzionala: Organigrama. 
• Bezeroari arreta emateko sailaren erlazioak: merkataritza, finantzak eta salmentak. 
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o Bezeroarentzako arretan garatutako funtsezko faktoreak. Izaera. Ondorioak. Araudia: produktuak eta araututako esparruak. 
o Enpresako marketina eta bezeroarentzako arreta-sailarekin duen erlazioa. 

• Harreman-marketina. 
• Bezeroekiko harremanak. 
• Bezeroarekin komunikatzeko bideak: aurrez aurrekoak eta aurrez aurrekoak ez direnak. 
• Bezeroaren informazioa lortzea eta jasotzea. 

o Bezeroarentzako arretan eragina duten aldagaiak. Posizionamendua eta irudia. Harreman publikoak. 
o Bezeroak emandako informazioa. 

• Analisi konparatiboa. 
• Informazioaren izaera. 
• Galdeketak. 
• Bezeroaren gogobetetzea. 
• Matxurak. 
• Erreklamazioak. 

o Bezeroarentzako arretaren parte diren dokumentuak. 
o Saldu osteko zerbitzua. 

 
2.  Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren kalitatea 

o Enpresaren kalitate-prozesuak. 
o Zerbitzuaren kalitatea: kontzeptua eta ezaugarriak. Garrantzia. Helburua. Kalitatea eta bezeroaren gogobetetzea. 
o Kontrol-ratioak eta kalitatearen eta bezeroaren gogobetetzearen neurketa. 

• Kontrol-elementuak. 
• Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko metodoak. 
• Neurri zuzentzaileak. 

 
3.  Bezeroarentzako arretaren lege-alderdiak 

o Txikizkako Merkataritzaren Antolamendua:. Edukia. Bezeroarentzako arretan dituen inplikazioak. 
o Informazio-gizartearen zerbitzuak eta merkataritza elektronikoa. Edukia. Inplikazioak. 
o Datuen babesa: Edukia. Bezeroekiko harremanetan dituen inplikazioak. 
o Kontsumitzailea babestea: 

• Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko lege orokorra. 
• Kontsumitzailea babesteko erkidegoko eta tokiko araudia. 

 
 

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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