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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA BEZEROARI EDO KONTSUMITZAILEARI INFORMAZIOA ETA 

ARRETA EMATEKO TEKNIKAK (ZEHARKAKOA) Berariazkoa 
Kodea  UF0037 
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 

Bezeroarentzako edo kontsumitzailearentzako arreta kudeatzea 
(zeharkakoa) Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0241_2 BEZEROARENTZAKO, KONTSUMITZAILEARENTZAKO EDO 
ERABILTZAILEARENTZAKO ARRETA-ZERBITZUAREN EKINTZAK GAUZATZEA gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bezeroari arreta eta aholkua emateko egoeretan komunikazio-teknikak erabiltzea. 

EI1.1 Bezeroarentzako arreta egokiaren ezaugarri diren parametroak zehaztea, komunikazio-kanalaren arabera. 
EI1.2 Bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileari komunikazio-bide ezberdinen bidez arreta emateko egoeretan aplikatu beharreko 
komunikazio-teknikarik erabilienak zehaztea. 
EI1.3 Bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileari komunikazio-bide ezberdinen bidez arreta emateko prozesuaren faseak deskribatzea. 
EI1.4 Hitzik gabeko komunikazioan egiten diren akatsik ohikoenak zerrendatzea. 
EI1.5 Bezero bati arreta eta aholkua emateko modua eta jarrera egokia deskribatzea, erabilitako komunikazio-kanalaren arabera. 
EI1.6 Bezeroari arreta emateko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Komunikazioaren elementuak identifikatzea eta bezeroaren jokabidea aztertzea. 
- Jarrera eta elkarrizketa abiapuntuko egoerara zuzen egokitzea. 
- Informazio-transmisioaren argitasuna eta zehaztasuna kontrolatzea. 

EI1.7 Erakunde edo sail bati informazio zehatza eskatzeko kasu praktiko batean: 
- Erakunde edo enpresarekiko tratamendua zaintzen duen idazki argi eta zehatza prestatzea, helburuaren arabera. 

EI1.8 Azaldu beharreko gai jakin bat izanik: 
- Ahoz argi adieraztea, talde baten aurrean edo bi solaskideko komunikazio-harreman batean.  

EI1.9 Bezero batetiko telefono-elkarrizketa baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
- Nork bere burua aurkeztea eta solaskidea ezagutzea, protokolo-arauak jarraituz. 
- Jarrera eta elkarrizketa abiapuntuko egoerara egokitzea. 
- Bezeroaren informazio historikoa lortzea, hala badagokio, bezeroarekiko erlazioa kudeatzeko tresna (CRM) erabiliz. 
- Komunikazioa sustatzea, komunikazioa garatzeko egokiak diren teknikak eta jarrerak erabiliz. 
- Kontsultari buruzko informazioa bezeroarekiko erlazioa kudeatzeko tresnan (CRM) erregistratzea, hala badagokio. 

EI1.10 Posta elektronikoaren edo berehalako mezularitzaren bidez jasotako kontsultak bide beretik erantzuten zaizkie bezeroei: 
- Nork bere burua aurkeztea eta hartzailea ezagutzea, protokolo-arauak jarraituz. 
- Bezeroaren informazio historikoa lortzea, hala badagokio, bezeroarekiko erlazioa kudeatzeko tresna (CRM) erabiliz. 
- Jarrera abiapuntuko egoerara egokitzea. 
- Idatzizko komunikazioa sustatzea, komunikazioa garatzeko egokiak diren teknikak eta jarrerrak erabiliz. 
- Kontsultari buruzko informazioa bezeroarekiko erlazioa kudeatzeko tresnan (CRM) erregistratzea, hala badagokio. 

 
A2: Informazioa antolatzeko teknikak aplikatzea, eskuzkoak nahiz informatikoak. 

EI2.1 Informazioa antolatzearen xedea eta zer helburu lortu nahi diren deskribatzea. 
EI2.2 Enpresa edo erakunde batean informazioa antolatzeko aplika daitezkeen teknikak azaltzea. 
EI2.3 Emandako datuetatik eta informaziotik abiatuz, eskuz artxibatzeko teknikarik erabilienak aplikatzea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean oinarrituz eta informazioaren tratamendurako eta antolamendurako programa informatiko bat aplikatuz, 
datuak biltegiratzeko funtzioak, prozedurak eta utilitateak erabiltzea. 
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EI2.5 Ezaugarrian behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, sortutako gorabehera, erantzun eta erreklamazioak 
erregistratzea, emandako eskuzko tresnak eta tresna informatikoak erabiliz. 
EI2.6 Ereduzko enpresa batetiko erlazioan bezeroek emandako informazioa jasotzeko dokumentu bat diseinatzea. 
 

A3: Bezeroen kontrolerako eta segimendurako aplikazio informatikoak edo datu baseak erabiltzea, erabiltzailearen mailan, eta gordetako 
informazioaren osotasuna, segurtasuna, erabilgarritasuna eta isilpekotasuna bermatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI3.1 Datu-base baten funtzioa identifikatzea eta azaltzea. 
EI3.2 Kasu praktiko batean, datu-base batean bete beharreko eremuak identifikatzea. 
EI3.3 Haien eraginpeko alderdi nagusiak identifikatzea, izaera pertsonaleko datuen antolamenduari buruzko indarreko araudia (Datuak 
Babesteari buruzko Lege Organikoa, DBLO; Informazioaren Gizartearen Zerbitzu Legea, IGZL). 
EI3.4 Zehaztutako prozeduren bidez gordetako informazioa atzitzea. 
EI3.5 Behar bezala zehaztuta dauden kasu praktikoetan oinarrituta: 

- Bezeroei buruzko informazioarekin erlazionatutako parametro batzuk emanik, datu-base edo formulario sinpleak diseinatzea. 
- Datu-basean informazioa erregistratzea, erabiltzaileak eskura dituen funtzioak, prozedurak eta tresnak erabiliz. 
- Formularioak betetzea. 
- Aplikazio informatikoan sartutako informazioaren segurtasun-kopiak egitea. 

EI3.6 Informazioa zaindu eta babesteko mekanismo edo prozedurak ezagutzeko eta aldizka erabiltzeko beharra justifikatzea. 
 
Edukiak 
1.  Bezeroari edo kontsumitzaileari buruzko informazioaren kudeaketa eta tratamendua 

o Bezeroari buruzko informazioa: Kexak. Erreklamazioak. Gogobetetze-galdetegiak. 
o Bezeroari buruzko informazioa artxibatzea eta erregistratzea. 

• Artxibatzeko teknikak: fitxategiaren izaera eta xedea. 
• Fitxategiak egitea. 

o Enpresaren barruan informazioa kudeatzeko eta tratatzeko prozedurak. 
o Bezeroari, kontsumitzaileari edo erabiltzaileari arreta emateko sailean informazioa tratatzeko datu-baseak. 

• Datu-base baten egitura eta funtzioak. 
• Datu-base motak. 
• Dokumentuen datu-baseak. 
• Datu-baseen erabilera: fitxategiak eta erregistroak bilatzea eta berreskuratzea. 
• Informazioa grabatzea, aldatzea eta ezabatzea. 
• Informazioa kontsultatzea. 

o Bezeroen datuei buruzko datu-baseak babesteko araudia. Datuak babesteko prozedurak. 
o Txostenak egin eta aurkeztea. 

 
2.  Bezeroei eta kontsumitzaileei komunikatzeko teknikak. 

o Pertsona arteko komunikazioaren eredua. 
• Elementuak: xedeak, subjektuak eta edukiak. 
• Komunikazio-sistemak: bilakaera eta garapena. 
• Aurrez aurreko eta aurrez aurrekoa ez den komunikazioa. 

o - Pertsona batekiko edo gehiagorekiko komunikazioa: desberdintasunak eta zailtasunak. 
o Aurrez aurreko pertsona arteko komunikazioaren oztopoak eta zailtasunak. 
o Ahozko adierazpena: Informazioaren kalitatea. Aurkezteko moduak. Ahozko adierazpena: ahoskera eta intonazioa. 
o Ahozkoa ez den komunikazioa. Gorputzaren bidezko komunikazioa. 
o Enpatia eta asertibotasuna. Oinarrizko printzipioak. Entzute aktiboa. 
o Aurrez aurrekoa ez den komunikazioa: 

• Ezaugarriak eta tipologia. 
• Oztopoak eta zailtasunak: Telefono bidezko komunikazioaren ereduak. 
• Telefono bidezko ahozko adierazpena.. 
• Ahozkoa ez den komunikazioa: Telefono bidezko irribarrea. 
• Telefono bidezko komunikazioaren arauak. 
• Mezua eta hizkuntza telefono bidezko komunikazioan. Hizkuntza positiboa. 

o Idatzizko komunikazioa. 
• gutunak, faxak. 
• Posta elektronikoa: elementu nagusiak. 
• Berehalako mezularitza: ezaugarriak. 
• Komunikazioa sareetan (intraneta eta Internet). 
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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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