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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA INTERNET BIDEZKO SALMENTA (ZEHARKAKOA) 
Berariazkoa 

Kodea  UF0032 
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 Salmenta-prozesuen antolamendua (zeharkakoa) 

Iraupena 
60 

 
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: Interneten, web-orrietan, zerbitzarietan eta erabiltzailearen mailako softwarean hainbat motatako produktu eta zerbitzuak sarearen bidez 

merkaturatzeko eskura daitezkeen aldagaiak eta utilitateak zehaztea. 
EI1.1 Internauta-bezeroaren jokaeran eta erosketa-motibazioetan parte hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Merkataritzako web-orri batek izan behar dituen ezaugarriak deskribatzea, baita iragarki-bandek Interneten bidez produktuak eta 
zerbitzuak sustatzeko dituzten loturak eta utilitateak ere. 
EI1.3 Produktu eta zerbitzuak Interneten bidez merkaturatzen dituen enpresa jakin bati buruzko informazio zehatzean oinarrituta: 

- Enpresaren web-orria identifikatzea, baita haren irudia eta merkaturatzen dituen produktuak ere. 
- Web-orriak Internet bidezko eta Internetez kanpoko merkataritza-erlazioetan dituen ondorioak azaltzea. 
- Web-orriaren elementu nagusiak bereiztea. 
- Web-orria kritikoki ebaluatzea. 

      EI1.4 Produktu eta zerbitzuak merkaturatzeko doako zerbitzu nagusiak identifikatzea. 
 
A2: Produktu eta zerbitzuak merkaturatzeko web-orrien diseinuan merkataritza-irizpideak kontuan hartzea, eta salmenta-teknika egokiak 

erabiltzea. 
EI2.1 Produktu eta zerbitzuei dagokienez, Internet bidez arrakastaz merkaturatzeko web-orri komertzial batean nabarmendu beharreko 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.2 Internet bidezko oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, internauta-bezeroari eragiten dioten arrazoizko eta 
emoziozko elementuak aztertuz. 
EI2.3 Internet bidez merkaturatzean eta web-orriak diseinatzean salmenta gehigarriak, osagarriak eta/edo ordezkoak eragiteko moduak 
azaltzea. 
EI2.4 Salmenta-teknikak Internet bidezko merkaturatzeari egokitzea. - Produktuari eta salmenta-baldintzei buruzko informazioa argi eta 
zehatz transmititzea, ahoz edo idatziz. 
EI2.4 Produktu edo zerbitzu baten Internet bidezko merkaturatzearen simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan 
informazioa oinarri hartuta: 

- Internauta-bezeroaren tipologia identifikatzea. 
- Bezeroaren erosketa-premiak identifikatzea, bezeroak kudeatzeko tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz. 
- Produktu eta zerbitzuen ezaugarriei buruzko informazioari dagokionez, produktu edo zerbitzuaren abantailak eta bezeroaren 

premiekiko egokitasuna nabarmentzeko aukera ematen duena identifikatzea eta hautatzea. 
- Web-orri bat diseinatzea, erabilgarritasunaren eta Internet bidezko erosketarako erraztasunaren inguruko irizpideak kontuan 

hartuz, erabiltzailearen mailako softwarea erabiliz. 
- Garatutako web-orria kritikoki ebaluatzea. 

EI2.5 Merkataritza-komunikaziorako elementu eta materialak eta horien kokapena aztertzea, salmenta-puntu birtual baten kasu praktiko 
batean. 
EI2.6 Kasu praktiko batean, webguneen edukiak kudeatzeko tresna bat, publizitate-elementuak (iragarki-bandak, pop-up iragarkiak...), 
produktu edo zerbitzuei buruzko informazioa (irudiak, prezioak, ezaugarriak...) eta bezeroen nabigazioa aztertzeko tresnaren bidez 
lortutako informazioa izanik: 
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- Gune hotz eta beroak bereiztea. 
- Gune hotzak berotzeko aldaketak proposatzea. 
- Bezeroei emandako informazioaren egoera ikuskatzea. 
- Prozesuaren emaitzei buruzko txostena egitea, baliabide informatikoak erabiliz. 

EI2.7 Internet bidezko merkaturatzean erabili ohi diren ordaintzeko baliabideak eta aplikatu ohi diren segurtasun-irizpideak. 
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dauzkan produktu bat eta Internet bidezko bezeroen xede-talde bat izanik, eta web-orriak 
diseinatzeko erabiltzaile-mailako aplikazioak eta software informatikoa erabiliz, produktu edo zerbitzuaren aurkezpena egitea web-orrian, 
produktu edo zerbitzuaren eta bezeroren ezaugarriak deskribatzea ahalbidetzen duten argazkiak, elementuak eta testuak sartuz. 

 
A3: Bezeroaren segimendua egiteko eta bezeroari arreta emateko prozedurak aplikatzea, Internet bidezko merkataritza-egoeretarako 

ezarritako irizpideei eta prozedurei jarraikiz. 
EI3.1 Saldu osteko zerbitzuak merkataritza elektronikoaren prozesu komertzialetan duen esanahia eta garrantzia azaltzea. 
EI3.2 Produktu eta zerbitzuen Internet bidezko merkaturatzean segimendua eta saldu osteko zerbitzua behar duten merkataritza-
egoerak identifikatzea. 
EI3.3 Internet bidezko salmenten osteko prozesuaren eta Interneteko segurtasunaren ezaugarri diren uneak edo faseak deskribatzea. 
EI3.4 Internet bidezko merkaturatzean sortzen diren gorabehera eta erreklamazio ohikoenak identifikatzea, eta haien izaeraren arabera 
bereiztea. 
EI3.5 Sareko merkataritza-erreklamazioak ebaztea eta kudeatzea eta bezeroekiko konfiantzazko erlazioak izatea ahalbidetzen duten 
Interneteko baliabideak eta tresnak deskribatzea. 
EI3.6 Internet bidezko merkataritzan ohikoak diren bezeroen kexa eta erreklamazioei azkar eta eraginkortasunez erantzuten lagun 
dezaketen jokaera oneko erabilerak eta orientabideak deskribatzea. 
EI3.7 Internet bidezko merkataritza-erreklamazio bat eraginkortasunez erregistratzeko eta kudeatzeko behar den dokumentazioa eta 
informazioa identifikatzea. 
EI3.8 Bezeroen segimendua egiteko sistemari eta Internet bidezko salmentaren osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari buruzko 
informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, prozesuan gorabehera bat izan dela jakin denetik aurrera jarraitu 
beharreko prozedura deskribatzea, ondoko hauek identifikatuz: 

- Gorabehera eragin duten elementuak eta gakoak. 
- Saltzailearen, merkaturatze-kanalaren, bezeroaren eta abarren erantzukizun-esparrua. 
- Sistemaren araberako jarduera, ezarritako irizpideak aplikatuz, zerbitzuaren egokitasuna bermatuz eta, hala badagokio, saldu 

osteko zerbitzua kudeatzeko tresna informatikoaren bidez lortutako informazioa ere kontuan hartuz. 
EI3.9 Internet bidezko bezeroak leialtzeko kasu praktiko batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, hainbat 
egoeratara egokitutako dokumentuak idaztea, Internet bidezko banaketa-zerrenden bidez banatzeko helburuaren araberako aplikazio 
informatiko egokiak erabiliz:  

- Urtebetetzeak. 
- Gabonak. 
- Esker onak eta abar. 

EI3.10 Internet bidez merkaturatutako produktu edo zerbitzu baten erreklamazioaren kasu praktiko batetik abiatuz, ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta daudela: 

- Jarduera-plan bat egitea, erreklamazioa ebazteko jarraitu beharreko faseak ezarriz. 
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea, Interneteko dagokion formularioaren bidez. 
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak kudeatzeko 

tresna informatikoan sartzea. 
 
Edukiak 
1.  Internet, salmenta-bide gisa. 

o Internet bidezko merkataritza-harremanak 
• B2B, 
• B2C, 
• B2A 

o Onlineko sistemetako utilitateak: 
• Nabigatzaileak: Nabigatzaile nagusien erabilera. 
• Posta elektronikoa. 
• Berehalako mezularitza. 
• Telelana. 
• Banaketa-zerrendak eta beste utilitate batzuk: bezeroekiko harremanaren onlineko kudeaketa. 

o Internet bidezko merkataritzaren ereduak. 
• Abantailak. 
• Motak. 
• Eraginkortasuna. 

o Onlineko zerbitzariak: 
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• Doako zerbitzariak. 
• Onlineko merkataritzaren kostuak eta errentagarritasuna. 

 
2.  Web-orrien merkataritza-diseinua 

o Internauta, benetako eta balizko bezero gisa. 
• Internautaren profila. 
• Internauta-bezeroaren jokabidea. 
• Marketin birala: aplikazioak eta jokabide egokia. 

o Merkataritza-irizpideak web-orrien merkataritza-diseinuan. 
• Web-orrien diseinuaren zatiak eta elementuak. 
• Merkataritza-irizpideak web-orrien diseinuan. 
• Web-orriaren usagarritasuna. 

o Denda birtualak: 
• Denda birtualen tipologia. 
• Erakusleiho birtuala. 
• Bisita gidatuak. 
• Sustapen-ekintzak eta iragarki-bandak. 

o Internet bidez ordaintzeko bitartekoak. 
• Segurtasuna eta isilpekotasuna. 
• ST birtuala. 
• Transferentziak, errenboltso bidezko kobrantzak. 

o Bezeroen gatazkak eta erreklamazioak: 
• Erreklamazioen onlineko kudeaketa. 
• Onlineko merkaturatearen bermeak. 
• Jardunbide onak onlineko merkaturatzean. 

o Merkataritzako web-orriak diseinatzeko erabiltzaile-mailako aplikazioak. 
 

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. 
 
Espezifikoa 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Salmenta-jarduerak              
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