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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA SALMENTAREN KUTXA-OPERAZIOAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF0035 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Salmentaren operazio osagarriak Iraupena 140 

Hornikuntza eta biltegiratzea salmentan 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Produktuaren animazioa eta aurkezpena salmenta-puntuan. 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0240_2 SALMENTAREN OPERAZIO OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB4 
lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Salmenta-operazioak erregistratzeko eta kobratzeko prozedurak aplikatzea, ekipo eta teknika egokiak erabiliz. 

EI1.1 Salmenta-operazioak erregistratzeko eta kobratzeko ekipoen funtzioak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI1.2 Saltokiko Terminalaren (ST) funtzioak zerrendatzea et azaltzea. 
EI1.3 Gaur egun merkataritza-jardueran erregistratzeko, kobratzeko eta ordaintzeko erabiltzen diren ekipoekin zerikusia duten 
berrikuntza teknologikoak aipatu eta deskribatzea, eta horiek erabiltzean jarraitu beharreko prozesua azaltzea. 
EI1.4 Merkataritzako kodifikazioan erabiltzen diren lengoaiak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI1.5 STaren operazio osagarriak simulatzea, baita erregistratzeko eta kobratzeko beste ekipo batzuenak ere (operazioak 
baliogabetzea, atzerakoak sartzea, etab.). Kodeak behar bezala erabiliz eta modu egokian jardunez: 
EI1.6 Kutxako dirua kontatzeko eta kutxa ixteko jarraitu beharreko faseak zerrendatzea. 
EI1.7 Kutxako kontaketaren kasu praktiko batean: 

- Prozesuan gerta litezkeen desbideratzeak eta irregulartasunak detektatzea, eta kausa posibleak identifikatzea. 
 
A2: Salmenta-operazio desberdinetako ordainketa-sistema eta -bitarteko desberdinen ezaugarriak bereiztea. 

EI2.1 Kobratzeko eta ordaintzeko erabiltzen diren bitartekoak identifikatzea, eroslearentzat eta saltzailearentzat dituzten abantailak 
bereiziz, operazioaren eta salmenta-motaren arabera (aurrez aurrekoa edo aurrez aurrekoa ez dena). 
EI2.2 Txeke eta zor-agiri bidezko ordainketen hainbat adibide izanik, baliozkotzat jotzeko elementuak zehaztea. 
EI2.3 Kreditu-txartelak eta zor-txartelak baliozkotzat jotzeko oinarrizko elementuak zehaztea. 
EI2.4 Txartel, beherapen, bonu eta enpresa-txartelen baliotasuna identifikatzea, indarrean diren sustapen-kanpainei dagokienez. 
EI2.5 Merkataritza-establezimendu baten kasu praktiko batean, egun batean egin daitezkeen kobrantza, ordainketa, itzulketa eta salgai-
ordainketa ezberdinak simulatzea, onartzen diren ordainbide guztiak dituen erregistratzeko eta kobratzeko ekipoa erabiliz. 

 
Edukiak 
1.  Kutxa eta saltokiko terminala 

o Salmenta-operazioak kobratzeko eta ordaintzeko erabiltzen diren kutxa eta ekipoak: Funtzionamendua. Ezaugarriak. 
o Sistema tradizionalak: Kutxa erregistratzailea. Datafonoa. 
o STaren elementuak eta ezaugarriak. 
o ST irekitzea eta ixtea. 
o Eskanerra eta produktuaren informazioa irakurtzea. 
o STaren beste funtzio batzuk. 
o Merkataritza-lengoaiak: merkantzia kodetzea, datuen transmisio elektronikoa (EDI sistema, etab.). 
o Beherapenak, sustapenak eta baleak STean. 
o Saltokiko terminalaren (ST) erabilera. 

 
2.  Salmenta-operazioak kobratzeko eta ordaintzeko prozedurak 
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o Sistemen ezaugarriak eta kobratzeko eta ordaintzeko bideak: 
• Eskudirutan. 
• Transferentzia eta banku-helbideratzea. 
• Kreditu- eta zor-txartelak. 
• Errenboltso bidezko ordainketa. 
• Telefono mugikorraren bidezko ordainketa, etab. 
• Interneten bidez ordaintzeko bideak eta merkataritza elektronikoaren segurtasuna. 

o Ordainagiriak: Hartu-agiria: elementuak eta ezaugarriak. Transferentzien ziurtagiria. 
o Fakturaren eta hartu-agiriaren arteko desberdintasunak. Merkatariaren eta merkataritza-establezimenduaren obligazioak. 
o Itzulketak eta txartelak. 

• Araudia. 
• Kudeaketaren barne-prozedurak. 

o Kobrantza- eta ordainketa-operazioen erregistroa. 
o Kutxako kontaketa. Kontzeptua eta helburua. 
o STeko segurtasunari eta jarrera-higieneari buruzko gomendioak. 

 
 

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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