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IZENA 
SALMENTA-JARDUERAK 

 

KODEA: 
COMV0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Merkataritza eta marketina. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Salerosketa 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
COM085-2 Salmenta-jarduerak (295/2004 EDa, 2004ko urriaren 20koa, eta 109/2008 EDko aldaketak, 2008ko otsailaren 
1ekoak). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Produktuak eta/edo zerbitzuak saltzeko jarduerak egitea, merkaturatze-kanal ezberdinen bidez, bezeroarekiko erlazio 
egokiak sortuz, erakundeak ezarritako helburuak betez eta bezeroaren leialtzea bultzatuko duten loturak ezarriz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0239_2: Produktuak eta/edo zerbitzuak saltzea merkaturatze-kanal ezberdinen bidez. 
- UC0240_2: Salmentaren operazio osagarriak egitea. 
- UC0241_2: Bezeroarentzako, kontsumitzailearentzako edo erabiltzailearentzako arreta-zerbitzuaren ekintzak 
gauzatzea. 
- UC1002_2: Merkataritza-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independentearen mailarekin. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Profesional honek merkaturatzearen edozein arlo produktibotan egingo du lan. 
Merkataritza-establezimendu txiki, ertain edo handietan egingo du lan, besteren kontura, merkataritza-sail 
ezberdinetan. 
Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzen, bere kontura nahiz besterenera, merkataritza-establezimendutik kanpora. 
ETEetan eta industria-enpresetan, merkataritza-sailean. 
Bezeroari, kontsumitzaileari edo erabiltzaileari arreta emateko sailean, toki hauetan: 
Erakunde publikoetan. 
Industria- eta merkataritza-enpresa handi eta ertainetan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Azpisektore hauetan lan egin dezake, nagusiki: industria-enpresak (merkataritza-saila), handizkako merkataritza, 
txikizkako merkataritza, merkataritza integratua, merkataritza elkartua eta merkataritza-agentziak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
4601.002.5 Dendako kutxazaina. 
5330.001.0 Dendako saltzailea. 
Saltzailea. 
Merkataritza-sustatzailea. 
Contact-center-eko operadoreak. 
Teleoperadoreak (call-center). 
Telesaltzaileak. 
Merkataritza elektronikoko salmenta-operadorea. 
Bezeroari informazioa eta arreta emateko teknikaria. 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0239_2  (Zeharkakoa) 
Salmenta-operazioak.  
 

160 

UF0030: Salmenta-prozesuen 
antolamendua 

60 

UF0031: Salmenta-teknikak 70 

UF0032: Internet bidezko 
salmenta 

30 

MF0240_2 
Salmentaren operazio osagarriak 140 

UF0033: Hornikuntza eta 
biltegiratzea salmentan 

40 

UF0034: Produktuaren 
animazioa eta aurkezpena 
salmenta-puntuan. 

60 

UF0035: Salmentaren kutxa-
operazioak. 

40 

MF0241_2 (Zeharkakoa) 
Bezero, kontsumitzaile edo erabiltzaileari 
informazioa eta arreta ematea. 
 

120 

UF0036: Bezeroarentzako edo 
kontsumitzailearentzako arreta 
kudeatzea 

60 

UF0037: Bezeroari edo 
kontsumitzaileari informazioa eta 
arreta emateko teknikak. 

60 

MF1002_2 
Ingeles profesionala merkataritza-
jardueretarako 

90 

 

 

MP0009 
Salmenta-jardueretako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 590  
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1. gaitasun-atala:  
PRODUKTUAK ETA/EDO ZERBITZUAK SALTZEA  
MERKATURATZE-KANAL EZBERDINEN BIDEZ 

 
Kodea: UC0239_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Salmentako merkataritza-jardueraren berariazko ildoak zehaztea, enpresak zehaztutako ekintza-plana bezero 
bakoitzaren ezaugarriei egokituz. 

BI1.1 Merkataritza-jardueraren berariazko parametroak identifikatzen dira, Interneteko eta Internetez kanpoko 
informazio-iturriak kontsultatuz, eta, hala behar izanez gero, ondoko hauek aipatuz, gutxienez: 

- Enpresarenak: irudi korporatiboa, posizionamendua, xede-publikoa eta lehiakideengandik 
nabarmentzeko balio bereizgarriak. 

- Merkatuarenak: salmenta-bolumena, jarduera-arauak, merkataritza-helburuak, etab. 
- Produktuarenak eta/edo zerbitzuarenak: prezioen politika, produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak, 

produktuen gamak eta/edo kategoriak, erabilerak, bermea, zerbitzu osagarriak, etab. 
BI1.2 Salmenta-jardueraren berariazko ildoak zehazten dira, salmentetarako ezarritako prozedura eta argumentu-
sorta betez. 
BI1.3 Bezero bakoitzarekiko jarduera-planaren indargune eta ahulguneak eta abantaila eta oztopoak identifikatzen 
dira, kontuan hartuz benetako eta balizko bezeroen zorroaren ezaugarriak, adina, eroste-ahalmena, egindako 
eskaerak eta ixteko daudenak, etab. 
BI1.4 Salmenten berariazko ekintza-plana antolatzen da, kontuan hartuz identifikaturiko merkataritza-parametroak 
eta erakundeak ezarritako helburuak, aplikazio informatiko egokiak erabiliz, hala behar izanez gero, eta ondoko 
hauek zehaztuz: 

- Bisiten plangintza eta denboren kudeaketa, ibilbideak, maiztasunak, kopuruak eta abar. 
- Salmenta-helburuak eta argumentu-sorta, bezero bakoitzarentzat. 
- Bezero-zorroa zabaltzeko aukera. 
- Eskainitako baldintzak eta, hala badagokio, negoziazio-marjinak. 
- Jarduera-mugak. 

BI1.5 Bezeroen fitxategia eguneratua izan behar da, merkataritza-kontaktu bakoitzari buruzko informazio 
garrantzitsua sartuz, baita bezeroarekin merkataritza-erlazioa izateko eta beste bezero batzuekiko erlazio berriak 
egiteko aukera ematen duen informazioa ere, datu-baseen aplikazio informatikoak erabiliz, hala behar izanez gero. 
BI1.6 Leialtze-planean parte har dezaketen bezeroak hautatzen dira, merkataritza-irizpideak eta enpresan eskura 
dagoen informazioa erabiliz, eta, hala badagokio, bezeroekiko erlazioak kudeatzeko tresnak erabiliz (Customer 
Relationship Management, CRM). 

LB2. Bezeroaren beharrak asetzea, kontuan hartuz enpresaren helburuak eta produktu eta/edo zerbitzuak. 
BI2.1 Bezeroarekin harremanetan jartzeko, merkaturatze-kanal ezberdinak erabiltzen dira (aurrez aurrekoak eta 
aurrez aurrekoak ez direnak, Internet bidezkoak eta Internetez kanpokoak), detektaturiko ezaugarrien arabera 
sailkatuz (biztanleriaren segmentua, jokabidea, egindako galderak, premiak, etab.), eta profilaren eta ezaugarrien 
araberako irizpide egokiak aplikatuz. 
BI2.2 Bezeroaren premiak interpretatzen dira, gogobete dezaketen produktuak eta/edo zerbitzuak zehazteko, 
galderen eta entzute aktiboaren teknikak erabiliz, eta, hala badagokio, informazio hori bezeroekiko erlazioak 
kudeatzeko aplikazioetan (CRM) sartzen da. 
BI2.3 Bezeroen premiak ase ditzaketen produktuak eta zerbitzuak identifikatzen dira, bezeroari aholku argi eta 
zehatzak emanez produktuaren edo zerbitzuaren erabilerari, ezaugarriei eta onurei buruz, eta, produktu edo 
zerbitzu horiek emateko aukerarik izan ezean, horien ordezkoak eskainiz. 
BI2.4 Produktuen eta zerbitzuen informazioa modu ordenatu eta egokian ematen zaio bezeroari, komunikazio-
gaitasunak erakutsiz eta, hala badagokio, erabilerei buruzko erakustaldi edo praktika bat prestatuz. 
BI2.5 Merkataritza-establezimenduen kasuan, berehala identifikatzen da zein tokitan eta zein sailetan dauden 
kokatuta produktuak edo zerbitzuen liburuxkak, itxarote-denborak saihesteko, eta merkataritza-
establezimenduaren funtzionamendua eta/edo ezarritako salmenta-helburuak oztopatzen ez dituen epean ematen 
zaio arreta bezeroari, eskura dauden tresna informatikoak erabiliz, hala badagokio. 
BI2.6 Irudi pertsonala bezeroari arreta emateko erakundeak ezarritako arau eta irizpideei egokitzen zaie. 
BI2.7 Ahozko nahiz idatzizko adierazpenaren forma bezeroak erabilitakoari egokitzen zaio, salmenta sustatzeko. 
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BI2.8 Bezero edo bezero- eta/edo preskriptore-taldeekiko harreman bakoitzeko erlazioa bereizten da, bezeroak 
kudeatzeko aplikazio informatikoan (CRM) dagoen informazioa erabiliz, hala badagokio. 
BI2.9 Bezero-motak edo egin beharreko operazio-motak esleitutako erantzukizuna gainditzen duenean, nagusi 
hurrenarengana jotzen da berehala. 
BI2.10 Merkataritza-harremanean sortzen diren zalantzak eta eragozpenak argitzeko, eragozpenak ezeztatzeko 
teknikak erabiltzen dira, erabilitako komunikazio-bideari egokituak, hau da, aurrez aurrekoak edo aurrez aurrekoak 
ez direnak (posta elektronikoa, telefonoa, berehalako mezularitzako sistemak, etab.). 

LB3. Merkaturatze-kanal ezberdinen bidez eskaera eskuratzea, enpresak salmentetarako ezarritako jarduera-mugen 
barruko salmenta-teknikak erabiliz. 

BI3.1 Bezeroaren informazioa lortzen da, aurrez aurreko nahiz aurrez aurrekoak ez diren kontsulta eta/edo 
eskaeretan eta ezarritako prozeduraren arabera, ondoren erabiltzeko. 
BI3.2 Bezero-motari egokituriko salmenta-estrategia identifikatzen da, salmenta ixteko formula eta une egokia 
zehaztuz. 
BI3.3 Bezeroarekiko elkarrizketa ezarritako estrategiaren arabera bideratzen da, aurreikusi gabeko gorabeheren 
aurrean berehala erantzunez. 
BI3.4 Erosketa errazten zaio bezeroari, erosketarako giro atsegina eta positiboa sortuz eta jokabide adeitsua 
izanez, bai aurrez aurreko baliabideekin bai aurrez aurrekoak ez direnekin.. 
BI3.5 Bezeroak erosketari jarritako eragozpenak behar bezala konpontzen dira, komunikazio-estilo asertiboa 
erabiliz eta salmentetarako garatutako argumentu-sortan oinarrituz. 
BI3.6 Negoziazio-prozesuan, salmenta-operazioaren alderdi ezberdinak ixten dira, ezarritako marjinen barruan, 
eskaera sinatzea lortu arte. 
BI3.7 Salerosketa-kontratua arautzen duten baldintzak argi transmititzen zaizkio bezeroari, dagokion salmentako 
dokumentua edo kontratu-eredua betez, indarrean den araudiaren eta enpresak ezarritako irizpideen arabera. 
BI3.8 Urrutiko eskaera bat eginez gero (katalogo, Internet, mugikor, telebista interaktibo edo beste tresna batzuen 
bidezko erosketa), eskaera-formularioa betetzeko fasean bezeroari laguntzen zaio. 
BI3.9 Azken prezioa eta salmenta-baldintzak jakinarazten zaizkio bezeroari, eskainitako produktu edo zerbitzuari 
dagozkion beherapenei eta gainordainei buruzko informazioa gardentasunez eta zehaztasunez emanez. 
BI3.10 Produktu eta zerbitzuen salmentetan, kobratzeko edo ordaintzeko operazioa modu egokian egiten da, 
erabilitako merkaturatze-kanalaren eta ordainbidearen arabera, eskudirutan edo ordaintzeko ekipoak erabiliz, 
Interneten, telefono mugikorraren edo beste tresna baten bidez, fidagarritasuna, segurtasuna eta zehaztasuna 
bermatuz. 
BI3.11 Produktuarekin edo zerbitzuarekin batera doazen dokumentuak entregatzen dira, eta, hala badagokio, 
bermea zigilatzen da, indarrean den araudiaren eta enpresak ezarritako irizpideen arabera. 

LB4. Dagokion erantzukizun-esparruaren barruan, bezeroek aurkeztutako erreklamazioak jaso eta konpontzea, 
enpresak ezarritako irizpide eta prozeduren arabera, kontsumitzailea babesteko indarrean den araudia betez. 

BI4.1 Bezeroak aurkezturiko kexa edo erreklamazioaren aurrean, jarrera positiboa hartzen da, estilo asertiboa 
erabiliz. 
BI4.2 Erreklamazioaren izaera identifikatzen da, ezarritako prozeduraren arabera dagozkion dokumentuak zuzen 
betetzen dira, eta jarraitu beharreko prozesuari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari. 
BI4.3 Kexen eta erreklamazioen aurrean, jarrera ziurra hartzen da, interesa erakutsiz eta bezeroarekin akordio 
batera heltzeko aukerak aurkeztuz, erakundeak ezarritako irizpideak eta indarrean den araudia aplikatuz. 
BI4.4 Erreklamazioak eta kexak jaso egiten dira, ondoren aztertzeko informazio-iturri gisa, bezeroekiko erlazioak 
kudeatzeko tresna informatiko bat (CRM) erabiliz, hala badagokio. 
BI4.5 Esleitutako erantzukizuna gainditzen duen erreklamazioa edo gertaera nagusi hurrenari bideratzen zaio 
berehala, ezarritako prozedura erabiliz. 
BI4.6 Erreklamazioei berdintasun-irizpideak eta ezarritako prozedura betez erantzuten zaie, kontsumitzailea 
babesteko indarrean den araudia eta erakundeak ezarritako irizpideak errespetatuz. 

LB5. Segimenduaren eta saldu osteko zerbitzuaren prozesuak kudeatzea, enpresak ezarritako irizpideen arabera. 
BI5.1 Saldu osteko prozesuan, bezeroarekiko erlazioari eusten zaio, haren gogobetetzea eta zerbitzuaren 
egokitasuna bermatuz, Internet bidezko eta Internetez kanpoko komunikazio-sistema egokiak erabiliz. 
BI5.2 Saldu osteko prozesuan gerta daitezkeen gorabeherak dagokion erantzukizunaren esparruan konpontzen 
dira, eta, horiek gaindituz gero, nagusi hurrenarengana jotzen da. 
BI5.3 Bezeroarekiko saldu osteko segimendua eskura dauden komunikabide-baliabideen bidez egiten da, 
bezeroak leialtzeko plana betez. 
BI5.4 Bezeroarekiko harremanari eusten zaie, data esanguratsuetan harekin harremanetan jarriz, hala nola 
urtebetetzeetan, Gabonetan eta gertaera jakinengatik eskerrak emateko, bezeroekiko erlazioak kudeatzeko 
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sistemak (CRM) erabiliz, hala badagokio, eta komunikazio-baliabide egokiak erabiliz, hala nola posta elektronikoa, 
posta konbentzionala, telefono-deia, mugikor bidezko mezularitza eta abar. 

 
Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak:  ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin, telefono mugikorrak, agenda 
elektronikoak, telebista digitalak, saltokiko terminalak (ST). Kalkulagailua. Kobrantza erregistratzeko ekipoak. 
Bideokonferentzia-ekipoak. Faxa. Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. Programak 
(erabiltzaile-ingurunea): kalkulu-orriak, datu-baseak, testu-prozesadoreak, aurkezpenak egiteko aplikazio informatikoak, 
posta elektronikoa kudeatzeko aplikazioa, bezeroekiko erlazioak kudeatzeko aplikazio informatikoak (CRM), 
merkataritza-plangintzarako aplikazio informatikoak, mugikor bidezko mezularitza kudeatzeko aplikazio informatikoak, 
Internet nabigatzaileak, intraneta, Interneteko segurtasun-tresnak (SSL), kobratzeko aplikazio informatikoak (kreditu-eta 
zor-txartelak, telefono mugikor bidezko kobrantza, posta elektroniko bidezko kobrantza, etab.). Berehalako mezularitza. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuaren edo zerbitzuaren salmenta. Salmenta-operazioen kobrantza. Bezeroen fitxategi nagusia. Salmenta-
ekintzen berariazko plana. Bezeroei egindako bisiten partea. Saldu osterako planak eta bezeroen leialtzea. Bezeroen 
kexen eta salmentako gertaeren konponketa. Salmentan eskainitako zerbitzuaren kalitatearen kontrola. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktuen edo zerbitzuen katalogoak. Produktuen erakusgaiak. Prezioen eta eskaintzen zerrenda. Eskaera-aginduak. 
Salmenten argumentu-sortak. Fakturak eta emate-agiriak. Salerosketa-kontratua. Ordaintzeko bitartekoak. Sektoreari, 
markei, prezioei, gustuei, zaletasunei, lehiakideei eta abarri buruzko informazioa. Enpresaren informazio orokorra eta 
komertziala. Marketin-plana. Salmenta-plana. Bezeroen sailkapenaren zerrenda. Benetako eta balizko bezeroei 
egindako bisiten orria. Bezeroen fitxak. Datu-baseak. Merkaturatzen den produktu edo zerbitzuari buruzko informazio 
teknikoa eta haren erabilerari edo kontsumoari buruzkoa. Produktuen edo zerbitzuen rankinga. Salmenta-argumentuak, 
kexen edo erreklamazioen ereduak. Merkataritza-gaiei buruzko testuak. Interneteko eta Internetez kanpoko publizitate-
euskarriak (liburuxkak, iragarki-bandak, pop up iragarkiak, posta elektronikoa). Aldizkari espezializatuak. Biltegiko 
stockari buruzko informazioa. Web-orria. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
SALMENTAREN OPERAZIO OSAGARRIAK EGITEA 

 

Kodea: UC0240_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Merkataritza-establezimenduko biltegia kudeatzea, ezarritako irizpideak eta indarrean den araudia aplikatuz. 

BI1.1 Berriz hornitzeko eskaerak premien eta ezarritako moduaren arabera egiten dira, biltegiak kudeatzeko 
aplikazio informatikoak erabiliz, hala badagokio. 
BI1.2 Jasotako produktua ikuskatzen da, izan daitezkeen akatsak detektatzen dira (kantitatea, kalitatea, iraungitze-
data, kalteak eta galerak), eta salmentarako egokitasuna eta kontratuan jasotako baldintzak betetzen dituela 
egiaztatzen da. 
BI1.3 Produktuen sarrerarekin batera doan emate-agiria dagokion eskaerarekin alderatzen da, eta prezioak, 
beherapenak, unitateak eta egindako eragiketa aritmetikoak egiaztatzen dira, informatika-ekipo egokiak erabiliz 
(agenda elektronikoak, barra-kodearen irakurgailuak, etab.), hala badagokio. 
  
BI1.4 Biltegia kudeatzeko, ekipo batean integratu eta hari egokitu behar zaio, elkarrekin lan eginez edo aginduak 
betez, kasuaren arabera. 
BI1.5 Partida akasdunak edo eskaerarekin bat ez datozenak hornitzaileari itzultzea kudeatzen da, biltegiko 
aplikazio informatikoaren itzulketen kudeaketarako moduluan beharrezko informazioa sartuz, hala badagokio. 
BI1.6 Salgaiak espazioa eta errentagarritasuna optimizatzeko aurrez ezarritako irizpideen arabera kokatzen dira, 
osasun- eta higiene-arauak aplikatuz. 
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BI1.7 Stock-hausturak detektatu eta merkataritza-zuzendaritzari edo buruzagitzari jakinarazten zaizkie, alternatibak 
proposatuz. 
BI1.8 Inbentarioa formatu egokian eta ezarritako epean egiten da, eskuz zein informatika-baliabideen bidez. 
BI1.9 Inbentarioa eginda, galera ezezaguna neurtzen da. 

LB2. Ezarpenean eta animazioan parte hartzea, enpresak ezarritako irizpideak eta indarrean den araudia aplikatuz. 
BI2.1 Salmenta-puntuan, salgaiak hainbat alderdiri buruzko merkataritza-irizpideak erabiliz ezartzen eta 
ordenatzen dira, hala nola ordena, kolorea, neurriak eta salmenta biderkatzailea, betiere osasun- eta higiene-
araudia betez. 
BI2.2 Produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa (irudiak, prezioak, ezaugarriak, etab.) webgunean sartzen dira, 
webguneko edukiak kudeatzeko tresnan zehaztutako irizpideen arabera. 
BI2.3 Etiketen eta kartel osagarrien egoera begiratzen da. BI2.4 Webguneko produktu eta zerbitzuak eta horiei 
buruzko informazioa gainbegiratu eta eguneratzen da, baita webguneko publizitate-elementuena ere (iragarki-
bandak, babesak, etab.), webguneko edukiak kudeatzeko tresnaren bidez. 
BI2.5 Produktuak etiketatzen dira, beharrezkoa den kasu guztietan, lege-araudia eta ezarritako prozedurak betez. 
BI2.6 Produktu-aukerak erakustegietan eta eskura dauden altzarietan jartzen dira, eta, beharrezkoa denean, berriz 
jartzen dira, ezarritako prozeduraren arabera. 
BI2.7 Salgaiak lapurreten kontrako sistemen bidez babesten dira, eta, lapurreta gertatuz gero, ezarritako 
jarraibideak betetzen dira. 

LB3. Salmenta-jarduerak merkataritza-zuzendaritzari edo buruzagitzari jakinarazten zaizkio, eta iradokizunak eta 
ondorioak ere transmititzen zaizkio. 

BI3.1 Aldizka, ondoko alderdiei buruzko informazio argia eman behar zaio merkataritza-zuzendaritzari edo 
buruzagitzari: 

- Produktu-aukera. Stock-hausturak. Produktu-aukeraren akatsak eta anomaliak. Stock-soberakinak. 
Neurriak. 

- Eskaera: 

• Produktu eta/edo zerbitzu berriak detektatzea. 

• Lehiakideek eskainitako produktuak eta zerbitzuak. 

• Bezeroekiko erlazioen bidez detektaturiko joerak eta modak. 
- Bezeroa. 
- Merkataritzaren ikuspegitik erakundearentzat interesgarriak diren bezero-segmentuak, segmentuak 

bereiziz eta ondoko helburu hauek lortzeko taktikak eta estrategiak ezarriz: 

• Bezeroa leialtzea eta lotzea. 

• Salmentak handitzea. 

• Hobetzeko eremuak detektatzea, gogobeteta ez dauden segmentu zehatz batzuen kasuan. 

• Aztertu gabeko negozio-lerro berriak proposatzea. 
BI3.2 Bezeroei egindako salmenten txostenak garai eta forma egokian betetzen dira, merkataritza-jarduerari 
buruzko informazio garrantzitsuena jasoz, bezeroekiko erlazioak kudeatzeko tresnan eskura dauden datuak 
erabiliz, hala badagokio. (CRM) (eskaera-kopurua eta -bolumena, bisita-kopurua, publizitate- eta sustapen-
ekintzak eta norberaren eta lehiakidearen produktuaren egoera).  

LB4. Produktuen eta zerbitzuen salmentan kobrantza-operazioak egitea, eskura dauden ekipoak egokitasunez erabiliz 
eta horien fidagarritasuna eta zehaztasuna bermatuz. 

BI4.1 Kutxaren hornidura (zenbatekoa, taloiak, emate-agiriak, biltzeko eta/edo paketatzeko materiala, etab.) 
egiaztatzen da egunaren hasieran, dirua, txekeak eta kreditu-dokumentuak jartzeko leku egokia zehaztuz. 
BI4.2 Indarrean dauden edo aldatu diren artikuluen prezioen kodeak azkartasunez eta segurtasunez sartzen dira 
kutxan, prezioak eta adostutako zerbitzuak eguneratuta izateko. 
BI4.3 Indarrean den araudiaren arabera txekeak zuzen bete direla egiaztatzen da, eta aurrez aurreko salmentetan 
zein aurrez aurrekoak ez direnetan ordaintzeko erabilitako kreditu- eta zor-txartelak baliozkotzeko segurtasun-
egiaztapenak egiten dira (ezarritako mugak gainditzen ez dituzten salmenten zenbatekoak, erabiltzaile 
erregistratuak, etab.). 
BI4.4 Ordainketa banku-transferentziaren edo telefono mugikorraren bidez egiten bada, fidagarritasunaren eta 
segurtasunaren inguruan ezarritako egiaztapenak egiten dira. 
BI4.5 Ordainketa errenboltso bidez egiten bada, produktuarekin batera ordainketari eta kontratazioari buruzko 
beharrezko informazioa eta dokumentuak bidaltzen dira. 
BI4.6 Egindako ordainketen baliogabetzeak ezarritako arauen bidez kudeatzen dira, produktuak itzuliz ezarritako 
arauen arabera. 
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BI4.7 Eskudirutan kobratzeko edo ordaintzeko operazioa atzerako zuzena ematearekin batera amaitzen da, 
salmentaren egiaztagiriak emanez eta operazioaren zenbatekoa ahoz, adeitasunez eta argi adieraziz, ekipo eta 
terminal fisiko edo birtualak erabiliz. 
BI4.8 Euroaz besteko monetak bihurtzeko beharrezko kalkuluak zuzen egiten dira. 
BI4.9 Produktua azkartasunez eta eraginkortasunez paketatzen eta/edo biltzen da, kontuan hartuz 
establezimenduak bezeroari transmititu nahi dizkion estetika eta irudia. 
BI4.10 Kutxako dirua kontatzeko eta kutxa ixteko, egindako erregistroekin egon daitezkeen desbideratzeak 
detektatzen dira, eta informazioa eta egiaztagiriak arduradunari bidaltzen zaizkio, kontabilizatzeko. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin, telefono mugikorrak, agenda 
elektronikoak, telebista digitalak, saltokiko terminalak. Kalkulagailua. Kobrantza erregistratzeko ekipoak. Paketatzeko eta 
biltzeko materialak. Erakusgaiak, kartelak, erakustegiak, katalogoak. Programak (erabiltzaile-ingurunea): kalkulu-orriak, 
datu-baseak, testu-prozesadoreak, aurkezpenak egiteko aplikazio informatikoak, posta elektronikoa kudeatzeko 
aplikazioa, bezeroekiko erlazioak kudeatzeko aplikazio informatikoak (CRM), biltegiak kudeatzeko aplikazio 
informatikoak, mugikor bidezko mezularitza kudeatzeko aplikazio informatikoak, Internet nabigatzaileak, intraneta, 
Interneteko segurtasun-tresnak (SSL), kobratzeko aplikazio informatikoak (kreditu-, zor- eta enpresa-txartelak, telefono 
mugikor bidezko kobrantza, posta elektroniko bidezko kobrantza, etab.). Etiketatzeko eta kodetzeko paratuak. 
Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktuaren edo zerbitzuaren salmenta. Salmenta-operazioen kobrantza. Toki egokian biltegiraturiko salgaiak, 
ezarritako irizpideen eta osasun- eta segurtasun-araudien arabera. Inbentarioa. Produktuaren kokapena salmenta-
puntuan. Bezeroak leialtzeko planak. Salmentan eskainitako zerbitzuaren kalitatearen kontrola. Eskaerari, produktu-
aukerari, profilari eta bezeroen ohiturei buruzko txostenak. Sektoreari, markei, prezioei eta abarri buruzko informazioa. 
Enpresaren informazio orokorra eta komertziala. Produktuak paketatzea eta biltzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prezioen eta eskaintzen zerrenda. Eskaera-aginduak. Fakturak. Emate-agiriak. Salgaien inbentarioak. Biltegiko fitxak. 
Osasun- eta segurtasun-araudia. Merkataritzari buruzko araudia. Zor-agiriak, txekeak, kreditu-, zor- eta enpresa-
txartelak, kanbio-letrak. Sektoreari, markei, prezioei, gustuei, zaletasunei, lehiakideei eta abarri buruzko informazioa. 
Enpresaren informazio orokorra eta komertziala. Marketin-plana. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
BEZEROARENTZAKO, KONTSUMITZAILEARENTZAKO EDO 
ERABILTZAILEARENTZAKO ARRETA-ZERBITZUAREN EKINTZAK 
GAUZATZEA 

 

Kodea: UC0241_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Bezeroak, kontsumitzaileak edo erabiltzaileak norberaren edo atzerriko hizkuntza batean egindako kontsulta 
bakoitzean eskatutako informazioa ematea zuzenean, telefonoz edo baliabide elektronikoen bidez, testuinguru 
espezifikoaren arabera. 

BI1.1 Bezeroa agurtzean, kortesia-arauak erabiltzen dira, protokolo-tratamenduak kontuan hartzen dira eta 
bezeroari arreta egiteko barne-arauak betetzen dira, erabilitako komunikazio-kanalaren arabera. 
BI1.2 Bezeroaren datu pertsonalak eskatzen dira, bezeroarekiko erlazioa kudeatzeko tresnan (CRM) eskura 
dagoen informazioa ikusi ahal izateko, hala badagokio. 
BI1.3 Informazio-eskaera baten aurrean, eta erantzuna ezagutzen ez bada, erantzun zuzena emateko denbora 
eskatzen zaio solaskideari, beharrezkoak ez diren itxaronaldiak saihestuz. 
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BI1.4 Beharrezko informazioa eskatzen zaio solaskideari, egindako eskaera zuzenean kudeatzeko edo dagokion 
sailera bideratzeko. 
BI1.5 Solaskideari eman beharreko informazioa lortzeko, bezeroari arreta egiteko zerbitzuaren laguntza-tresnetara 
jo behar da (eskuliburuak, intraneta, etab.), nagusi hurrenarengana, dagokion sailera edo beste iturri batzuetara, 
azkartasunez eta segurtasuna erakutsiz. 
BI1.6 Bezeroari aholku argiak eta zehatzak eman behar zaizkio, Interneteko eta Internetez kanpoko komunikazio-
tresnen bidez, ahal izanez gero. 
BI1.7 Informazioa berehala eman behar zaio solaskideari, mezua ondo ulertzeko behar diren azalpen zehatzak 
emanez. 
BI1.8 Informazioa ematean, komunikatzeko gaitasunak erakutsi behar dira (entzute aktiboa, feedbacka, argitasuna, 
zehaztasuna, etab.) eta norberaren zein atzerriko hizkuntza erabili behar dira. 

LB2. Informazio-sistema bat kudeatzea, informazioaren tratamenduaren eta sistemaren sarbidearen kostua eta denbora 
optimizatuko dituena, ezarritako espezifikazioen arabera. 

BI2.1 Informazio-sarreren erregistro-formularioak betetzen dira, kontsultaren funtsezko ezaugarriak identifikatzeko 
gutxienekotzat jotzen diren oharrekin (erregistro-zenbakia, sarrera-data, bezeroaren izena eta gaia), bezeroarekiko 
erlazioak kudeatzeko tresnak (CRM) erabiliz, hala badagokio. 
BI2.2 Kontsulta, eskaera, gertaera, erantzun eta erreklamazio guztiak eskuz edo prozedura informatikoen bidez 
erregistratzen dira, artxibatze-teknikak erabiliz, kasu egiteko sartu diren ordenaren arabera, ordena 
kronologikoaren arabera eta/edo ezarritako beste irizpide batzuen arabera. 
BI2.3 Zehaztutako informazio-sistemak ezarritako informazio-eskakizunak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI2.4 Informazio-sistema kudeatzeko jarduerak zehazteko, ekipo batean integratu eta hari egokitu behar zaio, 
elkarrekin lan eginez edo aginduak betez, kasuaren arabera. 
BI2.5 Norberaren eta sareko fitxategietan bilatzeko metodoak eta datu-baseetako barne- edo kanpo-kontsultak 
modu eraginkorrean aplikatzen dira. 
BI2.6 Enpresaren datu-baseak ezarritakoaren arabera eta datuak babesteko legeak eta barne-arauak betez 
eguneratzen dira. 
BI2.7 Informazioaren iraunkortasuna ziurtatzeko, segurtasun-kopiak egiten dira diskoan eta euskarrien 
kontserbazioari buruzko arauak betetzen dira 
BI2.8 Bezeroekiko erlazioak kudeatzeko tresnak (CRM) jasotako espezifikazioen arabera erabiltzen dira. 

LB3. Enpresak emandako zerbitzuaren kalitatea kudeatzeko prozesuan parte hartzea, zerbitzuaren premiak eta 
gogobetetze-maila aztertuz. 

BI3.1 Produktuetan eta zerbitzuetan detektaturiko akatsak dagokion sailari transmititzen zaizkio, kalitatea 
hobetzeko. 
BI3.2 Erregistraturiko eta artxibaturiko informazioa (kontsultak, eskaerak, gertakariak eta erreklamazioak) bezeroen 
premiekin alderatzen da, eskainitako zerbitzuaren mailan egin daitezkeen aldaketak detektatzeko. 
BI3.3 Bezeroen gogobetetzeari eta premiei buruzko txostenetan, proposamenak eta ondorioak aurkezten dira, eta 
emandako zerbitzuaren kalitatea optimiza dezaketen neurriak iradokitzen dira, aurkezpenak egiteko tresna 
informatikoak erabiliz, hala badagokio. 
BI3.4 Zerbitzuaren kalitatea kudeatzeko jarduerak zehazteko, ekipo batean integratu eta hari egokitu behar zaio, 
elkarrekin lan eginez edo aginduak betez, kasuaren arabera. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin. Informazioa irten eta sartzeko elementu 
informatiko periferikoak. Euskarriak eta artxibatzeko materiala. Bulego-materiala. Programak (erabiltzaile-ingurunea): 
testu-prozesadoreak, datu-baseak, kalkulu-orriak, bezeroekiko erlazioak kudeatzeko programak (CRM). Internet 
nabigatzaileak. Interneten nabigatzen laguntzeko sistemak, berehalako mezularitzako sistemak. Bideokonferentzia-
ekipoak. Faxa. Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Barne- zein kanpo-komunikazio errazak. Enpresaren edo erakundearen irudiaren transmisio optimoa. Ondasunen eta 
zerbitzuen bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileei informazioa eta aholkuak ematea. Protokoloaren aplikazio zuzena eta 
ahozko mezuen eta mezu idatzien interpretazioa. Trebetasun sozialen eta komunikaziorako trebetasunaren garapena 
eta aplikazioa. Bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearentzako arretari buruzko datu-baseak eta dokumentuak. 
Egindako zerbitzuaren kalitate-kontrola. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Argitalpenak, datu-baseak eta ekoizpen-sektoreei eta merkatuan dauden zerbitzuei buruzko informazioa. Enpresaren 
organigramak. Merkaturatzen den produktu edo zerbitzuari buruzko informazio teknikoa eta haren erabilerari edo 
kontsumoari buruzkoa. Datuak babesteari buruzko lege organikoa. Informazioaren gizartearen zerbitzu-legea. 
Kontratazioen baldintza orokorrei buruzko legea. Aldizkari espezializatuak. Buletin ofiziala. Komunikazio-bideak. 
Erakunde ofizialen informazioa (merkataritza-ganberak, elkarteak, etab.). Komunikazio-bideak. Kontsumitzaileak eta 
erabiltzaileak babesteko lege orokorra. Kontsumitzailea babesteko lege autonomikoak. 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala 
MERKATARITZA-JARDUERETAN INGELESEZ KOMUNIKATZEA, 
ERABILTZAILE INDEPENDENTEAREN MAILAREKIN 

 

Kodea: UC1002_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Ingelesezko ahozko informazioa interpretatzea, bezeroaren edo kontsumitzailearen premiei edo erreklamazioei 
erantzuteko. 

BI1.1 Bezeroek aurrez aurreko zein urrutiko solasaldi edo elkarrizketetan hizkuntza estandarrean adierazitako 
beharrak interpretatzen dira, eta jasotako informazioa bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearekin egiaztatzen da. 
BI1.2 Bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearen premiak asetzeko xehetasun garrantzitsuak — produktuaren 
ezaugarriak, prezioak, ordaintzeko eta garraiatzeko baldintzak— modu egokian lortzen dira, eta, behar izanez 
gero, xehetasun horiek erabat ulertzeko argibideak eskatzen dira. 
BI1.3 Produktuaren erabilerari edo lanari buruz hizkuntza estandarrean ahoz emandako jarraibide argi eta laburrak 
erraz interpretatzen dira. 
BI1.4 Ahozko merkataritza-erreklamazio bati buruzko informazio garrantzitsua erraz interpretatzen da, 
konponbidea bideratzeko. 

LB2. Oinarrizko merkataritza-dokumentuetako idatzizko informazio labur eta egituratua interpretatzea, hiztegia edo 
itzulpen-tresnak erabiliz, behar izanez gero. 

BI2.1 Oinarrizko merkataritza-dokumentuetako —eskaerak, fakturak eta/edo ordainbideak, etab.—datuak eta 
informazioa modu egokian interpretatzen dira, bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailea gogobetetzeko, eta termino 
ezezagunak hiztegian bilatzen dira, datuak eta informazioa erabat ulertzeko. 
BI2.2 Merkataritzaren eta kontsumo, produktu-erabilera edo lanaren inguruko araudiari buruzko testu labur eta 
egituratuak erraz interpretatzen dira, eta, behar izanez gero, kontsulta edo argibide laburrak eskatzen dira, erabat 
ulertzeko. 
BI2.3 Merkataritza-jarduerari buruzko artikulu, testu eta/edo korrespondentziaren argudio-lerro eta funtsezko 
puntuak erraz ateratzen dira, azkar irakurri ondoren. 
BI2.4 Salmentaren edo bezeroarekiko arretaren ereduzko argumentu-sortetako informazioa modu egokian 
interpretatzen da, eta termino ezezagunak hiztegian bilatzen dira, erabat ulertzeko. 

LB3. Naturaltasunez hitz egitea, aurrez aurreko nahiz urrutiko komunikazio-egoeretan bezeroarekiko harremanak 
sustatuz. 

BI3.1 Ahozko mezua, aurrez aurrekoa zein urrutikoa, adeitasunez, naturaltasunez eta xehetasun nahikoak emanez 
egiten da, bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearen premiei erantzuteko. 
BI3.2 Ahozko diskurtsoaren edukia solaskidearen egoera soziokulturalera egokitzen da, kortesia- eta kultura-
arauak edo komunikazio-testuinguru formal nahiz informaletara egokitutako arauak aplikatuz. 
BI3.3 Ahozko mezuak aurrez aurreko nahiz urrutiko komunikazio-kanalera egokitzen dira, mezua zuzen 
transmititzen dela bermatzeko. 
BI3.4 Salmenten eta/edo erreklamazioen inguruko merkataritza-egoera profesionaletan, argumentuak edo 
konponbiderako aukerak hizkuntza-baliabide askirekin azaltzen dira, hizkuntza limurtzailea eta argia erabiliz. 

 

LB4. Merkataritza-jardueren berariazko mezu errazak eta oinarrizko dokumentuak idaztea, dagozkion itzulpen-tresnak 
erabiliz. 
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BI4.1 Oinarrizko merkataritza-dokumentuetako terminologia identifikatzen da, zuzentasun lexiko, gramatikal eta 
semantikoari buruzko irizpideei jarraikiz, eta, behar izanez gero, interpretatzeko tresna egokiak erabiliz. 
BI4.2 Bezero eta kontsumitzaileekiko erlazioen jardueretako oinarrizko dokumentuak —merkataritza-gutunak, 
faxak, mezu elektronikoak, fakturak, erreklamazio-orriak eta ordainbideak— hizkuntza estandarrean betetzen dira, 
dokumentu-motari egokitutako terminologia, egitura eta aurkezpenaren arabera. 
BI4.3 Gutunak eta idatzizko komunikazio-mezuak bezeroarekin edo kontsumitzailearekin erabilitako kanaleko —
Internet, posta, SMS, etab.—erregistro formal edo informalaren eta ohiko erabileren arabera idazten dira. 
BI4.4 Idatzizko komunikazioetako hizkuntza laburtua zehatz erabiltzen da fax, Interneteko foro, txat, SMS eta 
abarretan, eta bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearekiko erlazioak arindu egiten dira. 

LB5. Ahoz erraz eta naturaltasunez komunikatzea bezero edo kontsumitzaile batetiko komunikazioan. 
BI5.1 Bezero edo kontsumitzaileekiko elkarrizketa edo kontsultak erraztasunez egiten dira, galderak eta 
eragozpenak arazorik gabe kudeatuz eta, behar izanez gero, informazio gehiago eskatuz, erabat ulertzeko. 
BI5.2 Gai ezberdinei buruzko elkarrizketa informalak —esperientzia pertsonalei, emozioei, interesei eta 
gaurkotasun-gertaerei buruzkoak— erraz egiten dira, eta solaskidearekiko elkarrekintza sustatzen da, parte 
hartzera gonbidatuz eta elkarrizketa atsegin bihurtuz. 
BI5.3 Erreklamazioei buruzko testuinguru profesionaletan, bezero edo kontsumitzailearekiko harremana hizkuntza-
baliabide eta baliabide tekniko nahikoekin garatu behar da, informazioa egiaztatuz eta beharrezko alderdiei 
buruzko bat-bateko galderak eginez. 
BI5.4 Gorputz-hizkuntza eta hitz gabeko hizkuntza bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearen baldintza 
soziokulturalera egokitzen dira ahozko aurrez aurreko komunikazioetan, mezuak ondo hartu eta interpretatu direla 
ziurtatuz. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tokiko sareak, intraneta eta Internet. Ekipo informatikoak, nabigatzaileak, posta elektronikoa. Erabiltzaile-ingurunearen 
aplikazio informatikoak eta aplikazio espezifikoak: hiztegiak, itzultzaileak edo bestelakoak, bideokonferentzietarako 
programak eta aurkezpen-programak. Dendako materiala eta altzariak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Bezeroekin ingelesez komunikatzea. Produktu eta zerbitzuen salmenta. Oinarrizko merkataritza-dokumentuak ingelesez. 
Erreklamazio-orriak ingelesez betetzea. Kexak konpontzea ingelesez hitz egiten duten kontsumitzaileekin. Egokitzapen 
soziolinguistikoa bezero eta kontsumitzaileekiko ingelesezko elkarrizketetan. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Merkataritza-dokumentazioa. Salmentarako argumentu-sortak ingelesez. Erreklamazio-orriak. Gutunei, gramatikari, 
erabilerei eta esapideei buruzko ingeleseko eskuliburuak. Hiztegi elebidunak, eta sinonimo eta antonimoenak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

SALMENTA-OPERAZIOAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

SALMENTAREN OPERAZIO OSAGARRIAK  

 
3. prestakuntza-modulua:  

BEZERO, KONTSUMITZAILE EDO ERABILTZAILEARI INFORMAZIOA ETA 
ARRETA EMATEA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

INGELES PROFESIONALA MERKATARITZA-JARDUERETARAKO 

 
5. prestakuntza-modulua:  

SALMENTA-JARDUERETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 

3 
4 
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1. prestakuntza-modulua:  
SALMENTA-OPERAZIOAK  
 

Kodea: MF0239_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0239_2 Produktuak eta/edo zerbitzuak saltzea merkaturatze-kanal 

ezberdinen bidez. 

 
Iraupena: 160 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
Salmenta-prozesuen antolamendua 
 
Kodea: UF0030 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

salmenta-prozesuei, profesionalaren merkataritza-jardueraren programazioari, merkataritza-dokumentuei eta salmentari 
aplikaturiko kalkuluak egiteari dagokienez. 
 

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. 
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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. 
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 

- 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. 
- 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. 
- Merkaturatzearen eta merkataritza-banaketaren bilakaera eta joerak. Informazio-iturriak eta merkataritza-

eguneratzea. 
- Enpresaren merkataritza-egitura eta -prozesua. 
- Produktuaren, zerbitzuaren eta merkataritza-establezimenduen posizionamendua eta marka-irudia. 
- Merkataritzari buruzko araudi orokorra: 

• Txikizkako Merkataritza Antolatzeko Legea. 

• Salmenta bereziak. 

• Establezimenduarekin eta establezimendurik gabe egindako saltzea. 

• Txikizkako merkataritzaren tokiko araudia: ordutegia eta abar. 
- Kontsumitzailearen eskubideak: 

• Kontsumitzailearen eskubide-motak. 

• Itzulketak. 

• Bermea: banatzailearen eta fabrikatzailearen erantzukizunak. 

2.  Salmenta profesionalaren kudeaketa 
- Saltzaile profesionala: 

• Saltzaile-motak: bisitaria, agente komertziala, saltzaile teknikoa, dendako saltzailea, etab. 
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• 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. 
- 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. 
- Zereginak kudeatzeko eta bisitak programatzeko tresnen erabilera. 

3.  Produktuen eta zerbitzuen salmentaren berariazko dokumentuak 
- 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. 
- Salerosketaren berariazko dokumentuak: 

• Eskaera-agindua. 

• Faktura. 

• Hartze-agiria. 

• Ordainagiria. 
- Merkataritza-dokumentuak prestatzearen inguruko araudia eta ohiko erabilerak. 

• Dokumentuak prestatzea. 

• Merkataritza-dokumentuen elementuak eta egitura. 

• Merkataritza-dokumentuak ordenatzea eta artxibatzea. 
- Merkataritza-dokumentuak prestatzeko eta antolatzeko aplikazio informatikoak. 

4.  Salmentaren kalkulua eta berariazko aplikazioak 
- Salmentari aplikaturiko kalkuluaren oinarrizko jardunbidea: Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. Tasak, 

ehunekoak. 
- PSPa kalkulatzea (Publikoarentzako Salmenta Prezioa): Kontzeptua. Gutxieneko salmenta-prezioa. Prezio 

lehiakorra. 
- Merkataritza-jardueraren kostuen kalkulua: 

• Fabrikazio-kostuak eta merkataritza-kostuak. 

• Bisita- eta harreman-kostuak. 

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

eta prezioen kontrola eta segimendua. 
- Salmentari aplikaturiko kalkulurako tresnak: 

• Saltokiko terminalaren (ST) kalkulu-funtzioak. 

• Kalkulu-orriak eta merkataritza-informazioa kudeatzeko aplikazio informatikoak. 

• Salmentarako beste aplikazio batzuen erabilera. 
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1.2. prestakuntza-atala 
Salmenta-teknikak: 
 
Kodea: UF0031 

 

Iraupena: 70 ordu. 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

salmenta-teknikak aplikatzeari dagokionez.  

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Internet ez beste merkaturatze-kanal batzuen bidez produktuak eta zerbitzuak saltzeko teknika egokiak aplikatzea. 

EI1.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta 
emoziozko elementuak aztertuz. 
EI1.2 Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritza-erlazioetan izan behar dituen 
ezaugarriak eta garatu behar dituen jarrerak deskribatzea.  
EI1.3 Bezeroaren jokaeran eta erosketa-motibazioetan parte hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI1.4 Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak ezagutzeak salmentan duen eragina deskribatzea. 
EI1.5 Salmenta gehigarriak eta/edo osagarriak eta/edo ordezko salmentak eragiteko modu ezberdinak zehaztea. 
EI1.6 Enpresa jakin bati buruzko informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, enpresaren 
posizionamendua identifikatzea eta deskribatzea, baita horrek bezeroaren eta komertzialaren arteko erlazioan duen 
ondorioa ere, eta aurrez aurreko salmenta baten ereduzko egoeretako prozesuaren funtsezko faseak deskribatzea. 
EI1.7 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala 
badagokio, aplikazio informatiko egokiak erabiliz, produktu edo zerbitzu hori aurkeztea. 
EI1.8 Bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, merkaturatze-kanal jakin baten bidez eta ezaugarriak ondo 
zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta: 

- Bezeroaren tipologia eta haren erosketa-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez, bezeroak kudeatzeko 
tresna informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

- Produktuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna nabarmenduz, 
eta, hala badagokio, salmenta-puntuari laguntza eskaintzeko tresnaren bidez (eskuliburuak, laguntza 
elektronikoa, intraneta, etab.) lotutako informazioa erabiliz. 

- Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea. 
- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera. 
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 

EI1.9 Bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta: 
- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duen komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 
- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 

A2: Gatazkak eta erreklamazioak ebazteko teknikak erabiltzea, ezarritako irizpide eta prozedurei jarraikiz. 
EI2.1 Gatazkak aurreikusteko teknikak identifikatzea. 
EI2.2 Gatazken eta erreklamazioen izaera identifikatzea. 
EI2.3 Bezeroen kexei eta erreklamazioei aurre egiteko erabiltzen diren teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa 
zehaztea. 
EI2.5Erreklamazio batek egin behar duen prozesua deskribatzea. 
EI2.6 Bezero batetiko elkarrizketa baten simulazioan, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko behar bezala 
zehaztuta eta ezarria dagoela: 

- Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz. 
- Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea. 
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak). 
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori 

erreklamazioak kudeatzeko tresna informatikoan sartzea. 

A3: Bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI3.1 Saldu osteko zerbitzuak merkataritza-prozesuetan duen esanahia eta garrantzia azaltzea. 
EI3.2 Segimendua eta saldu osteko zerbitzua behar duten merkataritza-egoerak identifikatzea. 
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EI3.3 Saldu osteko zerbitzuaren kalitatearen kontrolean gehien erabiltzen diren metodoak deskribatzea. 
EI3.4 Saldu osteko prozesua egituratzen duten uneak edo faseak deskribatzea. 
EI3.5 Enpresa baten bezeroen segimendua egiteko sistemari eta saldu 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 gakoak. 
- Erantzukizunaren 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. 

EI3.6 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarri jakin batzuk izanik, komunikazio-kanal ezberdinen bidez eta, hala 
badagokio, programa informatiko bat erabiliz: 

- Egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker onak, etab.), argi eta labur, haien 
asmoaren eta kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, mugikorretako mezuak, 
etab.). 

Edukiak 
1.  Salmenta-prozesuak 

- Salmenta-motak: 

• Aurrez aurreko eta aurrez aurrekoa ez den salmenta: antzekotasunak eta desberdintasunak. 

• Salmenta hotza. 

• Establezimenduetako salmenta. 

• Establezimendurik gabeko salmenta. 

• Aurrez aurrekoa ez den salmenta: telefono bidezkoa, Internet bidezkoa, katalogo bidezkoa, telesalmenta, etab. 
- Salmenta-prozesuaren faseak: 

• Bezeroarengana hurbiltzea, garapena eta salmenta ixtea. 

• Aurrez aurrekoa ez den salmentaren faseak. Aurrez aurreko salmentarekiko desberdintasunak eta 
antzekotasunak. 

- Salmenta prestatzea: Produktua ezagutzea. Bezeroa ezagutzea. 
- Bezeroarengana hurbiltzea: 

• Kontsumitzailearen premiak detektatzea. 

• Premiak sailkatzea, irizpide-moten arabera. 

• Kontsumitzailearen ohiturak eta jokabideak: kontsumitzailearengan eragiten duten barne-eta kanpo-aldagaiak. 

• Eroste-erabakiaren prozesua. 

• Saltzailearen eta kontsumitzailearen jokabidea salmenta-puntuan: profilak eta motibazioak. 

• Bezeroa behatzea et sailkatzea. 
- Produktuaren edo zerbitzuaren azterketa: 

• Produktu-motak, salmenta-puntuaren eta establezimenduaren arabera. 

• Produktuen eta zerbitzuen ezaugarriak. Ezaugarri teknikoak, komertzialak eta psikologikoak. 

• Produktuaren ezaugarriak, produktuaren bizi-zikloaren (PBZ) arabera. 

• Aurkezteko moduak: ontziak eta paketatzea. 

• Erabiltzeko baldintzak. 

• Prezioa. Konparazioak. 

• Marka. 

• Publizitatea. 
- Salmenten argumentu-sorta: 

• Produktuari buruzko informazioa salmenta-profesionalari. 

• Fabrikatzailearen argumentu-sorta. 

• Salmenta-argumentuen aukeraketa. 

2.  Salmenta-teknikak aplikatzea 
- Produktu edo zerbitzuaren aurkezpena eta erakustaldia. 

• Kontzeptua. Produktuen aurkezpen-motak. 

• Produktuen eta zerbitzuen arteko desberdintasunak. 
- Bezero ugariren aurreko erakustaldiak: 

• Solaskide gutxiren eta askoren aurreko aurkezpenen arteko desberdintasunak. 
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• Aurkezpenak diseinatzean kontuan hartu beharreko irizpideak. 

• Aurkezpenetarako aplikazioak. 
- Merkataritzako argumentu-sorta: 

• Argumentu-motak eta argumentu-moduak. 

• Eragozpen-motak eta eragozpen-moduak. 
- Eragozpenak baliogabetzeko teknikak. 
- Erosteko konbentzitzeko teknikak. 
- Salmenta gurutzatuak: Salmenta gehigarriak. Ordezko salmentak. 
- Salmentari aplikaturiko komunikazio-teknikak: 

• Komunikatzaile eraginkorraren gaitasunak: adierazgarritasuna, gogatzeko gaitasuna, enpatia eta adimen 
emozionala. 

• Aurrez aurreko merkataritza-komunikazioaren oztopoak eta zailtasunak. 

• Hitzik gabeko komunikazioa: informazioa jokabidearen eta gorputzaren bidez transmititzea. 

• Gorputzaren bidezko teknikak hitzik gabeko komunikaziorako: eskuak, begirada, posizioa, solaskideen arteko 
espazioa, etab. 

- Aurrez aurrekoa ez den komunikaziorako teknikak: 

• Aurrez aurrekoa ez den komunikaziorako baliabideak eta tresnak. 

• Aurrez aurrekoa ez den komunikazioaren oztopoak. 

• Aurrez aurrekoa ez den komunikaziorako teknikak: Telefono bidezko irribarrea. 

• Idatzizko merkataritza-komunikazioa: Gutunak eta idatzizko merkataritza-dokumentuak. 

3.  Bezeroen segimendua eta leialtzea 
- Konfiantza eta merkataritza-erlazioak: 

• Bezeroak leialtzea. Kontzeptua eta abantailak. 

• Bezeroarekiko erlazioak eta zerbitzuaren kalitatea: bezero preskriptoreak. 

• Saldu osteko zerbitzuak. 
- Leialtze-estrategiak. 

• Harreman-marketina. 

• Puntu-txartelak. 

• Sustapenak. 
- Bezeroekiko erlazioak kanporatzea: telemarketina. 
- Bezeroekiko erlazioak kudeatzeko aplikazioak (CRM). 

4.  Salmentaren berariazko gatazkak eta erreklamazioak ebaztea 
- Gatazkak eta erreklamazioak salmentan: 

• Tipologia: Kexak eta erreklamazioak. 

• Desberdintasunak eta ondorioak. 
- - Kexak eta erreklamazioak kudeatzea. 

• Kontsumitzailea babesteko araudia. 

• Kontsumitzaileen eskubideak: bitartekarien eta banatzaileen erantzukizuna. 

• Dokumentuak eta frogak. 

• Erreklamazio-orriak: elementuak eta betetzea. 

• Izapideak: prozedura eta erreklamazioen ondorioak. 

• KIUB: kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoak. 
- Erreklamazioak ebaztea: 

• Ohiko erantzun eta erabilerak merkataritza-sektorean. 

• Erreklamazioak auzibidetik kanpo konpontzea: Abantailak eta prozedura. 

• Kontsumoko arbitraje-batzordeak. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
Internet bidezko salmenta 
 
Kodea: UF0032 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

salmenta-teknikak aplikatzeari dagokionez.  
 

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: 

- 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. 
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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. 

- Internet bidezko merkataritza-harremanak 

• B2B, 

• B2C, 

• B2A 
- Onlineko sistemetako utilitateak: 

• Nabigatzaileak: Nabigatzaile nagusien erabilera. 

• Posta elektronikoa. 

• Berehalako mezularitza. 

• Telelana. 

• Banaketa-zerrendak eta beste utilitate batzuk: bezeroekiko harremanaren onlineko kudeaketa. 
- Internet bidezko merkataritzaren ereduak. 

• Abantailak. 

• Motak. 

• Eraginkortasuna. 
- Onlineko zerbitzariak: 

• Doako zerbitzariak. 

• Onlineko merkataritzaren kostuak eta errentagarritasuna. 

2.  Web-orrien merkataritza-diseinua  
- Internauta, benetako eta balizko bezero gisa. 

• Internautaren profila. 

• Internauta-bezeroaren jokabidea. 

• Marketin birala: aplikazioak eta jokabide egokia. 
- Merkataritza-irizpideak web-orrien merkataritza-diseinuan. 
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• Web-orrien diseinuaren zatiak eta elementuak. 

• Merkataritza-irizpideak web-orrien diseinuan. 

• Web-orriaren usagarritasuna. 
- Denda birtualak: 

• Denda birtualen tipologia. 

• Erakusleiho birtuala. 

• Bisita gidatuak. 

• Sustapen-ekintzak eta iragarki-bandak. 
- Internet bidez ordaintzeko bitartekoak. 

• Segurtasuna eta isilpekotasuna. 

• ST birtuala. 

• Transferentziak, errenboltso bidezko kobrantzak. 
- Bezeroen gatazkak eta erreklamazioak: 

• Erreklamazioen onlineko kudeaketa. 

• Onlineko merkaturatzearen bermeak. 

• Jardunbide onak onlineko merkaturatzean. 
- Merkataritzako web-orriak diseinatzeko erabiltzaile-mailako aplikazioak. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
SALMENTAREN OPERAZIO OSAGARRIAK 

 
Kodea: MF0240_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0240_2 Salmentaren operazio osagarriak egitea. 

 

Iraupena: 140 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
HORNIKUNTZA ETA BILTEGIRATZEA SALMENTAN 
 
Kodea: UF0033 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Merkataritza-establezimendu mota ezberdinak antolatzeko eta horien biltegiak kudeatzeko teknikak aplikatzea, 
aurrez zehaztutako irizpideen arabera. 
EI1.1 Produkzio-, merkataritza- eta zerbitzu-enpresetan ohikoak diren izakin-motak bereiztea. 
EI1.2 Izakinen jasotzeari, biltegiratzeari, barne-banaketari eta bidaltzeari buruzko administrazio-prozedurak azaltzea, 
sortutako dokumentuen funtzioa eta eskakizun formalak zehaztuz, eta ekipoek (agenda elektronikoak, barra-kodeen 
irakurgailuak, etab.) eta biltegiak kudeatzeko tresna informatikoek egiten duten ekarpena identifikatuz prozesu 
bakoitzean. 
EI1.3 Etiketatze-mota erabilienek jasotzen duten informazioa deskribatzea, eta ereduzko produktuekin erlazionatzea. 
EI1.4 Izakinak sailkatzeko eta kokatzeko irizpide erabilienak azaltzea. 
EI1.5 Inbentario-motak deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta xedea azaltzea. 
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EI1.6 Biltegi bateko izakinen mugimenduari buruzko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Hartutako izakinei dagozkien emate-agiri eta fakturetan agertu beharreko informazioa zehaztea. 

- Bidalitako izakinei dagozkien emate-agiriak eta entrega-oharrak egitea. 

- Hasierako izakinak, ondoren hartutakoak eta produktuen bidalketak biltegiko fitxetan erregistratzea. 

- Izakinen inbentarioa egitea, metodo egokiena hautatuz. 

EI1.7 Stock optimoa, gutxieneko stocka eta stock-haustura kontzeptuak zehaztea, eta haien kalkuluan eragiten duten 
aldagaiak identifikatzea. 

EI1.8 Stockak erreferentzia bidez berriz jartzeko unea identifikatzea, biltegiko stock-haustura saihesteko. 
 

Edukiak 
1.  Stocken eta inbentarioaren kudeaketa 

- Produktuen ezaugarriak eta kontserbazioa. 

• Produktuen kontserbatzeko kondizioak. 

• Oinarrizko ezaugarriak. 

• Produktu bereziak. Aplikatu beharreko araudia. 

• Paketatzea eta kontserbazioa. 

- Stock-en sailkapena: ABC sailkapena. 

- Produktuak txandakatzea: kontzeptua. 

• Stock-haustura: ondorio komertzialak. 

• Segurtasun-stocka: kontzeptua eta kalkulua. 

• Stock optimoa: kontzeptua eta kalkulua. 

• Aldizkakotasuna eta eskabide-puntuaren metodoak. 

- Inbentarioa. 

• Helburua. Inbentarioa balioztatzeko printzipioak eta metodoak. LIFO eta FIFO. 

• Inbentario fisikoa eta inbentario kontablea. 

- Galera ezezaguna: kontzeptua eta kausak. 

- Biltegiratzearen kudeaketa: 

• Oinarrizko kontzeptuak. Sarrerak eta irteerak. 

• Biltegiko fitxak. 

• Informazioaren erregistroa: produktuen etiketak. 

• Kodetzea eta trazabilitatea. 

- Inbentarioen kontrola: Stockaren kontrol-ratioak. 

- Berrikuntza teknologikoak: Biltegia kudeatzeko tresna informatikoak: hardwarea eta softwarea. 

2.  Produktuen biltegiratzea eta barne-banaketa 
- Biltegia: kontzeptua eta helburua. 

- Produktuak biltegiratzeko antolamendu-prozesua: 

• Biltegiratzeko sistemak. 

• Bloke pilatuak. 

• Sistema konbentzionala. 

• Sistema trinkoa. 

• Sistema dinamikoa. 

- Biltegiratzeko irizpideak: 

• Motak. 

• Kokapena. 

• Pilatzea. 

• Abantailak eta eragozpenak. 

- Barne-banaketa eta biltegiaren planoa. 

- Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa biltegian: 

• Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 

• Segurtasun- eta higiene-neurriak. 

• Merkataritza-biltegirako gomendioak: Segurtasun-eskuliburua. 
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2.2. prestakuntza-atala 
PRODUKTUAREN ANIMAZIOA ETA AURKEZPENA SALMENTA-PUNTUAN 
 
Kodea: UF0034 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.  

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Salmenta-puntu fisikoak antolamendu- eta ezarpen-prozedurak aplikatzea, aurrez zehaztutako merkataritza-irizpideen 
arabera. 

EI1.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta 
emoziozko elementuak aztertuz. 
EI1.1 Salmenta-puntu fisikoko ereduzko kontsumitzaileen jokabideak eta ohiturak deskribatzea. 
EI1.2 Produktuak eta/edo zerbitzuak salmenta-puntu fisikoan desberdin kokatzeak bezeroarengan eragiten dituen 
ondorioak identifikatzea. 
EI1.3 Stockak erreferentzia bidez berriz jartzeko unea identifikatzea, linealeko stock-haustura saihesteko. 
EI1.4 Produktuak familien arabera sailkatzea, indarrean den araudia betez. 
EI1.5 Lapurreta-arrisku handiena duten produktu eta kokapenak deskribatzea, baita enpresek gehien erabiltzen dituzten 
segurtasun-sistemak eta lapurreten kontrako sistemak ere. 
EI1.6 Salmenta-puntu fisikoan produktuak maila, linealeko eremu eta posizio ezberdinetan kokatzeko kontuan hartzen 
diren parametro fisiko eta komertzialak identifikatzea. 
EI1.7 Merkataritza-komunikaziorako elementu eta materialak eta horien kokapena aztertzea, salmenta-puntu birtual 
baten kasu praktiko batean. 
EI1.8 Salmenta-kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak dauzkala, une bakoitzean eskura dagoen 
produktu-aukeraren kokapena berehala identifikatzea, produktu alternatiboak eta osagarriak adieraziz. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dauzkan merkataritza-establezimendu bat eta informazio-kartel, produktu eta 
altzari batzuk izanik: 

- Merkataritza-establezimenduaren gune hotz eta beroak bereiztea. 
- Gune hotzak berotzeko metodo bat proposatzea. 
- Produktuak etiketatzea, ezarritako irizpideei jarraikiz, eta lapurren kontrako sistemak ipintzea. 
- Merkataritza-establezimenduan produktuen banaketa eta kokapena antolatzea, merchandising-teknikak 

aplikatuz, altzarien egoera ikuskatuz eta indarrean den araudia betez. 
- Informazio-kartelen eta transmititu nahi diren mezuen egoera ikuskatzea. 
- Prozesuaren emaitzei buruzko txostena egitea, baliabide informatikoak erabiliz, hala badagokio. 

A2: Salmenta-jardueratik ondorioztatutako txostenak egitea, ezarritako helburuen arabera. 
EI2.1 Merkataritza-txosten bat idazteko urratsak eta arauak deskribatzea. 
EI2.2 Produktu-sortarekin, eskaerarekin eta bezeroarekin zerikusia duen jarduera profesionalean bildutako informazio 
garrantzitsua identifikatzea, eta idatziz aurkeztea, bezeroarekiko erlazioak kudeatzeko sistemetan (CRM) jasotako 
informazioa erabiliz, hala badagokio. 
EI2.3 Bezeroen eta zehaztutako salmenta-jardueren ezaugarri diren datu historiko batzuk emanik: 

- Datu horiekin estatistikak egitea, eta erraz interpreta eta kontsulta daitekeen dokumentu batean jasotzea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean, merkatuaren bilakaerari, segmentazioari, marken posizionamenduari eta enpresak 
merkaturatzen dituen produktu eta zerbitzu batzuen ezaugarriei buruzko datuetatik abiatuz: 

- Enpresaren negozio-lerroarekin zerikusia duten merkatu-berrikuntzak identifikatzea. 
- Negozio-lerro berrietan sartzeko aukerak iradokitzea. 
- Txosten bat egitea, lortutako informazioa argi, zehatz eta ordenatuta aurkezteko. 

A3: Paketatze- eta biltze-teknikak aplikatzea, zehaztutako irizpideei jarraikiz. 
EI3.1 Produktuaren araberako biltze- eta paketatze-mota identifikatzea, baita horren ezaugarriak eta enpresak 
transmititu nahi duen irudia ere. 
EI3.2 Paketatzeak enpresaren irudiaren transmisioan dituen ondorioak azaltzea. 
EI3.3 Produktuen paketatzeak eta biltzeak estatikaren eta babesaren alderditik izan behar dituen ezaugarriak zehaztea. 
EI3.4 Produktu batzuk, kanpaina bat, paketatze-material batzuk eta apaingarri batzuk izanik, eta enpresak transmititu 
nahi duen irudia behar bezala zehaztuta dagoela, produktu horiek paketatzea. 
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Edukiak 
1.  Salmenta-puntuaren antolamendua 

- Merkataritza-espazioak antolatzeari eta banatzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak: produktuak ezartzea. 
- Produktua ezartzeko irizpideak: 

• Eremuak: salmenta, erakusketa, zirkulazioa, biltegiratzea eta kutxa. 

• Sailak eta produktu-familiak: produktuen kategoriak. 
- Bezeroaren jokabidea salmenta-puntuan. 

• Sarrera. 

• Zirkulazioa eta ibilbidea. 

• Irteera. 
- Merkataritza-espazioa. 

• Korridoreak. 

• Sailak eta erakusleihoa. 
- Linealaren kudeaketa: 

• Produktu-aukera zehaztea: zabala, sakona, egituratua. 

• Sustapenak eta produktu erakargarriak, produktu liderrak, markako produktuak, sasoiko produktuak eta 
produktu iraunkorrak. 

• Facinga: kontzeptua. 

• Produktuak linealean txandakatzea: kontzeptua eta kalkulua. 

• Berriz jartzea: kontzeptua, eta lineala horniduraz gabetzearen ondorioak. 
- Artikulu-familien banaketa linealean. 
- Ordena eta garbitasuna salmenta-puntuan. 
- Segurtasun- eta higiene arauak salmenta-puntuan. 

2.  Oinarrizko animazioa salmenta-puntuan 
- Salmenta-puntuko animazioren oinarrizko faktoreak: 

• Altzariak. 

• Dekorazioa. 

• Argiztapena. 

• Kolorea. 

• Soinua. 

• Seinaleztapena edo beste batzuk. 
- Oinarrizko merkataritza-ekipoa eta -altzariak. 

• Gondola. 

• Erakustegiak. 

• Beira-arasak. 

• Elementuak: buruak eta lineala. 

• Muntaketa eta mantentze-lanak: segurtasun- eta higiene-arauak. 
- Nola ikusten diren produktuak linealean. 

• Produktua kokatzea: lineala optimizatzea. 

• Produktuaren informazioa establezimenduan. 

• Indarrean den lege-araudia: prezioa keta sustapenak. 
- Gune hotzak berotzea salmenta-puntuan: 

• Gune hotzak eta beroak. 

• Berotze-metodoak. 
- Saltokiko publizitatea: 

• Adierazle bisualak. 

• Erakustegiak. 

• Kartelak. 

• Erakustaltzariak. 

• Kartel argidunak. 
- Salmenta-puntuko kartelak: 

• Bezero-mota nagusiak. 

• Funtzioa eta nabarmentasuna. 

• Oinarrizko errotulazio-teknikak. 

• Erabiltzaile-mailako aplikazio grafikoak eta edizio-aplikazioak. 
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- Saltzeko makinak. Vending-a. Saltzeko makinen salmenten kudeaketa. 
3.  Produktuak salmentarako aurkeztea eta paketatzea 

- Merkataritza-paketatzea: 

• Paketatze-motak eta haien helburuak. 

• Aurkezpen-ontzia: ezaugarriak. 

• Oparitarako bilgarria: ezaugarriak. 

• Merkataritza-kanpainen paketatzea. 

• Kontserbatzeko paketatzea. 

• Poltsa: motak eta ezaugarriak. 

- Paketatze eta biltze komertzialerako teknikak. 

• Paketatze-materialak. 

• Produktu simetrikoak. 

• Produktu biribilak. 

• Beste produktu batzuk. 

- Paketatzeko produktuak erabiltzea: Papera. Artaziak eta abar. Materialaren erabilera optimizatzea: 
eraginkortasuna eta kalitatea. 

- Kanpaina eta produktu-mota bakoitzari egokitutako apaingarriak jartzea. 

- Txantiloiak eta akaberak. 

4.  Salmentari buruzko merkataritza-txostenak egitea 
- Salmenta-txostenak: kontzeptua eta helburua. 

- Txosten baten egitura: 

• Konposizioa. 

• Eskema: Edukien antolamendua. 

- Merkataritza-txostenak egitea. 

• Produktu-aukera: Haustura, akatsak, soberakinak. 

• Eskaera: Premien eta produktuen detekzioa. 

• Bezeroa: Segmentuak, negozio-lerro berriak. 

• Merkataritza-datuen aurkezpen grafikoa: salmenta-kopurua, bisitak, etab. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
SALMENTAREN KUTXA-OPERAZIOAK 
 
Kodea: UF0035 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.  

 

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: 
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- 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 

- Salmenta-operazioak kobratzeko eta ordaintzeko erabiltzen diren kutxa eta ekipoak: 

• Funtzionamendua. 

• Ezaugarriak. 

- Sistema tradizionalak: 

• Kutxa erregistratzailea. 

• Datafonoa. 

- STaren elementuak eta ezaugarriak. 

- ST irekitzea eta ixtea. 

- Eskanerra eta produktuaren informazioa irakurtzea. 

- STaren beste funtzio batzuk. 

- Merkataritza-lengoaiak: merkantzia kodetzea, datuen transmisio elektronikoa (EDI sistema, etab.). 

- Beherapenak, sustapenak eta baleak STean. 

- Saltokiko terminalaren (ST) erabilera. 

2.  Salmenta-operazioak kobratzeko eta ordaintzeko prozedurak 
- 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. 

- Ordainagiriak: 

• Hartu-agiria: elementuak eta ezaugarriak. 

• Transferentzien ziurtagiria. 

- Fakturaren eta hartu-agiriaren arteko desberdintasunak. Merkatariaren eta merkataritza-establezimenduaren 
obligazioak. 

- Itzulketak eta txartelak. 

• Araudia. 

• Kudeaketaren barne-prozedurak. 

- Kobrantza- eta ordainketa-operazioen erregistroa. 

- Kutxako kontaketa. Kontzeptua eta helburua. 

- STeko segurtasunari eta jarrera-higieneari buruzko gomendioak. 
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3. prestakuntza-modulua 
BEZERO, KONTSUMITZAILE EDO ERABILTZAILEARI INFORMAZIOA ETA 
ARRETA EMATEA 
 

Kodea: MF0241_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0241_2 Bezeroarentzako, kontsumitzailearentzako edo 

erabiltzailearentzako arreta-zerbitzuaren ekintzak gauzatzea. 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 

BEZEROARENTZAKO EDO KONTSUMITZAILEARENTZAKO ARRETA KUDEATZEA 

 

Kodea: UF0036 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, arreta-zerbitzuaren 

ezaugarriei eta kalitatea eta bezeroaren gogobetetzea neurtzeko informazioa lortzeari dagokienez. 

 

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. 

 

3 



 
 

Salmenta-jarduerak 

 

 
 

 

35 

Edukiak 

1.  Bezeroari edo kontsumitzaileari arreta emateko prozesuak 
- Bezeroarentzako arreta: kontzeptua eta ezaugarriak. 

• Enpresa fabrikatzaileak. 

• Enpresa banatzaileak. 

• Bezeroekin eta bezeroarentzako arreta-zerbitzuekin zerikusia duten enpresak. 

• Bezeroaren defendatzailea: jarraibideak eta joerak. 

- Bezeroari arreta emateko sailaren mendekotasun funtzionala: 

• Enpresen antolamendu funtzionala: Organigrama. 

• Bezeroari arreta emateko sailaren erlazioak: merkataritza, finantzak eta salmentak. 

- Bezeroarentzako arretan garatutako funtsezko faktoreak. 

• Izaera. 

• Ondorioak. 

• Araudia: produktuak eta araututako esparruak. 

- 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. 

- Bezeroarentzako arretan eragina duten aldagaiak. 

• Posizionamendua eta irudia. 

• Harreman publikoak. 

- Bezeroak emandako informazioa. 

• Analisi konparatiboa. 

• Informazioaren izaera. 

• Galdeketak. 

• Bezeroaren gogobetetzea. 

• Matxurak. 

• Erreklamazioak. 

- Bezeroarentzako arretaren parte diren dokumentuak. 

- Saldu osteko zerbitzua. 

2.  Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren kalitatea 
- Enpresaren kalitate-prozesuak. 

- Zerbitzuaren kalitatea: kontzeptua eta ezaugarriak. 

• Garrantzia. 

• Helburua. 

• Kalitatea eta bezeroaren gogobetetzea. 

- Kontrol-ratioak eta kalitatearen eta bezeroaren gogobetetzearen neurketa. 

• Kontrol-elementuak. 

• Bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko metodoak. 

• Neurri zuzentzaileak. 

3.  Bezeroarentzako arretaren lege-alderdiak 
- Txikizkako Merkataritzaren Antolamendua:. Edukia. Bezeroarentzako arretan dituen inplikazioak. 

- Informazio-gizartearen zerbitzuak eta merkataritza elektronikoa. Edukia. Inplikazioak. 

- Datuen babesa: Edukia. Bezeroekiko harremanetan dituen inplikazioak. 

- Kontsumitzailea babestea: 

• Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko lege orokorra. 

• Kontsumitzailea babesteko erkidegoko eta tokiko araudia. 
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3.2. prestakuntza-atala 
BEZEROARI EDO KONTSUMITZAILEARI INFORMAZIOA ETA ARRETA EMATEKO 
TEKNIKAK 
 
Kodea: UF0037 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, bezero edo 

kontsumitzaileekiko erlazioetan eta haientzako arretan komunikazio- eta kudeaketa-sistemak aplikatzeari dagokionez.  
 

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 jarrerak 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. 
EI2.5 Ezaugarrian behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, sortutako gorabehera, erantzun eta 
erreklamazioak erregistratzea, emandako eskuzko tresnak eta tresna informatikoak erabiliz. 
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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 

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

• Artxibatzeko teknikak: fitxategiaren izaera eta xedea. 

• Fitxategiak egitea. 
- Enpresaren barruan informazioa kudeatzeko eta tratatzeko prozedurak. 
- 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. 
- Bezeroen datuei buruzko datu-baseak babesteko araudia. Datuak babesteko prozedurak. 
- Txostenak egin eta aurkeztea. 

2.  Bezeroei eta kontsumitzaileei komunikatzeko teknikak. 
- Pertsona arteko komunikazioaren eredua. 

• Elementuak: xedeak, subjektuak eta edukiak. 

• Komunikazio-sistemak: bilakaera eta garapena. 

• Aurrez aurreko eta aurrez aurrekoa ez den komunikazioa. 
- - Pertsona batekiko edo gehiagorekiko komunikazioa: desberdintasunak eta zailtasunak. 
- Aurrez aurreko pertsona arteko komunikazioaren oztopoak eta zailtasunak. 
- Ahozko adierazpena: 

• Informazioaren kalitatea. 

• Aurkezteko moduak. 

• Ahozko adierazpena: ahoskera eta intonazioa. 
- Ahozkoa ez den komunikazioa. Gorputzaren bidezko komunikazioa. 

- Enpatia eta asertibotasuna. 

• Oinarrizko printzipioak. 

• Entzute aktiboa. 
- Aurrez aurrekoa ez den komunikazioa: 

• Ezaugarriak eta tipologia. 

• Oztopoak eta zailtasunak: Telefono bidezko komunikazioaren ereduak. 

• Telefono bidezko ahozko adierazpena.. 
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• Ahozkoa ez den komunikazioa: Telefono bidezko irribarrea. 

• Telefono bidezko komunikazioaren arauak. 

• Mezua eta hizkuntza telefono bidezko komunikazioan. Hizkuntza positiboa. 
- Idatzizko komunikazioa. 

• gutunak, faxak. 

• Posta elektronikoa: elementu nagusiak. 

• Berehalako mezularitza: ezaugarriak. 

• Komunikazioa sareetan (intraneta eta Internet). 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
INGELES PROFESIONALA SALMENTA-JARDUERETARAKO 
 

Kodea: MF1002_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC10002_2: Merkataritza-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile 

independentearen mailarekin. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hizkuntza estandarreko ahozko solasaldi baten informazioa interpretatzea, aurrez aurre nahiz urrutitik, bezero eta 
kontsumitzaileekiko erlazioen ereduzko egoeretan. 

EI1.1 Merkataritza-jardueretan ohikoa den oinarrizko merkataritza-terminologiaren ahoskera fonetikoa bereiztea. 
EI1.2 Kontsumo edo salmentarako produktu edo zerbitzuen iragarkien ahozko grabazioak entzunda, ondoko hauek 
identifikatzea, gutxienez: 

- Produktuen ezaugarriak: kantitateak eta ezaugarriak. 
- Prezioa. 
- Beherapenak, gainordainak, ordaintzeko bideak, etab. 

EI1.3 Kontsumo- eta merkataritza-jardueretan ohikoak diren hainbat egoera biltzen dituen kasu praktiko batean 
(adibidez, salmenta bat edo produktuen erreklamazioa, hizkuntza estandarrean eta zaratarik gabe), ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroaren edo kontsumitzailearen premiak zehatz interpretatzea, produktuen ezaugarriei, kantitateari eta 
kalitateari dagokienez. 

- Operazioa eraginkortasunez egiteko beharrezkoak diren bezeroaren edo erreklamatzailearen datu 
pertsonalak identifikatzea. 

A2: Oinarrizko testu idatzi eta merkataritza-dokumentuetan jasotako informazio garrantzitsua modu eraginkorrean 
interpretatzea, interpretazio-tresnak —eskuzkoak nahiz informatikoak— eta informazio-iturri egokiak erabiliz. 

EI2.1 Produktu eta zerbitzuen kontsumo- eta merkataritza-jardueretako ohiko lexikoa identifikatzea, eta ondoko hauek 
bereiztea, gutxienez: produktuen kantitate eta ezaugarriak, prezioak, gainordainak, beherapenak, ordaintzeko bideak, 
kontsumitzailearen eskubideak, bermeak, itzulketak, etab. 
EI2.2 Ondoko elementu hauen lexiko teknikoaren ezaugarriak bereiztea: 

- Etiketak. 
- Produktuen erabilerari buruzko eskuliburuak eta jarraibideak. 
- Bermeak. 
- Salmenten argumentu-sortak. 
- Merkataritza-faxak eta -gutunak. 
- Fakturak. 
- Erreklamazio-orriak, hartu-agiriak, etab. 

EI2.3 Barne-merkataritzari eta kontsumoari buruzko Europako oinarrizko araudiaren ingelesezko bertsioa irakurrita, 
testuaren ildo nagusiak zehaztasunez laburtzea. 
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EI2.4 Bezero baten erreklamazio horri batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, erreklamazioaren 
xedea eta informazio garrantzitsua identifikatzea: 

- Erreklamatzailearen datu pertsonalak. 
- Bezeroaren eskaera. 

A3: Bezero batetiko harreman-egoeretan ahozko mezuak sortzea, bezeroaren beharrizanak asetzeko. 
EI3.1 Ahozko komunikazio eraginkorrerako beharrezkoak diren heziketa- eta kortesia-egitura, -formula eta -arauak 
identifikatzea, merkataritza-jardueretako testuinguru sozioprofesional desberdinen arabera: saldu aurrekoa, salmenta, 
erreklamazioa eta saldu ostekoa. 
EI3.2 Merkataritza-jardueren kasu praktikoetan, ahozko mezuak argi eta zuzentasun fonetikoz transmititzea, tonu 
ezberdinak erabiliz merkataritzako testuinguru sozioprofesional ezberdinen arabera, eta interesa, ardura, zalantza eta 
poztasuna adieraziz, beste batzuen artean. 
EI3.3 Produktu edo zerbitzu baten ezaugarrietatik abiatuz, produktuaren ahozko deskribapena egitea, 5 minutuz 
gutxienez, zehaztasunez eta xehetasunez. 
EI3.4 Argi zehaztutako argumentu-sorta duen produktu edo zerbitzu baten telefono bidezko eskaera edo salmenta baten 
grabazioaren kasu praktiko batean, argitasun fonetiko eta sintaktikoz egitea eskaeran edo argumentu-sortan azaldutako 
galderak. 

A4: Oinarrizko merkataritza-dokumentuak idaztea eta betetzea, interpretazio-tresnak —eskuzkoak nahiz informatikoak— eta 
informazio-iturri egokiak erabiliz. 

EI4.1 Oinarrizko merkataritza-dokumentuetako hizkuntza ezberdinen eta ohiko lexiko teknikoaren ezaugarriak 
identifikatzea: gutunak, fakturak, eskaera-aginduak, hartu-agiriak, erreklamazio-orriak, etab. 
EI4.2 Merkataritza-gutunetan eta bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileen erreklamazio-orrietan erabili ohi diren 
esamolde, egitura eta aurkezpen-moduak identifikatzea. 
EI4.3 Merkataritza-gutunetan erabili ohi diren egitura formal eta informalak bereiztea. 
EI4.4 Bezero edo kontsumitzaile batetiko merkataritza-jardueren hainbat kasu praktikotatik abiatuz, merkataritza-gutun 
bat idaztea, enpresetako ohiko erabileren arabera, ondoko elementu hauek kontuan hartuta, gutxienez: bidaltzailearen 
datuak, gutunaren xedea, produktuaren kantitateei eta kalitateei buruzko informazio-eskaerak eta -erantzunak, prezioak, 
goiz ordaintzeagatiko beherapenak, etab. 
EI4.5 Merkataritza-jardueren kasu praktiko batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituela, oinarrizko 
dokumentuak ingelesez betetzea: 

- eskaera-agindu bat, kantitateei eta ezaugarriei buruzko espezifikazioekin. 
- faktura bat. 
- txeke bat. 

EI4.6 Bezero edo kontsumitzaile baten erreklamazio baten kasu praktiko batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkala, komunikazio-dokumentuak idaztea, sinple eta zehatz, hizkuntza arina eta laburtua erabiliz: faxak, 
posta elektronikoaren bidezko mezuak eta/edo barne- nahiz kanpo-mezuak bezeroari eta erreklamazioaren 
arduradunari, hurrenez hurren, erreklamazio hori ebazteko. 

A5: Ahoz erraz eta naturaltasunez komunikatzea bezero edo kontsumitzaile batetiko komunikazioan. 
EI5.1 Bezero edo kontsumitzaile batetiko ahozko komunikazio eraginkorrerako beharrezkoak diren heziketa- eta 
kortesia-egitura, -formula eta -arauak deskribatzea, herritartasun desberdineko bezeroen ezaugarri soziokultural 
desberdinen arabera: indiarrak, txinatarrak, arabiarrak, latindarrak, europarrak eta iparamerikarrak, besteak beste. 
EI5.2 Herritartasun desberdineko bezeroekiko erlazioetako ohitura sozioprofesionalak identifikatzea, kultura hauek 
bereiziz, gutxienez: ekialdekoa, mendebaldekoa eta arabiarra. 
EI5.3 Herritartasun desberdineko bezeroen arabera desberdinak diren aldagai soziokulturalak deskribatzea: 

- Ordutegi-ohiturak. 
- Ohitura profesionalak. 
- Herrialdeko protokolo-arauak. 
- Egitura hierarkikoa eta bezeroekiko erlazio sozioprofesionalak. 

EI5.4 Ahozko mezua bezeroaren edo kontsumitzailearen testuinguru soziokulturalera egokitu ezean merkataritza-
jardueretan sor daitezkeen arazo ohikoenak azaltzea. 
EI5.5 Merkataritza-jardueren ereduzko egoera baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Nork bere burua aurkeztea eta solaskidea ezagutzea, bezeroari egokitutako protokolo- eta kortesia-arauak 
jarraituz. 

- Solaskideari argibideak eta informazio osagarria eskatzea, ohiko esamolde eta kortesia- eta protokolo-
arauak erabiliz. 

- Ahoz argi azaltzea eskainitako produktu edo zerbitzuen ezaugarri teknikoak eta kondizioak, ahozko 
esamolde ohikoenak erabiliz. 

- Salmentako ohiko kortesia- eta protokolo-arauak erabiliz agurtzea. 
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EI5.6 Produktu edo zerbitzuen erreklamazio baten kasu praktiko batetik abiatuz, aurrez aurrekoa nahiz telefono 
bidezkoa: 

- Solaskideari buruzko datu garrantzitsuak lortzea. 

- Bezeroaren eragozpen eta erreklamazioei argitasunez aurka egitea, kortesia- eta protokolo-arauak erabiliz 
produktu edo zerbitzuen gabeziak, akatsak edo okerrak justifikatzeko. 

- Kortesia-esaldiak zuzen erabiltzea, adostasuna eta desadostasuna adierazteko. 

- Erreklamazioa eraginkortasunez ebazteko, ohiko kortesia-arauak erabiltzea. 

 

Edukiak 

1.  Bezero edo kontsumitzaileari arreta ingelesez ematea 
- Terminologia espezifikoa bezeroekiko merkataritza-harremanetan. 

- Bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak: Ohiko agurrak, aurkezpenak eta 
kortesia-formulak. 

- Estilo formala eta informala bereiztea ahozko eta idatzizko merkataritza-komunikazioan. 

- Bezero eta kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua: Bezeroen erreklamazioetan eta kexetan 
ohikoak diren egoerak. 

- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko egoeren simulazioak. 

2. Ingelesez saltzeko teknikak aplikatzea: 
- Produktu eta zerbitzuen aurkezpena: 

• produktu eta zerbitzuen ezaugarriak, 

• neurriak, 

• kantitateak, 

• zerbitzu gehigarriak, 

• ordaintzeko kondizioak, saldu osteko zerbitzuak, etab. 

- Bezero edo kontsumitzaileen beharrak detektatzeko ohiko arau eta ohiturak. 

- Salmenta-baldintzak adierazteko eta alderatzeko ereduak: jarraibideak. Prezioa, beherapenak, gainkargak, etab. 

- Bezero edo kontsumitzailearen eragozpenei aurre egiteko formulak. 

- Ohiko egitura sintaktiko eta erabilerak telefono bidezko salmentan: Salmentaren argumentu-sortaren ohiko 
formulak. 

- Bezeroekin gertatu ohi diren merkataritza-egoeren simulazioa: produktuak eta zerbitzuak aurkeztea eta abar. 

3.  Ingelesez idatzitako merkataritza-komunikazioa 
- Oinarrizko merkataritza-dokumentuen ohiko egitura eta terminologia: Eskaerak. Fakturak. Hartu-agiriak eta 

erreklamazio-orriak. 

- Oinarrizko merkataritza-dokumentuak ingelesez betetzea: Eskaera-orriak. Fakturak, eskaintzak, erreklamazioak, 
etab. 

- Merkataritza-gutunak idaztea: 

• Posta bidezko eskaintzak eta produktu-aurkezpenak. 

• Erreklamazio-gutunak edo itzulketekin zerikusia dutenak, erreklamazioen erantzunak, luzapen-eskaerak eta 
horien erantzunak. 

• Ez ordaintzearekin zerikusia duten gutunak (fase ezberdinetan) edo antzeko jatorria dutenak. 

- Enpresaren barne-komunikazioko dokumentuak ingelesez idaztean erabili ohi diren egitura eta ereduak. 

- Merkataritza-txosten eta -aurkezpenak ingelesez egitea. 

- Merkataritza elektronikoan salmenta sustatzeko erabili ohi diren egitura sintaktikoak. 

- Idatzizko komunikazioaren laburdurak eta ohiko erabilerak hainbat euskarritan: 

• Internet. 

• Faxa. 

• Posta elektronikoa. 

• Gutunak eta antzekoak. 
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5. prestakuntza-modulua 
SALMENTA-JARDUERETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0009 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bezero-mota desberdinekin salmenta-mota desberdinak egitea, produktu- eta zerbitzu-mota desberdinenak, norberaren 
hizkuntzan nahiz ingelesez, bezeroarekiko erlazio adeitsu eta konfiantzazkoak sustatzen dituzten teknikak erabiliz.  

EI1.1 Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritza-erlazioetan garatu behar 
dituen ezaugarriak eta jarrerak hartzea. 
EI1.2 Bezeroak arretaz behatzea, haien jokabidean parte hartzen duten aldagaiak eta erosteko motibazioak bereiziz. 
EI1.4 Produktua eta utilitateak ezagutzeko interesa baloratzea, kontsumitzaileen beharrak asetzeko. 
EI1.5 Salmenta gehigarriak, osagarriak eta/edo ordezkoak eragiteko teknikak aplikatzea. 
EI1.6 Salmenta-operazio desberdinetara egokitutako hartu-agiriak eta fakturak egitea, ordainketa-kondizioen araberako 
azken salmenta-prezioa kalkulatuz eta zerga-araudi egokia aplikatuz. 
EI1.7 Produktuen erakustaldiak egitea bezeroen aurrean, konfiantzazko jarrera erakutsiz, eta eragozpenak 
baliogabetzea, salmenten argumentu-sortak eta eragozpenak baliogabetzeko teknikak erabiliz. 
EI1.8 Kexen eta erreklamazioen aurrean jarrera erabakitzailea hartzea, erantzukizun-mailarekin bat datozen 
konponbideak eskainiz eta erakundearen barne-prozedurak aplikatuz. 
EI1.9 Bezeroekiko konfiantzazko erlazioa izatea, bezeroak leialtzea eraginez eta erakundearen leialtze-produktuak 
eskainiz. 

A2: Biltegiko, ezarpeneko eta salmenta-puntuaren animazioko hainbat operaziotan laguntzea, merkataritza-establezimendu 
mota desberdinetan, biltegiak kudeatzeko eta salmenta-puntua antolatzeko irizpideak aplikatuz. 

EI2.1 Salmenta-puntuan inbentario fisiko eta kontableak egiteko eta kontrolatzeko metodoak aplikatzea. 
EI2.2 Hartutako eta bidalitako produktuei buruzko informazioan oinarrituta, biltegi bateko izakinen mugimenduak 
kalkulatzea. 
EI2.3 Bidalitako izakinei dagozkien biltegiko fitxak, emate-agiriak eta entrega-oharrak egitea. 
EI2.4 Stock optimoa, stock minimoa eta stock-haustura kalkulatzea, eta establezimenduaren hornikuntzaren kudeaketan 
eragiten dituzten ondorioak azaltzea. 
EI2.5 Stockak erreferentzia bidez berriz jartzeko unea identifikatzea, stock-haustura saihesteko. 
EI2.6 Salmenta-puntu fisikoan produktuak maila, linealeko eremu eta posizio ezberdinetan kokatzeko kontuan hartzen 
diren parametro fisiko eta komertzialak identifikatzea. 
EI2.7 Merkataritza-espazioko gune hotz eta beroak bereiztea, eta gune hotza berotzeko ekintza egokiak proposatzea. 
EI2.8 Emaitzei eta salmenta-puntuaren egoerari buruzko txostenak egitea, merchandising-irizpideak aplikatuz. 
EI2.9 Produktuen paketatzeak egitea, kanpaina desberdinetan eta material- eta apaingarri-mota desberdinekin, kasu 
bakoitzean transmititu nahi diren xedeak kontuan hartuta. 

A3: Salmenta-operazioak kobratzeko eta erregistratzeko operazioak egitea, norberaren hizkuntzan nahiz ingelesez, 
salmenta-puntuko kutxak eta terminalak trebetasunez erabiliz. 

EI3.1 STarekin operazio desberdinak egitea, baita erregistratzeko eta kobratzeko gainerako ekipoekin ere, gakoak zuzen 
erabiliz eta modu egokian jardunez, eta ekintza hauek egitea, gutxienez: 

- Eskudirutan kobratzea. 
- Eskudirutan itzultzea. 
- Operazioak baliogabetzea. 
- Atzerakoak sartzea. 

EI3.2 Kutxako dirua kontatzea eta kutxa ixtea. 
EI3.3 Eskudirukoak ez diren hainbat ordainketa-bideren ondorio komertzialak azaltzea. 

A4: Bezeroari informazioa eta arreta emateko zerbitzuak egitea, norberaren hizkuntzan nahiz ingelesez, merkataritza-egoera 
desberdinetan, bezeroarekiko kanal desberdinetara egokitutako hainbat komunikazio-sistema eta -teknika erabiliz: aurrez 
aurrekoa, telefono bidezkoa, posta elektronikoaren bidezkoa, mezularitza bidezkoa, etab. 

EI4.1 Enpresa baten eta enpresa horrek bezeroekiko dituen erlazioen ezaugarriak izanik, enpresa-irudi egokia 
transmititzeko funtsezko elementuak zehaztea. 
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EI4.2 Erakundearen organigramako funtzio- eta jarduera-mota ezberdinen eginkizunak eta arduradunak identifikatzea. 
EI4.3 Bezeroekin harremanetan jartzea, erakundearen irudiarekin eta barne-prozedurekin bat datorren elkarrizketa 
izateko oinarrizko elementuak aintzat hartuz. 
EI4.4 Bezero eta kontsumitzaileekiko informazio-transmisioaren argitasuna eta zehaztasuna kontrolatzea. 
EI4.5 Bezeroei idatziz helarazi beharreko dokumentuak argi eta zehatz idaztea, haien xedearen arabera. 
EI4.6 Ahoz argi adieraztea, talde baten aurrean edo bi solaskide baino gehiagoko komunikazio-harreman batean. 
EI4.7 Bezeroekin telefono bidezko elkarrizketak izatea, norbera behar bezala identifikatuz, erakundearen protokolo-
arauak betez eta komunikazioaren garapenerako egokiak diren teknikak eta jarrerak erabiliz. 
EI4.8 Bezeroei buruz lortutako informazioa bezeroekiko erlazioak kudeatzeko aplikazioetan (CRM) erregistratzea, gero 
erabiltzeko. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak 

1.  Salmenta-operazioak. 
- Saltzea. 
- Bezeroen beharrak identifikatzea. 
- Saltzeko eta eragozpenak baliogabetzeko teknikak aplikatzea. Argumentu-sorta. Produktua ezagutzea. Bezeroa 

ezagutzea. 
- Merkataritza-aurkezpenak eta -erakustaldiak. 
- Erosketa errazten duten jarrerak hartzea eta haietara egokitzea. 
- Merkataritza-dokumentuak egitea: fakturak eta hartu-agiriak. Zenbatekoa eta publikoarentzako azken salmenta-

prezioa kalkulatzea. Atzeratutako ordainketen kuotak kalkulatzea. 
- Salmentako kexak konpontzea. 

2. Salmenten operazio osagarriak lan/ingurune errealetan: 
- Hornikuntza eta biltegiratzea: 

• Salmenta-puntuko biltegiaren kudeaketa. Eskaera optimoa. 

• Inbentarioak egitea. Biltegian produktuak txandakatzea. 
- Salmenta-puntuaren animazioa. Produktu-aukeraren kudeaketa. Salmenta-puntuko sustapenak. Produktuak 

egokitzea eta berriz jartzea. 
- Kutxako eta kobrantzako operazioak: 

• ST irekitzea eta ixtea. STaren utilitateak eta aplikazioak salmenta-operazioetan. 

• STeko segurtasunari eta jarrera-higieneari buruzko gomendioak. 

• Kutxako kontaketa. Eskudirukoak ez diren ordainketa-bideen jarduteko moduak, transferentziak eta ordainketa-
kuotak. 

3.  Bezeroari informazioa eta arreta ematea 
- Bezeroari arreta emateko zerbitzua: Enpresen araberako jarduerak. Bezeroekiko erlazioak kudeatzeko tresnak. 
- Kalitate-irizpideak bezeroarentzako arreta-zerbitzuan: 
- Bezeroekin komunikatzeko teknikak aplikatzea. 

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0239_2 
Salmenta-operazioak. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Merkataritza-kudeaketa eta Marketineko 
goi-mailako teknikaria. 

• Merkataritza eta marketina lanbide-arloko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0240_2 
Salmenta-operazio 
osagarriak. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Merkataritza-kudeaketa eta Marketineko 
goi-mailako teknikaria. 

• Merkataritza eta marketina lanbide-arloko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0241_2 
Kontsumitzaileari 
informazioa eta arreta 
ematea. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Merkataritza-kudeaketa eta Marketineko 
goi-mailako teknikaria. 

• Merkataritza eta marketina lanbide-arloko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF1002_2 
Ingeles profesionala jarduera 
profesionaletarako. B2 

• Ingeles Filologian lizentziaduna. 

• Itzulpengintzan eta Interpretazioan 
lizentziaduna. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
goi-mailako edozein titulu: Hizkuntza 
Eskola Ofizialak ematen dituen 
hizkuntzetako gaitasun-agiriak. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
unibertsitateko goi-mailako edozein 
titulazio: dagokion hizkuntzako 
lizentziatura lortzeko ikasketen ziklo bat, 
eta aurreko atalean aipatutako ikasketa 
osagarriak. 

1 urte 
Akreditazioa 

ezinbestekoa da 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia 
izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (M2) / 15 IKASLE AZALERA (M2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Merkataritza-lantegia 90 90 

Hizkuntzen ikasgela 60 60 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Merkataritza-lantegia X X X  

Hizkuntzen ikasgela    X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

− Edizio grafikorako berariazko softwarea.  

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Merkataritza-lantegia. 

− Oinarrizko merkataritza-ekipoa. 

− Oinarrizko merkataritza-altzariak: Linealak, apalategiak, 
erakusmahaiak, salmahaiak. 

− Sustapen-elementuak. Kartelak. Stopper-ak. 

− Karteletarako eta errotulaziorako materiala. 



 
 
MERKATARITZA ETA MARKETINA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

46

 

− Paketatze-materiala: papera, artaziak, kuterra, zeloa, zinta 
itsasgarriak, kutxak, bilgarriak eta abar. 

− Merkataritza-altzariak muntatzeko erremintak. 

− Etiketadun produktuak, linealetan kokatzeko. 

− Produktuen kodeen irakurgailua. 

− Saltokiko Terminala. 

− Kalkulagailua. 

− Oinarrizko merkataritza-dokumentuak: eskaera-aginduak, fakturak 
eta ordainagiriak. Erreklamazio-orriak. 

Hizkuntzen ikasgela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Proiektagailu bat. 

− Ingelesa ikasteko programak informatikoak. 

− Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak. 

− Hiztegi elebidunak. 

 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-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. 

 



 

 



 

 

 




