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1. Sarrera 

 
Izugarri aldatzen ari den mundu batean bizi gara, pertsonak etengabeko 
prestakuntzan eta espezializazioan egotera behartzen dituena. Marketina ere 
ez da eraldaketa horretatik kanpo geratu. Kontsumitzaileak boterea du eta 
beste era bateko harremana eskatzen die enpresei. 

 

Mundu digitalean kontsumitzailea erdigunean dago. Marka bat ezagutzeko, 
produktu batekiko interesa erakusteko edo erosketa bat egiteko, klik bat 
besterik ez du egin behar. 

 

Enpresek ezin dute iraganeko paradigmetan ainguratuta egon, errealitate berri 
horretatik kanpo. Plataforma digitalek benetako marka-esperientzia sortzeko 
aukera ematen dute, komunikazioaz edo publizitateaz harago. Tresna digitalak 
beren negozio-estrategietan sartzeak aukera emango die lehiakideei aurrea 
hartzeko eta beste merkatu bateko ateak irekitzeko. 

 

Sare sozialen botereak bezeroei ahotsa ematen die; hala nola informazioa 
lortzeko eta zerbitzu batekiko beren esperientziak ˗onak edo txarrak˗, markak 
eta produktuak partekatzeko. 

 

Komunikabide tradizionalen bilakaerak eta plataforma digital berrien 
sorrerak, beraz, aukera ematen die enpresei komunikazio-, salmenta-, 
merkataritza- eta bezero-arretarako kanal ugari izateko. 

 

 

2. Nola heldu gara honaino? 
 

Historian zehar gertatutako aurrerapen teknologikoek gizateriaren bilakaera 
markatu dute. Gaur egun, gure gizartean oso ohikoak diren zinemak, irratiak, 
telebistak edota telefonoak joan den mendean jendearen harridura sorrarazi 
zuten. 

 

Gerora, ordenagailua asmatu zen, eta horrek gizartearen komunikatzeko 
modua irauli egin zuen. 

 

Azken iraultza, beraz, ordenagailuak eta Internet izan dira, eta dagoeneko 
iraultza horren barruan gaude. Gure bizitzaren alderdi asko eraldatu ditu 
Internetek, hala nola pertsonen komunikatzeko modua. Informatikak lortu du 
errealitatearen edozein irudikapen sinbolizatzea kode bitarraren bitartez:  



Sare sozialen erabilera bezeroentzako arreta-zerbitzuan    

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hona hemen joan den mendeko teknologiek eta gaur egungoek gizartean 50 milioi 
erabiltzaile lortzeko behar izan duten denbora. 

 

 
1 eta 0. Mikroprozesadoreek eta silizioak ahalbidetu dute informazioa gero 
eta abiadura handiagoan prozesatzea; nahikoa da etxean eduki ditugun 
ordenagailuak aztertzea aurrerapen hori egiaztatzeko. Informazio hori, gainera, 
edozein lekutara hel daiteke kableen eta uhinen bidez, ustekabeko abiaduran. 

 

1980ko hamarkadan, Interneten oinarriak diren teknologiak mundu osora 
zabaltzen hasi ziren (ordenagailu pertsonalak, sare informatikoak...). 

 

1990eko hamarkadan, World Wide Web (WWW) deritzoguna sortu zen, eta 
horri esker, enpresek informazioa partekatzeko aukera izan zuten. Aldi 
berean, erabiltzaileok jarrera pasiboa izatera behartzen gintuzten, eta edukia 
irakurri besterik ezin genuen egin. 

 

Webgune estatikoak ez bezala, Web 2.0k interakzioa eta laguntza eman zien 
erabiltzaileei edukiak sortzeko. 2.0 ingurune horretan, webguneek ia egunero 
berritzen zituzten edukiak (hartara, web dinamikoak ziren). Eta horren 
ondorioz, blogen eta sare sozialen gorakada hasi zela esan genezake. 

 

Gaur egungo iraultza teknologiko horren ezaugarririk nabarmenena abiadura 
da, eta horretara egokitu ezean, jokoz kanpo geratzeko arriskua dago. 
Erabiltzaile gisa konektatuta bizi nahi dugu edozein lekutan, eta 
berehalakotasuna eskatzen diogu beste aldean dagoenari; kontsumitzaile gisa, 
gure ohiturak aldatzen ari gara. Enpresek aukera izango dute merkatu 
globalizatu eta askoz lehiakorrago batean sendotzeko. Izan ere, egungo 
marketinaren benetako protagonista, bezeroa, ezagutu egin behar da. 

 

 

2.1. Marketina ulertzeko modu berria 
 
 
XX. mendearen erdialdean, marketin-kanpainen ardatza produktua 

Irrati
a 

 Internet  

urte 1 

38 urte 13 urte 3 urte 

 

9 hilabete 
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berreskuratu. Bezeroak zenbaki bihurtzen ziren enpresentzat. Internet heldu 
zenean, markek beste aukera bat zuten merkatu globalizatu eta askoz 
lehiakorrago batean, non bezeroa sistemaren elementurik urriena zen. Hortaz, 
enpresen arrakastaren gakoa hori kontserbatzea zen, eta ez erakartzea. 

 

Harrezkero, enpresaren eta bezeroaren arteko harremanetan sekulako aldaketa 
egon da: enpresek, gaur egun, ezin dituzte kontsumitzaileen iritziak 
kontrolatu. Interneteko eta sare sozialetako interakzioan, kontsumitzaileek 
beren gustuen eta zaletasunen gaineko ebidentziak uzten dituzte. Horren 
ondorioz, enpresak kudeaketa-eredua aldatzera behartuta daude, eta orain arte 
marketinean erabili izan dituzten estrategiak bertan behera geratu dira. 
Kudeaketa-eredu horretan, bezeroa enpresaren prozesuen erdian kokatzen da. 

 

Don Peppersek eta Martha Rogersek marketina ulertzeko modu berri bat 
adierazi zuten beren The one to one future: building relationships one 
customer at a time liburuan. Ordura arte, 4 P izeneko eredua zen 
erabilgarriena: produktua (product), merkatua (place), prezioa (price) eta 
publizitatea (promotion). Enpresen helburuak, hortaz, produktuarekin lotuta 
zeuden. Don Peppersek eta Martha Rogersek proposaturiko one to one 
marketinean, aldiz, bezero bakoitzarekin elkarrekintzan izandako onurak 
aztertzen ziren, merkatuaren kudeaketa masiboa eta anonimoa proposatu 
beharrean. 

 

Hamarkada bat geroago, Paul Greenbergek CRM at the Speed of Light liburua 
idatzi zuen, eta bertan harremanetan oinarritzen zen bezeroekiko kudeaketa-
eredu bat garatu zuen, bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistema, 
Customer Relationship Management (CRM) hain zuzen. Greenbergek aitortu 
zuenez, enpresaren estrategia, bere aburuz, bezeroekin konfiantzazko eta 
gardentasun giro batean elkarlanean aritzea zen. Haren ustez, garrantzitsua 
zen konpainia baten produktuak erosten, erabiltzen edo hizpide dituzten 
pertsonekiko harremanak kudeatzea. 

 

 

 

 
 

Marketin tradizionala Marketin berria 

4 P izeneko ereduan oinarritzen zen: produktua 

(product), merkatua (place), prezioa (price) eta 

publizitatea (promotion). 

Garrantzitsuena bezeroa da, bera baita enpresan 

erabakiak hartzeko prozesuaren helburua. 

Enpresek produktuak garatzen zituzten, eta ondoren, 

bezeroak bilatzen zituzten. 

Enpresek bezeroei interesatzen zaizkien produktuak 

bilatzen dituzte. 

Marketin tradizionalaren eta berriaren arteko desberdintasunak 
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Aipatutako hori ez da lan erraza, bezeroek hainbat kanal baitituzte parte 
hartzeko. Baina enpresak jaso ditzakeen datuak balio handikoak dira. Hori 
dela eta, bezeroari iradokitzen diona hau da: “elkarri eragin diezaiogun nahi 
dugun moduan”. Harreman horretatik, enpresak ezagutza esanguratsua 
lortzen du bezeroen gustuei, portaerei eta beharrei buruz…; eta horrek 
aukera emango dio haien nahiei aurrea hartzeko. 

 

Kontsumitzaileen portaeraren bilakaera dela eta, bezeroa ezagutzea 
funtsezko faktorea da gaur egun. Kontsumitzaileak gero eta informatuago 
daude; izan ere, haien % 33k baino gehiagok komentarioak kontsultatzen 
dituzte salmenta-gunera jo aurretik, eta, ondorioz, markek bezero 
kritikoagoei egin behar diete aurre. Beraz, kontsumitzailearengan eragiteko 
originaltasuna behar da, baita nolabaiteko arintasuna ere, esperientzia 
gogoangarria sortzeko. 

 

Hitz gutxitan esanda, aurre egin behar zaio enpresekiko harremana 
kontrolatzen duen kontsumitzaile berri bati, konbentzitzen zailagoa dena, 
orain zorrotzagoa baita, eta benetako esperientzia baten bila dabilena. 

 

Bezeroekiko interakzio bakoitza esperientzia bakarra eta pertsonalizatua 
eskaintzeko aukera bat da. Enpresaren informaziorik preziatuena bezeroaren 
ezagutza da, marketin-eragiketa efikaz eta egokiak sortzeko aukera 
paregabea baita. 

 

Nielsen Global Retail enpresaren arabera, erabiltzaileen % 77k eskaintza 
pertsonalizatuak jaso nahi dituzte. Behar hori asetzeko, markek bezeroa 
beren estrategien erdigunean kokatu behar dute. Beste modu batean esanda: 
produktuan zentratutako ikuspegi batetik, bezeroan zentratzen den estrategia 
batera pasatu behar da. 

 

Sam Waltonek, Walmart-en sortzaileak, hauxe esan zuen: “Nagusi bakarra 
dago: bezeroa” (ingelesez, “There is only one boss. The customer”). Amazonek 
oso ondo ulertu du, eta gomendioa eta pertsonalizazioa merkataritza 
elektroniko (e-commerce) deituriko plataformetan txertatu ditu. Hala, 2013an, 
haren diru-sarreren % 35 gomendio-algoritmo batetik zetorren. 

 
 

 

 
bezeroak  

- Aktiboak eta kritikoak 

- Kontsumitzaile informatuak eta zorrotzak 

- Bezero ez hain  

- Edukien eta iritzien ekoizleak 

- Motibazioa duten horretan parte hartzen dutenak 

- en interesen aldeko komunitate bateko kideak 

 
“Bezeroak pertsonak dira” 
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3. Egungo bezeroaren erretratua 
 

 
Kontsumitzaileek Interneten gero eta denbora gehiago igarotzen dute, eta 
hasieran tresna horrekiko sortu zen mesfidantza pixkanaka ahulduz joan da. 
Gaur egun web-orrialdeetan argitaratutako informazio eta iritziei kasu egiten 
diete; parte hartzen dute eta elkarri eragiten diote; eta azkenik, erosi egiten 
dute. 

 

Pertsona bakoitzak hainbat modutan justifikatzen du erosketa bera, haren 
motibazioak, nahiak eta beharrak agian ez dira beste pertsona batzuen 
modukoak. 

 

Aldakortasun horrek enpresak behartuko lituzke beren produktuak eta 
zerbitzuak pertsonak adina aldaketekin sortzera, eta hori objektiboki 
ezinezkoa da. Horregatik, bezeroari arreta emateko aurkitu duten 
irtenbideetako bat bezeroak taldekatzea da, irizpide komun batzuen arabera: 

 

1– Jarraitzaile leiala: 
Gure produktuen ohiko kontsumitzailea izateaz gainera, markak Twitterren 
argitaratzen dituen txio guztiak birtxiokatzen ditu eta gauza bera egiten du 
Facebooken agertutakoekin. Markaren enbaxadore handia da; beraz, 
horrelako erabiltzaile bat identifikatzen denean, ahal den neurrian eskertu 
egin behar zaio, eta ildo horretan jarrai dezan sustatu. Une honetan, 
erabiltzaileen erosketak marken inguruan aurkitzen dituzten iruzkinek eta 
informazioek gidatzen dituzte. 
 
Beraz, zenbat eta jende gehiagok ondo hitz egin enpresaz, hobe. 

2– Zintzoa: 
Jarraitzaile leialaren antzekoa da, baina intentsitate txikiagorekin. Hala ere, 
arreta jarri behar zaio, eta haren parte-hartzea ere sustatu egin behar da. 
Gogoratu: gure markarentzat banderadunak nahi ditugu. 

 

3– Bahitua: 
Bestelako aukera handirik ez duelako dago bertan. Hau da, auzoan 
supermerkatu bat baino ez badago, supermerkatu horretara joango da, nahiz 
eta garestiagoa izan edo nola artatzen duten ez gustatu. Hori lehia handirik 
ez dagoen sektoreetan gertatzen da; baina, konpetentzia iritsi egiten denez 
eta inor ez denez bakarra denbora luzez, hobe da bezero guztiak pozik izaten 
saiatzea. 

 

4– Galdutakoa: 
Erosteari utzi dion bezeroa da. Gero eta gehiago dira erosle horiek 
berreskuratzen ahalegintzen diren enpresak. Batzuetan, jada erosten  
 
 
 
 
ez duten erabiltzaileei azken produktuak iragartzen dituen mezu elektroniko 
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bat bidaltzeak aldea eragin dezake hileko fakturazioan. Ondorioa: e-mail 
bidezko marketin-kanpainak bultzatu egin behar dira. 
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5– Mertzenarioa: 
Gaur gure bezeroa da, baina bihar prezio onenak eskainiko dizkion 
enpresarena izango da. Horregatik, bezeroen kopuruari begiratzeaz gain, 
haiekin loturak bilatu behar dira, saltzen denarekin eta komunikatzeko 
moduarekin identifikatuta senti daitezen. Segurtasun irudi bat ematea ere oso 
garrantzitsua da, batez ere norbaiti bere banku-datuak eskatzen zaizkionean, 
baita itzultzeko politika on bat izatea ere. 

 

6– Saboteatzailea: 
Dena modu negatiboan komentatzen eta enpresaren ekintza bakoitzean 
gatazka bilatzen ari den bezeroa da. Batzuetan, ematen du zorrotz begiratzen 
duela enpresak egiten duen guztia, akatsak bilatu nahian-edo ˗litekeena da 
egin ere egitea˗. Harekin pazientzia handia izan behar da, eta ez da gatazkan 
sartu behar. Sare sozialetan edo web-orri bateko iruzkinetan eztabaidatzea 
oso kaltegarria izan daiteke marka batentzat, eta, ez dakigu zer ondorio 
izan dezakeen. Irainduta sentitzen bagara, erabiltzailea blokeatzeko aukera 
ere badago. 

 

Denok gara horietako bat une jakin batean. Bezero-segmentuak eta 
oinarrizko ezaugarriak argi edukitzeak enpresak egin behar dituen ekintzak 
definitzen lagunduko digu. Eta horrekin ez gara soilik talde komertzialaren 
ekintzez ari, baizik eta enpresako sail guztietako ekintzez. 

 

 

3.1. Bezeroa Interneten 
 
 
IAB Spain-ek urtero egiten duen inkestaren datuen arabera, iaz 16-65 urteko 
internauten % 85ek sare sozialak erabili zituzten, hau da, 25,5 milioi 
erabiltzaile baino gehiagok. Hainbat faktoreen arabera aztertu dituzte datuak: 

 

- Sexuaren arabera: emakumeen % 51k erabiltzen ditu sare sozialak; 
gizonek gutxiago erabiltzen dituzte, % 49k. 

 

- Adinaren arabera: erabiltzaileen % 31k 16 eta 30 urte bitartean dituzte; 
% 39 31 eta 45 urte artekoa da; eta % 30, berriz, 46 eta 65 urte artekoa 
da. 

 

- Erabiltzen ez dutenen artean, aldiz, taldekatze hau nabarmenduko 
genuke: maskulinoa, langile aktiboa, unibertsitate-ikasketak dituena 
eta 46 eta 65 urte bitartekoa. 

 

2018an, Facebook eta WhatsApp gehien erabiltzen ziren sare sozialak izan 
ziren. Hala ere, 2017ko datuekin alderatuz gero, Facebookek 
  
indarra galdu zuen. YouTube eta Instagram hurrengoak izan ziren zerrendan, 
eta Instagram erabiltzaile kopuru gehien eskuratu zuena izan zen. Horietatik 
guztietatik, WhatsAppek baloraziorik onena jaso zuen. 
 

Erabilera orduei dagokionez, WhatsApp eta Spotify erabiltzen dira gehien, 
eta Youtubek hurbiletik jarraitzen die.  Emakumeak eta gazteak (16 eta 30 
urte bitartekoak) dira sare sozialetan denbora gehien ematen dutenak. 
Erabiltzaileek egunean 58 minutu dituzte, batez beste, sare sozialetan 
murgiltzeko. Gazteenek ordu 1 eta 10 minutu ematen dituzte sare 
sozialetan. 
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Sare sozialen erabilera nagusiak “soziala” izaten jarraitzen du (mezuak 
bidali, kontaktuek zer egiten duten ikusi...). YouTuberen indarra dela eta, 
bideoak ikustea jarduera nagusia bilakatu da, eta aldi berean, gero eta eduki 
gutxiago argitaratu ohi da beste euskarri batzuetan. 

 

Konexio-gailuei dagokienez, sakelako telefonoa sare sozialetara 
konektatzeko gailu nagusia  i z a n  zen, eta horren ondoren, ordenagailua 
(2017an gehien erabili zen). Tabletaren bidez konektatzea, berriz, urteak 
pasatu ahala, gainbeheran joan da. 

 

Sare sozialak eboluzio-prozesu batean daude. Adibidez, Facebookek “hil” 
egin zuen Tuenti sare sozial gisa. Dagoeneko inork ez du gogoratzen sare 
espainiar hori. 2011n, egunero,1.000 milioi argazki baino gehiago 
argitaratzen ziren, 1.000 zerbitzari baino gehiago zituen eta egunero 100 
milioi txat-mezu bidaltzeko azpiegitura zeukan. Sare sozial haren 
erabiltzaileen kopuruak fluktuatu egiten zuen urte batetik bestera; 
horregatik, komenigarria da adi egotea, bezeroari arreta emateko eta 
zerbitzua gainbeheran doan sare sozial baten esku ez uzteko. 

 

Oraingo konstumitzailea bezero soziala da, eta komunitate birtualaren parte 
da. Howard Rheingold soziologoak, komunitate birtuala kontzeptuaren 
gurasoetako bat denak, honela definitzen du: “Saretik sortzen diren agregazio 
sozialak dira, non pertsona kopuru batek denbora luzean eztabaida publikoak 
hasten dituen, entitate sozial nahikoa duen ziberespazioan harreman 
pertsonalak sustatzeko”. Bestela esanda, nortasun komuna duen jende talde 
bat da Interneten modu aktiboan edo pasiboan elkarri eragiten eta elkarren 
artean helburu batekin komunikatzen aritzen dena. 

 

Laburbilduz, bezeroak hainbat kanal ditu eskura produktuak eta zerbitzuak 
ematen dizkioten enpresekin harremanetan jartzeko. Enpresekin duen 
harremana erosteko erabakia hartu aurretik hasten da, eta erosteko unetik askoz 
harago jarraitzen du. Kontsumitzaile horrek rol askoz aktiboagoa du gaur 
egun. Orain erabateko protagonista da: erabakitzen du zer nahi duen, nola nahi 
duen eta noiz nahi duen. Katea ez da hor amaitzen; bezero horrek informazioa 
sarean publikatzen du, gainerako bezeroei eragiten die, gomendioak ematen ditu, 
gomendioak entzuten ditu, iritzia ematen du eta edukiak ere sortzen ditu. 
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4. Enpresak jokaleku berriaren aurrean 
 

 
Gaur egun, enpresek testuinguru berri batean dihardute, eta ikusi denez, 
kontsumitzaile-profil berri bati erantzun behar diote. Alde batetik, bezeroak 
aukeratzen du gauzak non esan. Eta bestetik, enpresek aukeratzen dute 
bezeroei entzun ala ez. 

 

Jokoaren arauak aldatu egin dira, eta egoera horren aurrean, saihestezina da 
geure buruari galdetzea nola egokitu behar ditugun bezeroaren arretarako 
zentroak egoera horretara. 

 

Gartner-en ikerketa baten arabera, bezeroen arretarako zerbitzua duten 
konpainien % 35ek sare sozialetatik datozen interakzioak integratuko dituzte 
nolabait. Txosten horretan esaten da, halaber, sare sozialetan argitaratutako 
edukiek eragina izango dutela kontsumitzaile indibidualen erosketa-
erabakietan, bai eta enpresa handietan erosteko erabakitzeko ahalmena duten 
pertsonen erosketa-erabakietan ere. Produktuak berrikusteko egiten diren 
sailkapenak dira informazio-iturririk gogokoena produktuen eta zerbitzuen 
balioa ezagutzeko, prezioaren kalitate-erlazioari dagokionez. 

 

Gure kontsumo-ohitura aldatu egin da. Zer egiten dugun pentsatu besterik ez 
dago, adibidez, bidaia bat planifikatzen ari garenean eta hotela bilatzen ari 
garenean. Nork ez du Googlen hotelaren izena tekleatu, edota, orri ofiziala 
bisitatu ondoren, bezeroen iritziak irakurri? Identifikatuta sentitzen garen 
jendearen esperientziak ezagutzea interesatzen zaigu, eta haien iritziek balio 
handia hartzen dute erosteko orduan. Ekintza hori ia-ia instintibo bihurtu da 
herritar gehienentzat, eta erabat aldatzen du enpresen ohiko norabide 
bakarreko komunikazio-eskema. 

 

Enpresek telebistaren, prentsaren eta Interneten bidez helarazten ziguten 
mezu korporatibo tradizionalak jada ez du interesik kontsumitzaileentzat. 
Webgune soziala demokratizatzeaz batera, enpresek beren publikoarekin 
komunikatzeko modua aldatu behar izan dute. Komunikazioa noranzko 
bakarrekoa izatetik bi noranzkokoa izatera igaro da, estatikoa izatetik 
dinamikoa eta jarraitua izatera. Bezeroaren esperientziak publizitateko 
inbertsio tradizionalek baino askoz ere balio handiagoa du dagoeneko. 
Enpresa askok mehatxutzat jotzen dituzte gizarte-baliabideak, baina 
aukera handitzat hartu beharko lituzkete. Halako baliabideak sustatzeko 
errezeloa, funtsean, zuzendari askoren ezjakintasunak eta bezeroen 
arintasunak eragindakoa izaten da. Horren guztiaren ondorioz, enpresa 
txiki eta malgu askok zailtasunak dituzte erritmo horri jarraitzeko. 
Enpresek bezeroekin harreman zuzena izateak ematen dizkien aukera 
guztiak aprobetxatu beharko lituzkete, eta, ahal dela, berezoek eurei 
buruz zer iritzi duten jakin. 
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Komunikazio-kanal berriak erabiltzaile partikularren artean hazkunde 
esponentziala izaten ari diren arren, oraindik ere ez dira asko teknologian 
eta gizarte-hedabideen ezagutzan inbertitzeko prest dauden enpresak. 
Arrazoiak askotarikoak dira: enpresen zuzendaritzek gaiari buruz ezer gutxi 
jakitea, bestelako komunikazio-bideen beharrik ez ikustea, eta abar. Askok 
berehalako emaitzak espero dituzte, eta ahaztu egiten dute sakoneko 
lasterketa batean gaudela, non emaitzak biltzeko ereite-lan konplexua egin 
behar den. Eta zenbaitek bezeroekiko harremanaren mundua emaitzen arlora 
mugatzen dute, berehalako salmentarako bitartekoa izatera; eta ahaztu 
egiten dute bezeroekiko eta erabiltzaileekiko elkarrizketak beren markaren 
balioari ekartzen dizkion onura ukiezinak. 

 

 

 

5. Bezeroekiko harremanak kudeatzeko 
sistemak: CRM eta CRM soziala 

 

 
Informatikak arin hasitako lasterketa hori gainerako sektoreetara zabaldu da. 
Hala, gero eta lehiakorragoa den merkatu batean, enpresak aldaketetara 
azkar egokitzeko presiopean daude. Horregatik, gero eta gehiago dira 
marketin masibo tradizionala alde batera utzi duten enpresak, bezeroekiko 
harremanean oinarritutako kudeaketan zentratzeko. Kudeaketa 
pertsonalizatua izango da edozein enpresaren arrakastaren gakoa, edozein 
dela ere enpresa horren tamaina eta sektorea. 

 

Nahiz eta bezeroa beti hor egon, transakzio bakoitzean, enpresek ez dute 
kontuan hartu hor pertsona bat dagoela, eta balio handiagoa ematea 
beharrezkoa dela. Lehen atalean ikusi den bezala, Don Peppers eta Martha 
Rogers izan ziren 1993an, eta Paul Greenberg hamarkada bat geroago, 
bezeroa erdigunean kokatzen duen marketin horren oinarriak ezarri 
zituztenak. Bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistema izenez ezagutzen 
da (CRM: Customer Relationship Management). CRM negozio-estrategia bat 
da eta bezeroen ezagutzan zentratzen da; bezeroen beharrak hautematen 
ditu, haien asebetetze-maila handitzen du, enpresarekiko fideltasuna 
areagotzen du eta bezeroaren errentagarritasuna edo etekinak handitzen ditu, 
enpresarekiko interakzio-kanalen bidez. Horretarako, bezeroek ematen 
duten informazioa erabiltzen du. 

 

Gaur egun, CRM akronimoak hainbat esanahi dauzka: 
 

a) Batetik, bezeroan oinarritutako kudeaketa-eredua izan daiteke. 
Harreman-marketina haren baliokidea da, eta bezeroaren 
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ezagueran oinarrituta dago. Hortaz, kontsumitzaileek enpresei ematen 
dieten informazioa batzeaz gainera, ezinbestekoa da informazio hori 
kontuan hartzea enpresaren marketin-estrategiak diseinatzeko eta, gero, 
helburu zehatz batekin erabiltzeko, hau da, bezeroekiko erlazio 
errentagarriak sortzeko. 

 

b) Bestetik, ingeleseko warehouse hitzarekin lotuta dago, euskaraz datu-
biltegia. Enpresek bezeroengandik lortutako datuak administratzeko 
erabiltzen diren aplikazioak dira. CRMren bigarren adiera hori 
enpresak bezeroekiko harremanak zehaztasunez deskribatzen dituen 
datu-basea da. 

 

Horrela, enpresak bere bezeroei, haien beharrei, desioei, ezaugarriei eta 
abarri buruz duen informazioa eta ezagutza kudea dezake; eta ezagutza 
hori erabakigarria izan daiteke negozio-estrategia ezartzeko orduan. 
Horretarako, bezero-zorroa segmentatu eta hierarkizatu beharko du, 
leialtasun-loturak diseinatu, ihes egitea edo galtzea saihestu, eta 
bezeroarekiko harremanean sakontzea ahalbidetuko dioten komunikazio-
kanal egokienak eta eraginkorrenak hautatu, gogobetetze-maila areagotzeko. 

 

Hala ere, ez da nahikoa enpresek bezeroekin dituzten interakzioak 
erregistratzea; beharrezkoa da ondoren informazio horren azterketa sakona 
egitea, bezeroen portaera ulertzeko eta harreman sendoak eraikitzeko. 
Enpresen arrakasta eta errentagarritasuna interakzio horretatik datoz, haien 
ezagutzatik, bezeroei zer produktu gustatzen zaizkien jakitetik, haien kexak 
eta iradokizunak entzutetik, beti ere haiek fidalizatzeko asmoz. 

 

Hasieran, interakzio hori aurrez aurreko kanaletan soilik gertatzen zen: 
salmenta-postuak, posta-bulegoak, telefonoa, faxa, etab. Ondoren, Internet 
eta posta elektronikoa sartu ziren. Sare sozialak agertzeak bezeroekin beste 
interakzio-bide batzuk erabiltzea ekarri du, eta haiek, markekin batera, 
elkarri eragiten diote orain Twitter eta Facebook plataformetan. Sare 
sozialetan, kontsumitzaileek ebidentziak uzten dituzte beren gustuen 
inguruan; partekatu egiten dituzte, eta gero erabakiak hartzen dituzte.  

 

 

5.1. Zer da CRM soziala? 
 
 
Enpresek egoera lehiakor eta global batean jarduten dute, non bezeroekiko 
loturak galtzen ari diren; hartara, harreman horiek berreskuratu egin behar 
dituzte. Dagoeneko ikusi da bestelako kontsumitzaile baten aurrean gaudela. 

 
Sare sozialen bidez, bezeroen iritzi bakoitza biral bihur daiteke, eta   
markaren   irudiaren   gainean   duen   eragina   biderkatu.  Sare 
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sozialek era esponentzialean biderkatu dute erosteko erabakitzen lagun 
diezaguketen pertsonen zirkulua. Bide berri horiek edukiak argitaratzeko, 
iritziak partekatzeko, beste erabiltzaileekin elkarreraginean aritzeko eta 
produktuak iradokitzeko aukera eskaintzen diete bezeroei. Bezeroek, beraz, 
ez dute inolako eragozpenik beren galderak sare sozialetara eramateko, 
beren esperientzia kontatzeko eta beste norbaiten iritzia kontuan hartzeko, 
ez baitute ezagutzen produktua erostea erabakitzen dutenean. Sare sozialen 
lau C-ak (compartir, comunicar, conversar, cooperar) hauek dira: partekatu 
(compartir), komunikatu (comunicar), hitz egin (conversar) eta lagundu 
(cooperar). Sare sozialetan dabilen bezeroa kritikoagoa eta edukietan 
trebeagoa da, eta modu aktiboan parte hartzen du enpresaren komunikazio-
prozesuetan. 

 

Horregatik, enpresak gai izan behar du bere komunikazio-estrategia 
testuinguru berri horretara egokitzeko eta marka-irudia indartzeko, sare-
sozialen lanari esker. Ingurune horretan sortzen da CRM soziala. Enpresak 
CRM sistema tradizionalaren bidez lortzen duen bezeroei buruzko ezagutza 
eta datu sozialak (bezeroek sare sozialen bidez partekatzen duten 
informazioa) konbinatu behar ditu, merkatu-kuota handitzeko. CRM 
sozialak CRM tradizionala behar du zentzua izateko: bezerorik eta 
bezeroaren daturik gabe ez dago hura hobeto ezagutzerik. 

 

Facebook eta Twitter bezalako sare sozialak eragin handiko elkarrizketa-
gune bihurtu dira, enpresek kontrolatu ezin dituztenak. Bezeroak bere 
eskuetan du iritzia emateko eta bere esperientziak partekatzeko aukera. 
Elkarrizketak jada ez daude inongo enpresaren kontrolpean, nahiz eta enpresa 
horiek bezeroari buruzko informazioa duten; izan ere, orain arte ez zuten 
bezeroaren gustuei eta pentsatzeko moduari buruzko informaziorik. Horrela, 
bezero bakoitzaren jarraipena egin ahal izango dute, azken produktuen 
berri emango zaie, eta eduki positiboa ekoizteagatik, saria emango zaie. 
Azken batean, enpresaren eta bezeroen arteko harremana berreskuratuko da. 

 

Bezeroek sare sozialetan sortzen duten informazio guztia analizatzeko, Big 
Data da soluzioa: sortutako datuak aztertzeko, erabakiak modu errazagoan 
hartzeko eta informazioa erabilgarri bihurtzeko; horrela, negozio-aukera 
interesgarri gisa aurkezten da. Enpresak sistema horretaz baliatzen dira 
bezeroek saldutako produktuekiko edota zerbitzuekiko duten profila, 
beharrak eta sentimenduak ulertzeko, eta aldi berean, merkatuari, bezero 
potentzialari eta lehiari buruzko informazioa denbora errealean eskuratzeko. 

 

5.1.1. Zergatik da beharrezkoa aldaketa hori? 

 
1. Bezeroak komunikatzeko modua aldatu du: une oro konektatuta 

dagoen erabiltzailea da (mugikorra + Internet + sare sozialak). 
Espainian, internauten % 80k sare sozialak erabiltzen ditu. 

 

 

 

 

 

2. Erosi aurretik, bezeroak beste erabiltzaileen gomendioak alderatu eta 
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irakurtzen ditu. Kontsumitzaileen % 80k dio gauza berriak probatzeko 
aukera gehiago duela sare sozialetan gomendatuta egonez gero. 
Erosketa-erabakien % 56 baino gehiago Interneten hasten dira. 

 

3. Bezeroei   esperientziak   partekatzea   gustatzen   zaie: onak eta 
txarrak. Haien % 26k sare sozialetan partekatzen dute enpresetan 
jasotako arreta txarra. 

 

4. Enpresek gero eta datu-bolumen handiagoa dute, eta hori 
lehenbailehen informazio erabilgarri bihurtu behar dute. Gaur egun 
mundu-mailan eskuragarri dauden datuen % 90 azken bi urteetan 
sortu da; egunean 2,5 kintiloi byte sortzen dira. Big Datari esker, 
enpresek azkarrago eta kostu txikiagoarekin berritzeko aukera izango 
dute. 

 

5. CRM sozialak marketin tradizionalak baino % 54 lead gehiago sortzen 
ditu (erabiltzaile batek bere datuak intereseko eduki baten truke 
enpresaren datu-basean sartzeari deritzogu lead). 

 

6. Marketineko merkataritza-taldearen produktibitatea % 15 handitzen 
da, eta euskarri teknikoaren kostua murrizten du, komunitatera esku 
utzita. 

 

 

CRM tradizionaletik CRM sozialera 
 

 

 

 

Marketin tradizionalean interakzio-puntu nagusia enpresa da. Egitura hori ez 
dator bat sareko egiturekin, non enpresa elkarrekintzako nodo bat den −nodo 
indartsua, alegia−. Bezeroek euren artean komunikatzeko aukera izateak 
jokoaren arauak aldatu egiten ditu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradizionala Komunitatea 
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 CRM tradizionala CRM soziala 

Testuingurua - Harreman indibidualak. 

- Mezua da balioa duena. 

- Elkarlana. 

- Elkarrizketa da balioa duena. 

Kanalak - Bezeroaren ikuspegi bakarra, 

informazioaren barne-sistemetan 

kokatutako eragiketen historian oinarritua. 

- Ikuspegi bakarra lortzea zailagoa da. Sare 

sozialetako profilei eta komunitateetan 

duten portaerari buruzko informazioa kon- 

tuan hartu behar baita. 

Prozesuak - Bezeroari arreta emateko prozesuak, 

enpresaren ikuspuntutik garatuta. 

- Prozesuetan zentratuta: egokitu eta 

optimizatu, bezeroekiko interakzioei eta 

transakzioei euskarria emateko. 

- Bezeroaren ikuspuntutik garatutako 

bezeroentzako arreta-prozesuak. 

- Elkarrizketetan oinarritua: “elkarrizketa” 

faktorea erabiltzea enpresaren komunitate 

bat ezartzeko, ideia berriak atzemateko 

eta segmentazioa hobetzeko. 

- Sare sozialetan identifikatutakoaren 

aurrean, enpresari erreakzionatzeko 

gaitasuna emango dioten prozesu arinak 

sortu. 

Antolaketa - Berrikuntza enpresa barneko 

espezializatutako iturri batetik dator 

(berrikuntza-taldea). 

- Bezeroarekin harremanetan jartzeko 

langileek transakzio-eragiketetarako mezu 

pertsonalizatuak erabiltzen dituzte. 

- Berrikuntza azken bezeroarekin 

konektatuta dauden langile guztiek 

osatzen dute, elkarren artean 2.0 web-

tresnen bidez. 

- Trebetasun eta rol berriak behar dira. 

- Rol horiek informazioa aztertzea eta 

sare sozialetako elkarrizketetan parte 

hartzen duten arloak atzeraelikatzea 

eskatzen dute. 

- Bezeroak berrikuntza-zikloaren 

erdigunean daude. 

Teknologia - CRM ebazpenak automatizatzean eta 

enpresaren barne-prozesuei euskarria 

ematean ardaztuak. 

- CRM ebazpenak barne- eta kanpo-

komunitateetan fokalizatzen dira. 

- Sare sozialetako informazioa atzematea, 

bezeroa bere ingurune sozialean 

ezagutzeko. 
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5.1.2. Abantailak bezeroaren profila CRM sozialean sartzean  
 

 
1. Gehien hazten ari den bezeroen datu-iturria da. Barneko datuak 

(enpresaren jarduerak berak sortzen dituenak) oso baliotsuak dira: 
fakturazio-datuak, harremanetarako datuak, bezeroaren bizi-zikloari 
buruzkoak, online-portaera... 

 

Baina bezeroak ere informazioa sortzen ari dira sare sozialetan, eta gero 
eta gehiago. Beraz, aztertzen hasteko unea da. 

 

2. Eragin-sortzaile garrantzitsuenak (top influencers) antzematea. 
Facebooken lagun asko dituen jendea, Twitterren jarraitzaileak dituena, 
sare sozialetan jarduera- eta erantzun-maila altua duena, eta entzuleria 
zabal batengana modu eraginkorrean iristeko erabil daitezkeenak. 

 

3. Bezeroek markarekiko zer erreakzio duten sare sozialetan ezagutzea. 
Zenbat eragiten dioten elkarri web-orrian, elkarrizketetan parte hartzen 
duten, edo edukia partekatzen duten.  Bezero bakoitzaren erakarpena 
(engagement) neurtzeak eta konprometituenak (edo gutxienekoak) 
aurkitzeak harreman-marketinaren estrategia baldintzatuko du.  

 

4. Bezeroei benetan zer interesatzen zaien jakitea. Facebookeko 
erabiltzaileen interesen artean dauden “atsegin dut” (like) horiek aztertuz, 
edo Twitterren elkarri jarraitzen diotenak aztertuz, kirola, moda edo 
maskotak dituzten jakin ahal izango da, adibidez.  
Hortaz, marketin-enpresa guztiek beren kanpainak segmentatzeko beti 
nahi izan duten informazioa eskura dute orain. 

 

5. Marketin-kanpainetan zehaztasun handiagoa lortzea komunikazioa 
pertsonalizatzeagatik. Ondorioz, haien ROI (inbertsioaren 
errentagarritasuna) handitu egingo da eta bezero-esperientzia hobeagoa 
izango da. 

 

6. Bezeroak zenbat balio duen modu errealagoan kalkulatzea. Egungo 
kontsumoaz eta kontsumo potentzialaz gain, eragin soziala edo 
erakarpena (engagement) bezalako aldagaiak ere sar daitezke. 

 

 

 

Engagement: Produktu batek (marka bat, blog bat, aplikazio bat) erabiltzaileekin 
harreman sendoak eta iraunkorrak sortzeko duen gaitasuna da, markaren eta 
kontsumitzaileen artean ezartzen den konpromisoa sortuz. 

 
ROI (Return on investment) edo inbertsioaren errentagarritasuna. Datu hori 
kalkulatzeko, oinarrizko formula hau erabili behar da: kanpainak sortutako diru-
sarrerak (horren gastuak kenduta) zati kanpainaren kostua. Kalkulu horren 
emaitza bider ehun, inbertsioaren itzuleraren berdina da. 
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6. Bezeroentzako arreta 
 

Sare sozialetara sartzen garenean, gure helburua ez da erostea; bestelako 
helburu batekin sartzen gara: senide, lagun eta ezagunekin elkarreraginean 
aritzera, hots, haien argazkiak ikusi, haien iruzkinak irakurri, etab. Esan 
bezala, gure lehentasuna ez da auto bat alokatzea edo hotel bat erreserbatzea, 
nahiz eta horiek izan gure azken bi bilaketak Interneten eta Facebooken. 
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Sare sozialek bezeroei eta enpresei gertuko harremanak izateko aukera 
eskaintzen diete eta, are gehiago, enpresei salmenta batetik harago doazen 
zerbitzuak eskaintzeko aukera ematen diete. Baina kontuz, salmenten gurua 
den Jeffrey Gitomerrek adierazi bezala: “Guztioi gustatzen zaigu erostea, 
baina ez zaigu gustatzen enpresa bat etengabe saltzen aritzea”. 
 
Sare sozialak marka batera hurbiltzeko leihoa dira; komunikatzeko eta 
bezeroari arreta emateko plataforma boteretsua dira. Bezeroa hainbat 
kilometrotara egon arren, sare sozialek bilatzen ari den erantzuna Whatsapp 
batera edo ordenagailuko saguaren klik batera dagoela sentiarazi 
diezaiokete. 

 

Marketinaren funtzioa kontsumitzaileak gidatzea da, produktu bat erosteko 
hasierako faseetatik, beste kontsumitzaile batzuei gomendatzeko ondorengo 
etapetaraino. 

 

Horregatik, gaur egungo marketina bezeroentzako zerbitzua da. Enpresek 
beren buruaz duten pertzepzioa ez dago iragarkien edo prezioaren mende, 
ematen duten zerbitzuaren mende baizik; eta hori bezeroek kontsumitzaile 
gehiagorekin partekatzen dute, sare sozialetan uzten dituzten iritzien bidez. 

 

Bezeroentzako arreta zerbitzua betidanik izan da datu-iturri bat enpresentzat. 
Horren kudeaketa onak aukera ematen zion enpresari bezeroaren profila, 
gastuak eta abar ezagutzeko… Sare sozialekin batera, bezeroentzako arreta 
sail estrategiko bihurtu da enpresarentzat, eta enpresa askok oraindik ustiatu 
gabeko informazio-iturri handi bat da.  
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Ikusi den bezala, enpresek kontsumitzaile informatu eta hiperkonektatuak 
dituzte aurrean, etengabe mugikorrak erabiltzen dituztenak (smartphoneak, 
tabletak), sare sozialetara, blogetara, informatzeko foroetara jotzen dutenak 
eta, duela gutxi erositako produkturen bati buruzko arazoren bat izanez gero, 
enpresaren erantzun azkarra espero dutenak.  
 
Kanal anitzeko arretarekin, bezeroek hainbat modutan eska dezakete 
laguntza: telefonoz, posta elektronikoz, txat bidez, sare sozialetan edo 
Interneteko foroen bidez. Baina aukeratutako kontaktu-metodoa edozein dela 
ere, modu berean artatu behar zare (hau da, zerbitzuaren kalitatea eta jasotako 
informazioa ez dira aldatu behar). 

 

Grafikoek erakusten dute enpresek erabiltzen dituzten kanalak hainbat 
jarduera aurrera eramateko: produktuak ezagutarazteko, saltzeko eta 
zerbitzuak eskaintzeko (bezeroentzako arreta, adibidez). Hasiera batean, 
enpresek erabiltzen zituzten sare sozialak haien irudia hobetzeko, marka 
nabarmentzeko edo produktuak sustatzeko, baina gero eta gehiago dira 
bezeroari arreta emateko erabiltzen dituztenak. 

 
 

 

 

Internet eta sare sozialak agertu arte, enpresek publizitate kanal tradizionalak 
(prentsa, irratia, telebista, zinema eta kanpo-publizitatea) erabiltzen zituzten 
haien produktuak ezagutzera emateko eta, are gehiago, “ahotik belarrira” 
marketinak sortutako efektu negatiboei aurre egiteko. 

 

 
 

Internet eta sare sozialen bidez, edozein pertsonak bere iritzia eman dezake 
produktu bati buruz eta, iruzkin hori mundu guztiarentzako  
dago ikusgai.  Eskuetan informazio asko edukita, bilatzaileek lana errazten 
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digute.  
 
Sare sozialen hazkundearekin batera, erabiltzaileen iritziek hazkunde 
esponentziala izan dute, eta beraz, bezeroari arreta ona ematea marketin-
ekintza bat ere izan daiteke. 

 

 

 

6.1. Bezeroentzako arreta enpresaren plan 
estrategikoan 

 
 
Plan estrategikoa funtsezko tresna bat da edozein enpresarentzat, nahiz 
eta txikia izan. Haren bitartez, enpresak aztertzen du non dagoen negozioa 
eta nora iritsi nahi duen denbora-tarte jakin batean. Horrez gain, zer lortu 
nahi dugun eta nola lortuko dugun, zeintzuk izango diren ildo nagusiak, zer 
baliabide ditugun, zer kanal erabiliko ditugun gure produktua ezagutzera 
emateko, eta abar aztertuko dugu plan estrategikoari esker. 

 

Bezeroak kudeatzeko beste edozein plan bezala, analizatu behar da sare 
sozialak nola erabiliko diren bezeroari arreta emateko: egoera aztertu behar 
da, estrategia-proposamena egin behar da, planaren egunerokoa antolatu 
behar da, eta azkenik, emaitzak neurtu behar dira. 

 

a. Egoera aztertzea 
 

Aurretiko azterketa abiapuntua da sare sozialak bezeroentzako arreta-
zerbitzuan murgiltzeko eta estrategia bat egiteko: 

 

1. Zein izango dira helburuak? Honako hauek izan daitezke: egungo 
kanalak osatzea, kanal berri bat sortuz; sare sozialetako bezeroen 
arretarako kanal bat aurretik abian baldin badago, hori hobetzea; arreta 
hainbat gailutara egokitzea… 

 

2. Enpresak bere publiko objektiboa nor den kontuan hartu beharko du. 
Bezero guztiak ez dira sare sozialetan sartzen eta, horregatik, 
estrategiak ezagutzea eta mugatzea beharrezkoa da. Erabiltzaileak 
identifikatzean, enpresa batek zerbitzu hobea eman diezaieke egungo 
bezeroei eta bezero izan daitezkeenei: erosteko maiztasuna, 
komunikazio-ohiturak, eta erosketa bat egitera bultzatzen duten 
faktoreak. Enpresari informazio horrek bezeroari zerbitzu emateko 
estrategia pertsonalizatuagoa sortzen lagun diezaioke. Bestalde, 
bezeroek nola jokatzen duten eta zer bilatzen duten aztertu behar da. 

 

3. Ondoren, lehiakortasunari erreparatzeko unea da: nola kudeatzen dute 
beste enpresa batzuek bezeroari sare sozialetan arreta emateko modua? 
Lehenengo, gure lehiakide zuzenak, gero gure sektoreko enpresak 
beste herrialde batzuetan, eta amaitzeko, sare sozialetan bezeroei 
arreta emateko estrategiak 
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garatzen ari diren beste sektore batzuetako enpresak aztertu 
beharko genituzke. 

 

4. Azkenik, gure enpresaren balio estrategikoari begiratuko diogu eta 
aztertuko dugu gure negozioa nola bihurtu daitekeen arrakastatsu. 
Horretarako honako hauek aztertuko dira: 

 

- Enpresak zer eskaintzen duen: enpresaren berezko ezaugarriak, eta 
ingurunearekin kontrastatutako ezaugarriak. 

 

- Bezeroak zer behar duen: publiko objektiboak behar duena edo 
gustuko duena. 

 

- Konpetentziak eskaintzen ez duena edo gutxiago eskaintzen duena. 
Hor dago mezu bakoitzaren balio estrategikoa, sare sozialetan 
posizionamendua bilatuko duena. 

 

Azterketa hori amaitu ondoren, estrategiaren formulazioa egingo da. 

 

b. Estrategiaren formulazioa 
 

Helburuei jarraituz (publikoak behar duena eta gustatzen zaiona, 
konpetentziak eskaintzen ez duena edo gutxi eskaintzen duena, eta 
enpresaren balio estrategikoekin) bezeroaren arretarako zerbitzuan sare 
sozialak erabiltzeko estrategia formulatuko dugu:  

 

 

 
Helburuak Zein dira lortu nahi diren helburuak. 

Publikoa Estrategia norentzako izango den. 

Mezua Balio estrategikoaren arabera, enpresaren onlineko 

presentzia markatuko duten komunikazio-ardatzak. 

Sormena oso garrantzitsua da sare sozialetan egiten den 

argitalpen bakoitzean. 

 
Kanalak Komunikaziorako aukeratutako sare sozialak. Profilak 

zerrendatu eta, bakoitzaren balorazio-kontrola eta zer rol 

beteko duten plan estrategikoan zehaztuko dugu. 

Neurgailuak Gure onlineko presentzia kontrolatzen duten neurgailuak 

eta, beraz, gure ospea sarean. 

Baliabideak - Ekonomikoak: enpresako langileak, azpikontratazioa...  

- Denbora. 

- Materialak: CRM aplikazioak/softwarea 

Egoerak Aurreikusitako eta ebatzitako egoerak. 
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d. Estrategia mamitzea 
 

Aztertu behar dugu estrategia nola mamitu. Hau da, gure baliabideak 
arakatu behar ditugu nahi dugun helburua lortzeko. 

 

Ez gara soilik baliabide ekonomikoez ari, hots, bezeroentzako arreta-
zerbitzua barneko langileekin egingo den edo langileak azpikontratatu 
egingo diren. Hartara, aldi baterako exekuzioa ere kontuan hartu behar da, 
eta ibilbide-orria eta kronograma jarraitu behar dira modu optimoan 
inplementatzen den denbora argi izateko. Horrez gain, erabiltzen den 
softwarea zerbitzua erabiltzen duten bezeroen araberakoa den jakiteko 
unea da. Eta, azkenik, langileen prestakuntza aztertu behar da, etengabe 
espezializatuta egon behar baitute gizarte-baliabideetan eta CRM 
sozialeko tresnetan. 

 

e. Egiten den guztia kontrolatzea eta neurtzea 
 

Neurketarik gabe, ekintzek ez dute emaitzarik, eta inoiz ez da jakingo 
bezeroari arreta emateko estrategiaren arrakasta. KPIak (Key Performance 
Indicator) –euskaraz, giltzarri adierazleak–, metrika espezifikoak dira 
(kuantitatiboak eta kualitatiboak), eta zenbait parametro neurtzeko aukera 
ematen dute, baita estrategiaren egoera eta bilakaera ezagutzeko eta, 
enpresak planteatutako helburuak lortzen ari diren ikusteko. 

 

Horretarako, beharrezkoa da aginte-koadro bat (dashboard) sortzea, 
eragiketak kontrolpean izateko eta, bat-batean, informazio garrantzitsua 
izateko, eta sare sozialetan bezeroari ematen zaion arretak funtzionatzen 
duen jakiteko: interakzioa edo engagement-a aztertzea (zenbat “atsegin 
dut” dituen, iruzkinak, zenbat aldiz partekatzen diren argitalpenak); 
ikusgarritasuna (sare sozialetan bezeroari arreta emateko zerbitzua erabili 
duten pertsonen kopurua); ROI aztertzea; SLA arakatzea, espero den 
gutxieneko kalitatea islatzen duena; markaren inguruko elkarrizketa 
aztertzea, batez ere zerbitzu eta produktuei buruzko iritziekin eta 
kexekin zerikusia duena; iruzkin positiboak vs. negatiboak aztertzea… 

 

 

 

KPIak ekintza edo estrategia jakin baten errendimendua 
identifikatzen laguntzen diguten metrikak dira. Neurketa-unitate 
horiek gure jarduera-maila adierazten digute, aurrez finkatu ditugun 
helburuen arabera. 

SLA bi modutara uler daiteke: hornitzaileen eta bezeroen arteko 
zerbitzu-mailaren akordio bezala, edo erakunde bateko sailen artekoa 
bezala. Inbound marketinaren kasuan, sigla horiek salmenta-sailaren 
eta marketin-sailaren arteko akordio-maila horri erreferentzia egiteko 
balio dute. 
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7. Bezeroetzako arreta kanal anitzeko 
ikuspegiarekin 

 

 
Lehen aipatu bezala, kontsumitzaileen portaeraren bilakaera dela eta, 
bezeroa ezagutzea funtsezko faktorea da gaur egun. Kontsumitzaileak gero 
eta informatuago daude; izan ere, bezeroen  
% 33k baino gehiagok iruzkinak kontsultatzen dituzte salmenta-gunera jo 
aurretik, eta, ondorioz, markek bezero kritikoagoei egin behar diete aurre. 
Beraz, kontsumitzailea interpelatzeak originaltasuna behar du, baita 
nolabaiteko arintasuna ere, esperientzia gogoangarria sortzeko. 

 

Bezeroekiko interakzio bakoitza esperientzia bakar eta pertsonalizatua 
eskaintzeko aukera bat da. Bezeroaren ezagutza da enpresaren informaziorik 
preziatuena marketin eragiketa efikaz eta egokiak sortzeko. 
 
Erabiltzaileek gehien baloratzen duten zerbitzuetako bat bezeroentzako 
arreta da. Azken urteotan, ohiko kanalez gain  
−telefonoa−, bezeroei arreta emateko beste kanal bat nagusitu da: sare 
sozialak. Bezeroek gero eta gehiago jotzen dute sare sozialetara beren 
zalantzak, kexak, iradokizunak, eta abar azaltzeko. 

 

Sare sozialak erraz ezarri ahal diren tresnak dira: erabilera errazekoak dira, 
adin guztietako pertsonek erabiltzen dituztenak. Jendeak mezuak argitaratu 
eta partekatzen ditu, argazkiak igotzen ditu, eta zuzeneko mezuak bidaltzeko 
aukera du. 

 

Zertarako erabiltzen dituzte enpresek sare sozialak? Funtsean, marka 
ikusarazteko, komunikatzeko, hitz egiteko, bezeroak fidelizatzeko, 
ekitaldiak sustatzeko, posizionatzeko, eta azkenaldian, bezeroari arreta 
emateko. 

 

Enpresak sare sozialetan bezeroari arreta ona eskainita, horiek fidelizatzea 
lortuko du, brand lovers bihurtuz (kategoria jakin bateko produktu bat 
erostean, beti marka bera aukeratzen duten bezeroak). Horrez gain, 
zalantzazko bezeroak erakartzea, irudia hobetzea, markaren eta bezeroen 
arteko zubia izatea, eta salmentetan zein ospean eragin positiboa izango 
duten beste ekintza batzuk aurrera eramatea ere lortuko du. 
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7.1. Pertsonen kudeaketa, bezeroentzako 
arreta eta fidelizazioa kanal anitzeko 

ikuspegiarekin 
 
 
Gaur egun, une oro jartzen dugu arriskuan gure ospea. Beraz, balio-
kate osoek eta erosketa-prozesuek erabiltzaileen aurreikuspenak bete 
behar dituzte. 

 

 

7.1.1. Bezeroei arreta emateko kanalak 

 
Bezeroen eta enpresen arteko harremana asko aldatzen ari da bai 
forman, bai harremanetarako kanalean. Erosketa bera esperientzia bat 
da: 

 

- Mugikorra: gailu mugikor batetik edozein lekutan eta edozein 
ordutan egin daiteke erosketa bat. 

 

- Soziala: bezeroek erosketa benetan egin behar duten ala ez 
erabakitzeko, argitaratutako iritziak irakurtzen dituzte eta, aldi 
berean, beren iritzia ere partekatzen dute. 

 

Bezeroentzako arreta portaera-aldaketa horietara egokitu behar da: 
kanal anitzekoa, erreaktiboa eta ordutegi zabalekoa izan behar du, eta 
horretarako onena 24/7 (24 ordu/7 egun) eredua izango litzateke. 

 

Arazoa da bezeroentzako arreta kanal askokoa dela, eta 
harremanetarako kanala bezeroek erabakitzen dutela. Sare sozialen 
bidez bezeroei ematen zaien arreta hedapen-prozesuan dago, eta duela 
gutxi ez zegoen ia halakorik. 

 

Telefonoa 
 

Bezeroek estimatzen duten arreta-kanal bat da oraindik ere. 
Gorabeheren telefono-zenbakia 902 edo 900 izan ohi da, batez ere 
jarduera-sektorearen arabera. Halaber, zehaztu behar da zer 
ikusgarritasun eman nahi zaion harremanetarako bide horri. Webgune 
batzuek ikusgarritasun handia ematen diote  
telefono-zenbakiari, orrialde nagusian (home page) eta orrialde 
gehienetan jakinaraziz, konfiantza sortzeko. Beste batzuek nahiago dute 
laguntza-orrietan jakinarazi, beste kanal batzuei lehentasuna emateko. 

 

Irekiera ordutegia negozio motaren estandarraren araberakoa da, nahiz 
eta gero eta gehiago, joera 24/7 eredua den. 
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Telefonoa da harremanetarako biderik zuzenena: elkarrizketak bezeroaren 
beharra errazago ulertzeko aukera ematen du,  
gaizki-ulertuak saihesteko aukera ematen du, eta erantzun egokiena ematea 
ahalbidetzen du. Ahozko komunikazioa ere biderik errazena izan ohi da 
agenteak enpatia, hurbiltasuna eta segurtasuna transmititu dezan, eta are 
gehiago, negozioa egiteko ere, bezeroari hobeto dagozkion zerbitzu edo 
produktu gehigarriak saltzeko. 

 

Erreklamazio-liburua 
 

Toki-erakundeek legeztatutako espazioa, bertan idatzitakoa nahitaezko 
parametro jakin batzuen arabera bete dadin. 

 

Posta elektronikoa 
 

Posta elektronikoa ohiko harremanetarako beste bide bat da. Normalean, 
ohiko galderekin edo onlineko erantzuna bilatzeko motorrekin batera 
komunikatzen da. 

 

Bezeroari posta elektronikoaren arrazoia eskatu ohi zaio, dagokion agenteari 
posta elektronikoa bideratzen laguntzeko. Baliagarria izan daiteke, halaber, 
informazio gehiago eskatzea (izena eta abizena, adibidez), bezeroa 
ziurtasunez identifikatu ahal izateko. 

 

E-mailen arrazoi ohikoenak erantzun-ereduen bidez erantzun ohi dira. Aldiz, 
mezu elektroniko batzuk konplexuagoak dira eta erantzun pertsonalizatua 
eskatzen dute. 

 

Horretarako, posta elektroniko kudeatzaile (e-mail management) tresnak 
daude, motor semantiko bat dutenak, eragileari erantzun lehenetsiak 
proposatzen dizkiotenak eta e-mailaren bidez galderak bideratzen 
dituztenak, agentearen esperientzia-mailaren arabera. 

 

Oro har, mezu elektroniko bati kanal beretik erantzuten zaio. Baina 
eraginkorragoa izan daiteke bezeroarekin telefonoz harremanetan jartzea, 
gorabehera konplexuak azkar konpontzeko, edo bezeroarekin hainbat posta 
elektroniko trukatu ondoren gai horri buruz hitz egiteko. 

 

Ohiko erantzun-epea 24 edo 48 ordukoa da, baina bezeroei denbora luzeegia 
iruditzen zaie, eta zenbait webguneek lanegunetan 4 orduko erantzun-
konpromisoa ziurtatzen dute. 

 

Sare sozialak 
 

Sare sozialek bezeroarekiko arreta aldatu dute, eta erabiltzailearekiko tratua 
gertuagokoa da. 

 

Sare sozialak bezeroari arreta eskaintzeko kanal bat dira, eta gaur egun 
ohikoenak Twitter, Facebook eta WhatsApp dira. Enpresen Twitter 
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eta Facebook profilak beste kanal tradizional bat baino gehiago balira bezala 
erabiltzen dira gaur egun. 

 

Hala ere, sare sozialen testuinguruan arreta profesionala emateak zailtasun 
gehigarriak ditu, eta horiei erantzun profesionala eta etengabeko bilakaeran 
dagoen estrategia aplikatu behar diegu. 

 

 

7.1.2. Twitter 

 
Microbloggingean oinarritutako sare soziala da. Txioak argitaratzeko eta 
jasotzeko sortu zen (mezu laburrak, gehienez 280 karakteredunak). Mezuak 
publikoak dira, nahiz eta erabiltzaileei ere mezu pribatuak bidal 
dakizkiekeen. Txioek honako eduki hauek izan ditzakete: testuak, estekak, 
irudiak eta beste batzuk. Twitterreko elementu bereizgarriak, hala nola, @ 
eta # sinboloak dira, zeinak estekak automatikoki sortzen dituzten. 

 

Twitter onlineko marketin tresna handia da, eta enpresei beren marka 
indartzen, elkarri eragiten, intereseko edukiak partekatzen eta bezeroak 
fidelizatzen lagun diezaieke. 

 

Enpresa batek zertarako erabil dezake Twitter? 

- Jarraitzaileen sare bat sortzeko 
- Produktuak edo zerbitzuak sustatzeko 
- Etorkizuneko ekitaldiak iragartzeko 
- Bezeroek enpresa gomendatzeko 
- Feedbacka lortzeko 
- Premiak eta gustu berriak ezagutzeko 
- Konpetentzia aztertzeko 

 
 
 
 

 

Twitter publikoa da. Enpresak azkar erantzuten badu, bezero guztiek 
ikus dezakete arazoa denbora errealean konpontzen dela. Enpresak 
bezeroarekin elkarrizketa pribaturen bat izateko beharra izan dezake, 
noski, eta hori Twitterreko zuzeneko mezuen bidez egin daiteke, baina 
behin arazoa konponduta, konpainiak bezeroari publikoki eskerrak 
eman dakizkioke. 

 

 

Bezeroaren gogobetetze-maila % 19 igo dela ikusi dute Twitter 
arretarako kanal gisa erabiltzen duten enpresek. 
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Twitter bezeroentzako arreta-zerbitzuan 
 

Twitter bi noranzkoko sarea da, azkarra, eta erantzuteko erraztasunak 
eskaintzen dituena; hori dela eta, bide ezin hobea da bezeroak modu erraz, 
sinple, zuzen eta eraginkorrean artatzeko. Kontsumitzaileen % 60k Twitter 
erabiltzen du arreta jasotzeko. Hona hemen sare sozial horrek bezeroari 
arreta emateko dituen abantaila batzuk: 

 

- Berehalako sarea da. 
- Zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen du. 
- Mugimendu handikoa da. 
- Kostuak murriztuak dira. 
- Zuzeneko mezuek (DM = Direct Message) zerbitzu hobea ematen 

laguntzen diete enpresei. 
- Markaren sinesgarritasuna eta konfiantza hobetzen laguntzen du. 

 

Iruzkinak eta aipamenak monitorizatzeko lan-tresnak 

Hootsuite (www.hootsuite.com) 
Sare sozial guztiak leku beretik kudeatzeko aukera emango digu.  
Zutabe-egitura dauka eta, enpresa bati buruz sare sozialetan esaten den 
guztia monitorizatzea ahalbidetzen du. Gainera, sare sozial guztietan mezuak 
aldi berean programatu eta argitaratu ahal izango ditugu. Dena den, kontuz 
ibili behar da, oso litekeena delako era askotako publikoa izatea eta, beraz, 
argitaratu beharreko mezuak ere modu askotakoak izatea. 

 

Twitterri dagokionez, kontu bat edo batzuk kudeatu ahal izateaz gain, 
lortutako klik guztien jarraipena egin ahal izango dugu, eta txostenen bidez 
aurkeztuko ditugu; horrez gain, enpresaz hitz egin duten pertsonen 
aipamenak, mezu pribatuak, denbora-lerroa (timeline) eta abar ezagutu ahal 
izango ditugu. 

 

TweetDeck (www.tweetdeck.com) 
Hootsuit-en antzeko programa bat da. Zutabe-egitura dauka; batzuk, 
“lagunak” eta “aipamenak” adibidez, jada aurrekonfiguratuta datoz. 
Hootsuite marka edo enpresa bat monitorizatzeko erabiltzen den bezala, 
TweetDeck tresnaren bidez, bertan lan egiten duten pertsonek,  
eragin-sortzaileek (influencer), konpetentziak edo bezeroek enpresari buruz 
zer esaten duten azalduko da. Txioak ere programa daitezke. Kokalekuen 
zutabea interesgarria da, enpresa eremu geografiko batera bideratuta badago. 
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Adibideak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

eta Privalia, 
adibidez, witter bidez 

bezer eta eskaintzen 
dioten enpresak dira. 

elekomunikazio enpresa 
horrek, gainera,  

eskaintzen  aukera 
erabiltzen  haren taldea 
aurkezteko, zerbitzu hori 
gehiago pertsonalizatuz. 

 

 

interakzioa izan dezakete 
bezeroekin zuzenean, 

sortzen 
bada dezakete. 

 

Deep txio barruko estekak 
dira, eta ekintzara deitzeko botoi 
bat dute. Zuzenean irekitzen  
zuzeneko mezuen (DM) leihoan, 
eta, horren ondorioz,  erraza  
gai konplexuagoak desaktibatzea 

 bezer ekin elkarrizketa 
pribatua izatea. 
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Bezeroentzako arreta-zerbitzu eraginkorra eskaintzeko aholkuak 
Twitterren 

 

Twitterren bezeroari arreta eskaintzea aukera ona da mundu osoari zure 
enpresaren konpromiso-maila erakusteko. Hala ere, ondo egiten ez bada, 
kontrako efektua eragin dezake: akatsak agerian geratzen dira, eta 
enpresaren ospea kaltetzen da. 

 

Apple enpresak, Twitterren dagoenetik, bezeroari arreta emateko batez 
besteko itxaronaldia 17 ordutik minutu batzuetara murriztu du. Gainera, 
konpainiak Twitter erabili du erabiltzaileei modu proaktiboan laguntzeko, 
aholku eta trikimailu erabilgarriak dituzten bideoak barne. 

 

 

 

 

 

 

bat pertsonaliza dezake, eta 
mezu hori bezer

 

 

, enpresak berak 
ere gehitu dezake zer 

. (Ikusi FNACen eta 
Carrefouren adibideak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 dira  horrela lan egiten hasi 

diren enpresak Sabadell), 
baina, era berean, 

behar luketen etekin 
guztia ateratzen ez dakitenak 
(Kutxabank). 
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Hona hemen zenbait gomendio Twitterren aritzeko: 
 

- Atera ahalik eta etekin handiena profilari, pertsonalizatu eta 
erakargarri egin. 

 

- Zaindu komunikazio-estiloa; argia eta erraza izan dadila. Txioak 
korapilatsuak badira, bezeroek ez dituzte irakurriko. 

 

- Zaindu ortografia, hizkuntzaren puntuazioa, azentuazioa eta 
gramatika egokiak ezinbestekoak dira. 

 

- Erabili traola (#), gai edo ekitaldi zehatzei buruz hitz egiteko. 
Txioak ikusgarriagoak izango dira. 

 

- Ez saturatu jarraitzaileak eta saihestu txio asko jarraian 
argitaratzea. 

 

- Erakutsi enpresaren marka den bezalakoa, bere nortasunarekin eta 
balioekin. 

 

- Ez hitz egin une oro enpresari buruz. Dibertsifikatu diskurtsoa. 
 

- Erantzun jendaurrean aipatzen zaituzten pertsonei, eta eskerrak eman 
jarraitzaileei eta birtxioak egiten dizkizutenei. 

 

- Sortu eduki interesgarriak: erabiltzaileentzat baliagarriak izan 
daitezkeenak. 

 

- Diseinatu jarduera-estrategia espezifiko bat Twitterrerako. 

- Argitaratu ohiko galderak. 

- Adierazi gainerako sare sozialetara (Facebook...) iristeko estekak edo loturak. 

 

Iruzkin negatiboak Twitterren 
 

Twitterren bezeroari arreta emateko estrategia bat egiten dugunean, tentuz 
ibili behar da iruzkin negatiboei erantzuteko orduan. 

 

Aipamen edo iruzkin negatiboren bat jasotzen denean: 
 

1. Lehenik eta behin, jasotako iruzkinean planteatzen den arazoa 
antzeman behar da, eta horri konponbidea bilatu. 

 

2. Behin zergatia argituta, azkar eta egoki erantzun behar da. 
 

3. Elkarrizketa sustatu, eta erantzunak argudiatu behar dira. 
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4. Iruzkinei publikoki erantzun behar zaie, gainerako jarraitzaileek arazoa 
ez dela saihesten ikus dezaten. 

 

5   Elkarrizketa ez da amaitu behar gatazka argitu arte. 
 

Gaur egun inoiz baino errazagoa da modu pribatuan komunikatzea. Gero eta 
enpresa-kontu gehiago daude zuzeneko mezuak gehitzen dituztenak 
bezeroak mezu pribatuak bidaltzeko, elkar jarraitzen ez badute ere. Zuzeneko 
mezuak 280 karakteretara mugatu behar ez diren mezu luzeagoak dira, eta 
kontsumitzaileek argazkiak, bideoak eta isilpeko informazio pertsonala igo 
dezakete, gainerako publikoari erakutsi gabe. 

 

 

7.1.3. Txata 

 
Hona hemen txata erabiltzearen abantailak: 

 

- Berehalakotasuna. Sakelako telefonoek eguneko 24 orduetan konektatuta 
egoteko aukera ematen digute. Horrez gain, denbora errealean 
komunikatzeko aukera ematen duen tresna da. 

 

- Pribatutasuna. Txatak elkarrizketan pribatutasuna edukitzeko aukera 
ematen digu. 

 

- Bezeroarekiko arreta hobetzeko aukera: 

- Tratu hurbilagoa eta pertsonalizatuagoa. 
 

- Informazio zehatzagoa eta osoagoa. Fitxategiak, estekak, informazio 
gehigarria bidal diezaiokegu. 

 

- Idatzita geratzen denez, gorde eta inprimatu daiteke. 

- Doakotasuna. Erabiltzaile guztientzako eskuragarri. 

 

Zopim 
 

Zopim zuzenean txateatzeko tresna bat da, denbora errealean komunikatzeko 
aukera ematen duena, behar duten erabiltzaileei laguntza eskaintzeko eta, 
horrela, haien arazoak edo zalantzak argitzeko. Blog edo web-orri batean 
erraz txerta daitekeen txat sistema bat da, plugin edo kode baten bidez. 

 

Zopimek panel intuitiboa dauka eta erraz instalatzen da. Zerbitzuak 
txateatzen ari den erabiltzailearen denbora errealeko estatistikak eskaintzen 
ditu eta Google Analyticsekin ere integra daiteke, estatistikak lortzeko. 
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Zopimek bi erabiltzailetara mugatuta dagoen doako zerbitzua (lite) 
eskaintzen du, eta bisitarien zerrenda denbora errealean ematen du. Nahi 
izanez gero, elkarrizketen historia ere ematen du. 

 

Instalatzeko, www.zopim.com webgunean sartu besterik ez da egin behar. 
Alta ematen dugu gure izenarekin eta posta elektronikoarekin, eta sistemak 
HTML kode bat emango digu webgunean ipintzeko. Haren paneletik 
konfigura dezakegu gure egoera: konektatuta gauden ala ez… Linean ez 
gaudenean, erabiltzaileek mezu bat utz diezagukete, eta mezu hori gure 
helbide elektronikora iritsiko da. 

 

Bisitarien zerrendan, konektatutako pertsonak ikus ditzakegu, eta haiekin 
txateatu. Kontsulta bat egiten duen erabiltzaileari buruzko informazio 
gehigarria daukagu, hala nola haren kokapena, sistema eragilea, IP helbidea 
edo erabiltzen ari den nabigatzailea, bisitaren jatorria, zenbat denbora 
daraman webgunean… Bezeroari buruzko oharrak gehitu ditzakegu gerora 
erreferentziak izateko, eta gure datu-basea elikatu. Historian, erabiltzaileen 
txatak eta informazio guztia ikus dezakegu. 

 

 

7.1.4. Txatbot 

 
Adimen artifizialaren garapenari esker, Txatbotek aukera ematen diete 
enpresei egunero 24 orduz erantzun automatikoak emateko, bere kabuz eta 
gizakiaren laguntzarik gabe zeregin jakin batzuk egiteko diseinatutako 
software baten bidez. 

 

Adimen artifizialak aukera ematen die ordenagailuei lengoaia prozesatzeko, 
eta funtsean, pertsonekin hitz egiteko, aurretik inoiz ikusi ez den modu 
batean. Zerbitzu-enpresa batzuek bezeroek etxez etxeko bazkaria eskatzeko 
erabiltzen dute, adibidez, eta, beste batzuek arazo tekniko bat konpontzeko 
laguntza behar duten bezeroei berehala laguntzeko ezarri dute. 

 

Ohiko galderei erantzun sinpleak emateko bide azkar eta erraza da, 
ekonomikoa izateaz gain. Hala ere, estrategia batekin inplementatzen ez 
badira, benetako interakzioetara ohituta dauden pertsonek baldartzat har 
ditzakete. 

 

Txat baten eta Txatbot baten arteko aldea da txat bat eskuzkoa dela (pertsona 
batek maneiatzen du) eta Txatbot bat automatikoa dela. Txatbot batean, 
gako-hitzen erantzunak programatzen ditugu. 

 

Txat batekin ikastaro bat sal badezaket, ziurrenik merezi du txata 
maneiatzeko pertsona bat jartzea. Era berean, inbertsio hori justifikatzeko, 
nire txatarekiko interakzio-maila handia izatea behar dut. Egunean 2 edo 3 
kontsulta egiteko pertsona bat edukitzea ez da justifikatzen. Txat horrekin 
bezeroei euskarria ematen badiet, onena automatizatzea izango da, eta bot 
horri erabiltzaileen % 90i erantzuten 

http://www.zopim.com/
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uztea. Askotan zalantza ugari daude, eta oso errepikakorrak dira.  
 

Google, Microsoft, Slack plataforma edo Facebook dira software horien 
sorreran apustu handiena egiten ari diren konpainiak. DialogFlow 
Googleren sistema bat da, eta galderak eta erantzunak programatzeko 
aukera ematen du. 

 

 

7.1.5. WhatsApp 

 
Ez dago WhatsAppi itzal egingo dionik. WhatsAppek 1.200 milioi 
erabiltzaile baino gehiago ditu mundu osoan. Europako Parlamentuak 
argitaratutako Eurobarometroaren arabera, gainera, espainiarrak dira 
komunikatzeko orduan aplikazioa gehien erabiltzen duten europarrak. 

 

Erabiltzaile aktiboen bolumena abantailarik handiena bada ere, beste 
abantaila asko dauka WhatsAppek: 

 

- Instalazio, erabilera eta inplementazio erraza. 
 

- Mezuak denbora errealean eta ordenagailurik gabe bidal daitezke. 
 

- Erabiltzaile-profil ugari (segmentazioa). 

- Interes komuneko taldeak sortzeko aukera. 
 

- Irudiak (produktuak, eskaintzak, promozioak) eta bideoak bidal daitezke. 
 

- Geolokalizazioa: gure kokapena bidal dezakegu. 
 

- Publizitaterik gabeko aplikazioa. Erabiltzailearentzat erakargarriagoa da. 
 

- Unibertsaltasuna: telefono mugikorra eta Interneterako sarbidea besterik ez 
da behar. 

 

- Kostu txikia. 

 

Nola integratu WhatsApp bezeroentzako arreta-zerbitzuan? 
 

Jordi Vives-en enpresaren arabera, Trusted Shops-eko  
estatu-koordinatzailea (Country Manager), WhatsAppen erabilerak bezeroekin 
harreman zuzena eta hurbila sortzeko aukera ematen dio enpresari. Bezeroek 
aukera guztiak izan behar dituzte eskura enpresarekin harremanetan jartzeko 
eta whatsappa horietariko bat da. 
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WhatsAppek duen erakargarritasun handienetako bat  
bat-batekotasuna da, eta beraz, erabiltzaileak harremanetan jartzen direnean 
berehala erantzutea espero dute. Enpresak WhatsAppen bitartez eskainiko 
duen zerbitzua ez bada berehalakoa, oso argi utzi behar da aldez aurretik. 
Bezeroari arreta emateko ordutegi bat ezar daiteke, webgunean adierazita, 
baita WhatsAppeko egoeran ere, itxaroteko gehieneko eta gutxi 
gorabeherako denbora barne hartuta. 

 

WhatsAppek beste aplikazio batzuekin alderatuta duen abantaila handietako 
bat artxiboak eransteko aukera da. Horrela, erabiltzaileak erosketarekin 
arazoren bat izan badu, elkarrizketan bertan txerta dezake erosketa-tiketa, 
edo gorabeherak izan baditu, produktuaren irudiak, posta elektronikora jo 
gabe. 

 

Bezero potentzial batek zalantzaren bat duenean, eta erosketa egin aurretik 
konpondu behar duenean, eraginkorragoa izango da WhatsApp erabiltzea 
harremanetan jartzeko eta berehalako erantzun bat lortzeko. Zalantza epe 
laburrean konpontzen ez bada, bezero potentziala lehiaren bezero bihurtzeko 
arriskua dago. 

 

Enpresari ez dakarkio gastu handirik. Hain zerbitzu arina eskaintzeko, 
gutxieneko inbertsioa (denbora eta langileak) eskatzen du, baina ez dio 
bestelako gasturik eragiten, ez enpresari, ez erabiltzaileari. 

 

WhatsAppi etekina ateratzen 
 

- WhatsAppeko kontu bat sortzea eta enpresarekin harremanetan jartzeko 
aukera guztiak adieraztea (liburuxkak, txartelak, kartelak…). 

 

- Gure bezeroei inprimakietan telefono mugikorraren zenbakia eskatzea, 
harremanetarako zer bide nahiago duten adierazteko (helbide 
elektronikoa, SMS, WhatsApp…). 

 

- WhatsAppek bideoak, argazkiak… egiteko aukera ematen du. 
Gabonak, adibidez, WhatsAppeko postal batekin zorionduko 
genituzke. 

 

- Lehiaketak eta promozioak antolatzeko erabil dezakegu sare sozial 
hori. Horrela, bezeroek beren kontaktuak gehitzea sustatzen dugu. 

 

- WhatsAppek erabiltzaile taldeak sortzeko aukera ematen digu, eta 
horretaz baliatuta, azken produktuen, eskaintzen, azken orduko 
albisteen berri eman dezakegu. WhatsAppeko bezeroentzako eskaintza 
espezifikoak egin ditzakegu. 

 

WhatsApparen mugak ere ez ditugu ahaztu behar. Izan ere, hura erabiltzeko, 
bezeroaren baimena eta adostasuna eduki behar dugu. Saihestu betiere 
spama bidaltzea. 
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7.1.6. Facebook 

 
2018. urtearen hasieran Mark Zuckerbergek iragarri zuen Facebooken 
algoritmoak lagunen, senideen eta taldeen argitalpenak lehenetsiko zituela.  

 

Nahiz eta behin baino gehiagotan desagertuko dela iragarri den, Facebookek 
lehen postuetan jarraitzen du erabiltzaile-kopuruari dagokionez eta mundu osoko 
sare sozialik ezagunena da. Gainera, beste sare sozial batzuek ez bezala, 
enpresei, elkarteei eta administrazio publikoari bezeriarekin hobeto 
komunikatzeko aukera ematen dieten tresnak garatu ditu. 

 

Facebook Twitter baino askoz ere kate estatikoagoa da. Facebooken bidez 
bezeroari arreta ematea ez da erraza; hala ere, aukera bikaina da bezeroak 
ezustean harrapatzeko eta haiek denbora asko pasatzen duten kanal batean 
enpresaren berri izateko. Markak bezeroak dauden tokian egon behar du, eta 
kasu gehienetan Facebook da leku hori. Horregatik, gero eta gehiago dira fan-
orria (fanpage) duten enpresak. 

 

Oro har, hiru arrazoik bultzatzen dituzte bezeroak Facebookeko orrialde 
batean sartzera: 

 

- Argitaratutako edukia bistaratzea. 
 

- Markarekiko sentimendua jakinaraztea (positiboa edo negatiboa). 
 

- Marka horri buruz dituzten galderei erantzunak bilatzea. 
 

Edozein sare sozialek bezeroarentzako arreta-zerbitzu gisa benetan 
funtziona dezan eduki behar dituen alderdi orokorrez gain, beste hauek ere 
izan behar ditu, besteak beste: modu aktiboan entzutea, ahal bezain laster 
erantzutea, bezeroarekin lotura pertsonalak sortzea, marka humanizatzea 
(erantzuten diren iruzkinak edo galderak sinatzea)...Badira sare sozial 
horretarako espezifikoak diren beste aholku batzuk: 

 

1. Erabiltzaileen iruzkinak ez ezabatzea. Ezabatzeak kexa jarri duen 
bezeroa zapuztuko du, eta lortuko den gauza bakarra da hura gehiago 
haserretzea. Arau horren salbuespen dira hizkera iraingarria edo spama 
duten iruzkinak, edo enpresa gisa sare sozialetarako tipifikatuta 
dituzun arauetatik kanpo daudenak. Kasu horietan ezabatu egin 
daitezke eta zergatia azaldu. 

 

Facebookeko denbora-lerroa (timeline) ez da online arreta emateko 
bide zuzena. Plataforma espezializatu asko daude horretarako, hala 
nola Parature edo Get Satisfaction. Plataforma horiek tresnak ematen 
dituzte bezeroari arreta online emateko eta, horrela, zerbitzu bat 
eskaintzeko. Beste aukera bat da  
aplikazio propioa garatzea, Privaliak Facebookeko bere orrian egin 
duen bezala. Helburua: hormako iruzkin negatiboetatik, galderetatik 
eta gorabeheretatik askatzea. 
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2. Haiekin mezu pribatuak trukatzen saiatzea. Facebookek orrien 
administratzaileei zuzeneko mezuak bidaltzeko aukera eman die, eta 
bezeroaren arretaren kasuan, kexak Facebookeko horma korporatibotik 
desagertzeko balioko du. Ez da oso aukera erabilia; horregatik, enpresa 
askok aukera hori eskaintzen diete erabiltzaileei, mezu pribatu baten 
bidez informazio pertsonala bidal dezaten (harremanetarako datuak, 
eskabide-zenbakia eta abar). Aukera hori aktibatu edo desaktibatu egin 
daiteke administrazio-panelean. 

 

3. Bezeroari ohiko galderen berri ematea. Haren zalantzak argitu ditzake, 
markarekin harremanetan jarri beharrik izan gabe. Positiboa da, 
halaber, bezeroei euren artean laguntzeko aukera ematea, zenbait 
zalantza edo kontsulta argitzeko. 

 

4. Parte hartzeko arauak txertatzea. Facebookek aukera ematen du, 
markaren informazioa partekatzean, hainbat erlaitz sortzeko: 
lehiaketak, beste sare sozial batzuk, negozioa sustatzeko diseinatutako 
aplikazioak eta fan-orrian parte hartzeko arauak. Bezeroari 
Facebooken bidez arreta eman nahi bazaio, garrantzitsua da une bat 
eskaintzea partaidetza-arau batzuk idazteko. Hortaz, arau horiek 
erabiliko dira printzipio horiekin bat ez datozen iruzkinak ezabatzeko 
‒azken aukera‒. 

 

Facebookeko taldeak 
 

Facebooken bezeroak kudeatzeko tresna interesgarrienetako bat taldeak dira. 
Hasiera batean, norbanakoak beren profil pertsonalen bidez konektatzeko 
helburuarekin diseinatuta zegoen sarea, baina Facebookeko taldeek marka bat 
indartzeko aukera ematen dute, eta horren inguruan, bezero- komunitate 
aktibo eta konprometitu bat eraikitzen dute. 

 

Taldeak interes komunak dituzten pertsonen bilkurak dira. Profilera ez 
bezala, pertsona ezezagunak batu daitezke taldera  
(pribatutasun-mailaren arabera −irekiak, itxiak edo sekretuak−). 

 

Taldeak irekiak badira, pertsonak bilaketa soil batetik abiatuta elkartu 
daitezke. Talde itxien kasuan, beharrezkoa da taldeko kide den norbait 
gonbidatzea eta administratzaileak onartzea. 

 

Taldeak funtziona dezan, beharrezkoa da elementu dinamizatzaileren bat 
edukitzea. Taldeko kideek badakite jarduera badagoela, zuzenean zer 
gertatzen ari den ikustera sartu direlako, lagun komun batek parte hartu 
duelako, Facebookeko hasierako orriak jarduera horren berri ematen 
duelako, taldeko administratzaileek mezu bat bidaltzen dutelako edota 
taldean zerbait idazten dutelako. 

 

Horrela, elementu dinamizatzaileak, taldekideen parte-hartzeaz gain, 
administratzaileek argitaratutako mezuak, laburpenak edo berriak izan 
daitezke. Taldeak aztertzen badituzu, konturatuko 

 
 
 
zara talde askok benetako foro gisa funtzionatzen dutela: jendeak 
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berrikuntzen berri emateko erabiltzen ditu, baita galderak egiteko, edo 
aholkuak edo gomendioak eskatzeko ere. Gainera, talde bateko kide guztiek 
beren artean txatea dezakete taldeko mezuen bitartez, nahiz eta guztiak 
lagunak ez izan. Horixe da, hain zuzen ere, taldea bezeroari arreta emateko 
kanal gisa erabiltzeko aukera: galderak zuzenean erantzutea, zure esperientzia 
erakustea, argitalpen bat partekatzea edo produktuak eta zerbitzuak aipatzea. 

 

Facebooken negozioetarako taldea sortzea eta konfiguratzea oso sinplea da. 
Izan ere, orri edo profil bat baino askoz egitura eta funtzionamendu 
sinpleagoa dute taldeek, eta Facebookek oso plataforma intuitiboa eskaintzen 
du horiek sortu ahal izateko. Egin klik “talde bat sortu” botoian, orri 
nagusian. Plataformak taldeari izena emateko, pertsonak gehitzeko eta 
pribatutasun-maila ezartzeko eskatzen du. Gutxienez pertsona bat gehitu 
behar duzu taldea sortzeko. 

 

Gero, helburua eta talde mota zehazteko unea da, konfigurazio horiek alda 
daitezkeen arren. Bezeroari arreta eskaintzeko, taldea itxia izatea komeni da. 
Behin sortuta, itxuratik harago, hala nola azaleko argazkia edo informazioa 
(helbide fisikoa, posta elektronikoa eta webgunea), garrantzitsua da 
deskribapen zehatza eta taldearen  
funtzionamendu-arauak diseinatzea. Elementu horiek oso garrantzitsuak dira, 
enpresak sare sozial horretan duen aurkezpen-gutuna bezala jokatzen dutelako. 

 

Hurrengo urratsak dira pertsonak zure taldearekin bat egitera gonbidatzea eta 
argitalpen batzuk gehitzea, bisitariek edo erabiltzaileek taldea aktibo dagoela 
ikus dezaten. Gonbidapenak Facebookeko taldearen beraren bidez egin 
daitezke, posta elektronikoz, taldea aurkeztuz eta esteka bat gehituz, edo 
taldea enpresa aktibo dagoen sare sozial guztietan partekatuz, besteak beste. 

 

 

7.2. Gomendioak 
 
 

Oro har, bezeroen iruzkinei erantzuten dieten pertsonak marketineko eta 
bezeroentzako arreta-zerbitzuko langileak dira. Kanal horretaz arduratzen 
diren eragileek prozesuen ezagutza-maila altua izan ohi dute, harremanetarako 
gaitasun ona, eta kanal horren hizkuntzara ohituta daude. 

 

Bezeroen galderen kopurua garrantzitsua bada, Facebookeko orrian erlaitz bat 
edo korporatiboa ez den Twitter kontu bat zabaldu daiteke, hormatik edo 
timeline nagusitik ateratzeko. 

 

Elkarrizketa hori, aurreko kanaletan ez bezala, ez da zertan bezeroaren eta 
agentearen artekoa bakarrik izan; hartan, beste jarraitzaile batzuek ere parte 
har dezakete. 



Sare sozialen erabilera bezeroentzako arreta-zerbitzuan    

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sare sozialak bezeroekin komunikatzeko modua iraultzen ari dira: 
erabiltzeko erraztasuna, erreaktibitatea eta hedatzeko gaitasuna direla eta, 
erabiltzaileek ez dute zuzenean enpresarekin partekatzen markarekiko 
gogobetetasuna, iritziak eta iradokizunak, ezta haserrea edo ondoeza ere. 

 

Interesgarria izan daiteke eragin-sortzaile (influencer) batengana heltzea, eta 
hori enpresaren alde mobilizatzea. Horrela, bezeroak interesa edo zalantzak 
baditu, berehala kanal horretara jo dezake. 

 

Funtsezkoa da galdera guztiei erantzutea eta erantzuteko epea zaintzea. 
Galdera egiten duen bezeroari ez ezik, zalantza bera izan dezaketen 
gainerako bezeroei ere erantzuteko behar bezain esplizitua den erantzuna 
prestatzea komeni da. Bezeroari datu pertsonalak eskatu behar badizkiogu, 
e-mailez edo mezu elektronikoz bidaltzeko eskatuko diogu, segurtasunagatik. 
Batzuetan, erabiltzaile batzuek erantzun egingo dute. Orduan, erantzuna jaso 
dugula adieraziko dugu, eta laguntzea eskertuko diegu. 

 

Gardentasuna eta zintzotasuna funtsezko balioak dira. Idazten duguna 
argitaratuta geratzen da, eta oso azkar hedatzen da. Egun, komeni da bi 
orduko tartean erantzutea eta iruzkinak 24/7 zaintzea, polemikarik izanez 
gero ofizialki esku hartzeko. 

 

Gainera, sare sozialetako gure kontuek trolen erasoak jasan ditzakete, eta 
horiek iruzkin negatiboak edo gatazkatsuak argitaratu ohi dituzte. Komeni da 
aldez aurretik krisi-egoera bat aurreikusita izatea, egoera horretan azkar 
jarduteko. 

 

Sare sozialek komunitatearekiko benetako elkarrizketa ahalbidetzen dute. 
Bezeroen galderei erantzuteko orduan gerta daitezkeen gorabeherak edo 
informazioak modu proaktiboan komunikatzeko aukera zabaltzen dute. 

 

Bezeroa ez da beti lehen unetik enpresara joaten zalantza edo kexaren bat 
izanez gero. Baliteke lehenik beste foro batzuetan komentatzea, beste 
erabiltzaile batzuen iritziak eskatzeko. Komeni da iruzkin horiek 
monitorizatzea eta, beharrezkoa bada, bezeroarekin harremanetan jartzea. 

 

Bezeroei arreta emateko zer kanal ireki erabakitzeko orduan, enpresak alderdi 
hauek izan beharko ditu kontuan: negozio mota, enpresaren estrategia eta 
aurrekontua. 
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7.3. Bezeroentzako arretaren adierazleak 
 
 

Hiru adierazle mota neurtuko ditugu: zerbitzu-maila, produktibitatea eta 
arreta-kalitatea. 

 

Zerbitzu-maila 
Erantzuteko epean eta ezarritako helburuaren arabera artatutako kontaktuen 
ehunekoa da. Kanal bakoitzak berea du. Funtsean, unean uneko baliabideen 
plangintza onaren araberakoa da. Harremanetarako bideen aniztasunak, 
bakoitzaren pisuaren bilakaerak eta berehala erantzuteko exijentzia gero eta 
handiagoak, uneoro denbora eta baliabideak erabiltzea eskatzen du, 
baliabideen plangintza optimizatzeko. 

 

Produktibitatea 
Orduko kudeatutako kontaktuen kopurua da. Funtsean, eragileen 
prestakuntza-mailak eta balio-aniztasunak eragiten dute, hutsarteak ez 
sortzeko. Eragina du, halaber, bezeroei eskaintzen diegun autozerbitzurako 
aukerak eta agenteei emandako tresnen bizkortasunak. Telefono bidezko 
kanala izan ohi da denbora gehien kontsumitzen duena. 

 

Arreta-kalitatea 
Bezeroarentzako arretaren kalitateari dagokionez, honako alderdi hauek 
baloratu ohi dira: 

 

- Barne-ikuspegitik, zerbitzu-borondatea, erabilitako tonua, 
erantzunaren egokitasuna eta prozesuen jarraipen zuzena baloratzen 
dituen barne-auditoretza. 

 

- Bezeroaren ikuspuntutik, azken finean funtsezkoena, gogobetetze-
inkesten bidez neurtu behar dugu. Inkestak ahozko edo idatzizko 
elkarrizketa amaitzean egin daitezke. 

 

Balorazio hori funtsezkoa da hobekuntza-ekintzetan lehentasunak ezartzeko, 
eta landu beharreko gaiei buruz beste sail batzuei interpelatzeko. 

 

 

 

 

7.4. Nola hobetu bezeroentzako arreta sare 
sozialak erabiliz 

 
Sare sozialetan egoteak ondo egiteko konpromisoa hartzea dakar. Hitz 
gutxitan, horrek ondorengo hau esan nahi du: 
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- Haien arazoak entzutea, erabiltzen dituzten kanaletan. 

- Kasu guztiei denbora errealean erantzutea. 

- Probatzea eta erratzea, eta berriro probatzea. 

- Gardenak izatea. 
 

- Apalak izatea: gaur egun markek ezin dute garrantzia berez izan, 
beste baliabide batzuk behar dituzte; enpresek ikasten jarraitu behar 
dute. 

 

 

7.4.1. Nola kudeatu kexa bat 

 
Bezeroak, gure zerbitzuan akats bat dagoela pentsatzen duenean, egiten 
digun edozein ohar kexa bat da. “Garrasi” egiten ez badu ere, bezero batek 
adierazitako edozein akats kexa bat da. 

 

1. Entzun etenik egin gabe 

Bezero bat kexatzen bada, zerbait ez zaiolako gustatzen edo 
zerbaitek gogaitzen duelako da. Haserre egon daiteke. Une horretan, 
pertsonak azalpenak behar ditu entzunda, ulertua eta onartua 
sentitzeko. Ez da komunikazioa eten behar, ezta ez ikusiarena ere egin: 
gehiago haserretuko da. Kasu egin behar diogu; izan ere, gure bezeroa 
da, nahiz eta zuzenean ez ikusi. 

 

2. Barkamena eskatu 

Bezeroari ikusarazi behar diogu atsekabea sentitzen dugula. Horrek ez 
du esan nahi errua gure gain hartu behar dugunik. Garaiz esandako 
“sentitzen dut” batek erreklamazio-orri bat saihestu ahal digu. 
Internetez, hau izan daiteke barkamen egokia: “Sentitzen dugu 
gertatutakoa; bilatuko dugu irtenbide bat”. Pribatuan jarraitzea izango 
litzateke aproposena; hartara, eska iezaiozu edo eman iezaiozu 
helbide elektroniko bat,  
telefono-zenbaki bat edo zuzeneko mezu bat (direct message) 
komunikazioa ez eteteko. 

 

3. Xehetasunekiko interesa izatea 

Garrantzitsua da bezeroaren nahigabearen benetako arrazoia jakitea. 
Kexaren eta atsekabearen arrazoiak bestelakoak izan daitezke. Hitz 
egin iezaiozu, galdetu iezaiozu… Jakin ezazu haren nahigabearen 
arrazoia bat datorren kexaren arrazoiarekin. Era berean, posible da 
bezeroa modu interesatuan kexatzea, deskonturen bat edo etekinen bat 
ateratzeko. Hitz egin dezala; modu horretan, aditzera emango du zer 
bide hartuko duen. Kexaren arrazoia berretsi badu irtenbideak 
proposatu aurretik: “Gaizki ulertu ez badizut, zure nahigabearen 
arrazoia da…”. 
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4. Gertatutakoa jakinaraztea 

Lankideei, hornitzaileei eta abarrei galdetu. 

5. Nagusiei jakinaraztea 

Bezeroek emango digute arazoaren berri inork baino hobeto, baina 
enpresak erreakzionatu dezan, zuzendaritzak kexen berri izan behar 
du. 

 

6. Azkar jokatu 
Kexaren arrazoia enpresaren ardura ez bada, ondo legoke azalpen bat 
ematea eta alternatiba bat eskaintzea. Enpresaren ardura bada, azkar 
jokatuko dugu, azalpen bat emango dugu, akatsa zuzenduko dugu eta 
bezeroa konpentsatuko dugu, baina soilik beharrezkoa bada. 

 

7. Eskerrak eman bezeroari enpresa hobetzeko aukerak/ 
proposamenak emateagatik 

 

Bezeroarentzako arreta- zerbitzuak funtsezko zeregina du bezeroen 
fidelizazioan, markaren irudian eta bezeroak zabal dezakeen 
gomendioetan. Zalantza edo erreklamazio baten ebazpen eraginkor 
batek markaren profesionaltasuna eta seriotasuna transmititzen ditu, 
eta konfiantza sortzen du. Aitzitik, gorabehera bat gaizki kudeatzeak 
haserrea eragin dezake, eta bezeroak sarean emango du horren berri. 
Gardentasuna, zintzotasuna, konpromisoa eta zerbitzatzeko 
borondatea funtsezko balioak dira bezeroaren arretan. 

 

 

 

 

7.5. Komunikazio-plataformaren kanal anitzeko 
kudeaketa 

 
 

Ikusi dugun bezala, egungo iraultza digitalak bezeroarekiko arreta iraultzen 
du: bide berriak irekitzen ditu, bezeroari boterea ematen dio eta bezeroarekin 
elkarri eragiteko modua eraldatzen du. 

 

Teknologiaren aurrerapen azkarrek informazioa sortzeko eta bezeroei 
erantzuna emateko gero eta baliabide egokiagoak ematen dizkigute. 

 

Web mugikorren, tableten, eta abarren garapenarekin, berrikuntza gehiago 
agertuko dira, ezusteko gehiago emango dizkigutenak. 

 

Berrikuntza horiei esker, eta telefono bidezko arretarekin konparatuta, kostuak 
aurrezten dira, produktibitatea hobetzen da eta zerbitzuaren kalitatea ere 
hobetzen da. 
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Aitzitik, horien kudeaketa konplexuagoa da, eta kudeaketa-tresnen 
zaharkitzea bizkortu egiten dute. 

 

Beraz, inbertsioak mugatzeko, interesgarria izan daiteke hodeian dauden 
doako komunikazio-plataformak baloratzea. 

 

Espainian hainbat eredu ezartzen hasi dira. Horiek plataforma modularrak 
izan ohi dira, kanal ezberdinak integratzen dituztenak. Tresna eguneratua, 
kanal anitzekoa eta enpresaren beharretara egokitua izateko aukera ematen 
du. 

 

Bezeroari kalitatezko arreta ematea ez da bezeroa fidelizatzeko baldintza 
bakarra, baina alderantziz, kalitate txarreko arreta erraz izan daiteke baja 
emateko arrazoi bat. 

 

Gainera, kalitate-estandarra merkatuak eta bezeroak berak finkatzen du, 
hainbat erosketa-esperientziaren bidez. 

 

Kontaktu bakoitzean, harremanetarako kanala edozein dela ere, bezeroaren 
arretarako agenteak honako hau bilatuko du: 

 

- Bezeroaren beharrak entzute aktiboaren bidez ulertzea. 

- Aholkularitza komertziala ematea, negozioa sortuz. 

- Markaren irudia transmititzea. 
 

- Eskaera behar bezala ebaztea, bai bezeroaren onurarako, bai 
enpresarenerako. 

 

 

 

 

8. Zer egin daiteke Big Datarekin? 
 

 
8.1. Datu masiboak gordetzea eta tratatzea; 

erronka tegnologikotik interpretazio-
erronkara 

 
 
Aurretik esan bezala, datuekin lan egitea ohikoa da. Berria da, aldiz, 
enpresek sare sozialen bidez izan dezaketen  
informazio kopurua:  masiboak  dira  kopuruari dagokionez, baina 
indibidualizagarriagoak ere bai, eta beraz, enpresentzat erabilgarriagoak  
dira  bezeroari  buruzko  informazioa  jakin  nahi 
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badute, adibidez, haien gustuak, lehentasunak, lagunak eta abar. Eta 
gainera, ibilgarriagoak dira, makrotik mikrora salto egiteko aukera ematen 
dutelako, bakoitzaren beharren arabera. 

 

Big Data etorkizuneko informazio-gizartearen kontzeptu adierazgarriena da; 
komunitate konektatu handi bat da, segundo oro eta minutu oro informazio 
kopuru handiak sortzen dituena. 

 

Hauek dira Big Dataren zenbait desberdintasun, era masiboan hartzen ez 
ditugun datuekiko: 

 

1. Bolumena. Informazio asko dago, eta aztertzeko formulak aurkitu 
behar dira. Laginek protagonismoa galdu dute sistema informatikoen 
bilakaeraren eta analisi-ahalmenaren gorakadaren ondorioz. 

 

2. Barietatea. Informazioa lortzeko iturriei dagokienez, enpresek beren 
bezeroen datuak lortzen zituzten transakzio bakoitzaren bidez, eta 
horiek datu basean jasota geratzen ziren. Orain, sare sozialek edo 
mugikorrek halako informazioa eman dezakete, eta informazio hori 
katalogatzea ez da erraza; izan ere, informazio desegituratua da, eta 
datu geoespazialak,  
bilaketa-emaitzak, sentimendu-analisiak, eta abar aurki ditzakete. 
Baina baita barietatea ere, Big Datan aurkitzen ditugun datu motei 
dagokienez: testuak, zenbakiak... Horrez gain, irudiak, bideoak, e-
mail-kateak, eta imajinatu daitekeen edozein formatu eta lengoaia 
informatikoetara ere itzuli daitekeena. Irudiak ezagutzeko, adibidez, 
algoritmoak erabil daitezke. 

 

3. Abiadura. Datuak sortu, biltegiratu eta partekatzeko. Enpresek datu 
horiei etekina ateratzeko, denbora errealean harrapatu eta aztertu 
behar dira. Bezeroak momentuan zer nahi duen jakin behar dugu. 

 

4. Balioa. Balio ekonomikoa edo beste mota batekoa sortuko duen 
adierazle bat sortzera bideratuko diren datuak dira. 

 

5. Bistaratzea: Big Datatik atera daitezkeen datuak, oro har, ezin dira 
grafiko tradizional batean irudikatu (barra-diagrama batean); 
irudikapen konplexuagoak beharko ditugu, grafoak adibidez. Grafoa 
ertzen bidez erlazionatuta dagoen nodo multzo bat da. Grafoek 
lagunduko digute ikusten norekin lotuta dagoen. 

 

2018an mundu osoan sortutako datuen kopurua 33 zettabytekoa zen 
(zettabyte bat 1.000 milioi terabyten baliokidea da), duela bederatzi urte 
baino 16,5 aldiz gehiago. Hala ere, garapen teknologiko berriei esker, hala 
nola, “Gauzen Internet”-i esker, 2035ean informazio digitala 2.142 
zettabytekoa izango dela kalkulatzen da.  

 

Informazioa sortzen dugu, nahiz eta horretaz ez garen konturatzen. Jakina, 
erabiltzaileak gara, eta gure argitalpenekin, Twitter, YouTube edo Instagram 
bezalako sare sozialak elikatzen ditugu.  Baina sare sozialak erabiltzen ez 
baditugu ere, informazio sortzaileak gara. 

 

Hori egiaztatzeko, joan zure sakelako telefonoaren wifira eta 4G 
konfiguraziora, eta egiaztatu sare sozialekin zerikusirik ez duten 
zereginetan zenbat gigabyte kontsumitu dituzun. Aplikazioak eguneratzea, 
mapak deskargatzea, posizionamendua, posta elektronikoa, SMSak…  
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Big Data erronka tekniko bezala hasi zen, sortzen ziren datu guztiak non 
kokatu jakiteko; gaur egun, elementu gakoa da sektore askotan: 

 

- Finantza arloan. Garrantzitsua da, iruzurra aurreikusteko,  
kreditu-txartel baten erabilerak kalkulatzeko gai diren prozesatze-
sistemak izatea. 

 

- Telekomunikazio arloan. Jende gutxik daki gutaz telefonia 
enpresek baino gehiago. Gure mugikorrek etengabe bidaltzen 
dizkieten datuak dituzte, eta hasiera batean ezin zituzten erabili. Hala 
ere, duela gutxi Estatistikako Institutu Nazionala (INE) akordio 
batera iritsi zen Vodafonekin, Movistarekin eta Orangekin, eta 
bertan aukera ematen zien zortzi egunez Espainia osoko sakelako 
telefonoei pista jarraitzeko, espainiarren mugikortasunari buruzko 
informazioa lortzeko helburuarekin. 

 

- Banaketa-sisteman. Merkatua zabaltzen saiatzen ari dira (Eroski, 
adibidez), egiten diren erosketen arabera produktu berriak eskaintzen 
dizkigun algoritmo baten bidez. 

 

Zerbitzari gehiago ditugu datuak prozesatzeko gaitasun handiagoa dutenak. 
Baina datuak modu esponentzialean ere hazten dira. Horregatik, 
garrantzitsua da metodo bat bilatzea, gure azterketan topatuko ditugun 
rolak adierazteko, eta eragile sozial garrantzitsuenak identifikatzeko. Hori 
ulertzeko, bi adibide jarriko ditugu: Paul Baran- en (Interneteko zutabeen 
ingeniaria) ekarpen nagusia izan zen sarerako konexioak elkarren artean 
konektatuta egon zitezkeela, zerbitzari zentral eta bakarrari erantzun gabe. 
Lotura bat hautsiko balitz, mezuak beste konexio batzuen bidez transmititu 
ahal izango lirateke eta terminal guztietara iritsiko lirateke. 

 

Gerora Googlek deskubritu zuen egitura hori. Erraz azalduta, bilatzaileen 
arteko lehian, Googlen lehiakidea zen Yahook, bilaketa bat egiteko unean, 
bisita gehien erregistratu zituen orria proposatzen zuen. Googlen kasuan, 
jatorri eta helmuga bat zuten harreman-talde gisa ulertzeko modu batetik 
abiatzen zen, eta bi kategoria sortu behar zituen: autoritateak eta hub-
ak. Autoritate bat hub onenak aipatzen zituen orrialdea zen, eta hub bat 
autoritate onenak apuntatzen zituen orria zen. Logika errepikakor horrekin, 
algoritmo bat sortu zuen. Sistema horrekin, Googlen bilaketak Yahoorenak 
baino eraginkorragoak izan ziren. Hub batek ez zuen edukirik sortzen, 
agintariak birbideratzen zituen, haiek sortzen baitzituzten benetan edukiak. 

 

Metafora bat izan daitezke aireportuak: Bartzelonako Prat aireportua ez da 
Estatu Espainoletik hegaldi gehien jasotzen dituena.  
Madril-Barajas da hegaldi gehien jasotzen dituen aireportua. Baina 
autoritaterik onena litzateke hori, Bartzelonan bertan jende asko geratzen 
delako; hala ere, Madrilen bidaiari askok beste hegaldi bat hartzen dute beste 
norabait joateko, eta, beraz, hiri asko lotzen dituen hub oso garrantzitsutzat 
jo daiteke. 

 

 
 
Googlek grafoen teoria aplikatu zuen Internet harreman-multzo konplexu 
gisa ulertzeko, eta horrek lehiarako abantaila eman zion Yahooren 
aurrean: bilaketan ez zuen erakusten bisita gehien jaso zituen orria, 
erreferentzialena baizik. 

 

Big Dataz ari garenean, datuez ari gara. Enpresa batzuek datu gutxi batzuk 
informazio bihurtuko dute, eta gero, ezagutza; beste batzuek, aldiz, askoz 
datu gehiago izango dituzte, baina ez dira gai izango ezer garbi ateratzeko, 
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eta hartzen dituzten erabakiak ez dira onenak izango. Datuen arteko 
erlazioak zeintzuk diren ulertzeak aukera emango digu datu horiek 
informazio bihurtzeko. Informazio horrekin, gero zerbait egin beharko 
dugu, zerbait ulertzeko izan behar da baliagarria, gero ezagutza bat 
lortzeko. Enpresaren arloan hirugarren mailak galdera honi erantzutera 
eramango gaitu: behar dudana dirua irabaztea bada, zertarako balio dit 
horrek? 

 

Nahiz eta Big Datarekin lan egiteko matematika eta estatistika ezagutzea 
baliagarria den (batez besteko bat zer den jakitea, desbideratze tipiko bat), 
garrantzitsuena da enpresa ezagutzea eta programazioaz zerbait ikastea. 
Jarraian aipatuko ditugun tresna lagungarriak erabiltzea ere oso 
garrantzitsua da. 

 

Baina, aurretik, komeni da jakitea Big Dataren barruan hiru  
datu-mota aurki ditzakegula: 

 

- Datu egituratuak 

- Egituratu gabeko datuak 

- Erdi-egituratutako datuak 
 

Egituratutako datuak luzera eta formatua ondo zehaztuta dituzten datuak 
dira. Datak (web-orri batean egoteko denbora), zenbakiak (web-orri batean 
sartzen diren ordenagailuen IPak) eta karaktere-kateak tauletan biltegiratuta 
daude. Hainbat adibide daude: GPS batetik datozen datuak; saltokietatik 
datozen datuak (nahikoa da imajinatzea kutxazain bat barra-kodeak 
irakurgailu batetik pasatzen); webgune batean inprimaki bat betetzen 
direnean datuak… 

 

Egituratu gabeko datuek ez dute formatu espezifikorik: audioak, 
argazkiak, bideoak, testuak, mezu elektronikoak, aurkezpenak, sare 
sozialetatik datozen datuak, telefono mugikorretik bidaltzen diren 
mezuak… 
 

Erdi-egituratutako datuak egituratutakoen eta egituratu gabekoen 
nahasketa bat dira. Datu horiek nolabaiteko egitura inplizitua jarraitzen 
dute, baina ez informazio egituratua bezain erregularra horiek kudeatzeko 
eta automatizatzeko. Horren adibide dira  
web-orriak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esan daiteke enpresa baten datuen % 80 egituratu gabeak direla, eta Big 
Datari esker, aztertu eta erakundeentzat baliagarria den informazioa lor 
daitekeela. Hala ere, azpimarratu behar da Big Data ez dela soilik egituratu 
gabeko datuetan zentratzen, baizik eta egituratuta zein egituratu gabekoetan, 
eta erdi-egituratuta daudenak ahaztu gabe. Datu egituratuek azterketa 
kuantitatibo batera garamatzate; egituratu gabekoek, berriz, ikerketa 
kualitatibo batera, horiek irakurtzera eta interpretatzera. 

 

Algoritmoak sartzen diren unean, kualitatiboa kuantifikatu ahal izango 
dugu, eta horrez gain kuantitatiboa ere kualifikatu ahal izango dugu. 
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Ordenagailuak gai izango dira hau egiteko. Hala ere, honako parametro 
hauen arabera interpretatzea geratzen da: enpresa, produktua edo merkatua. 

 

 

 
 

8.2. Adibide bat: Twitterreko sentimenduen analisia 
 
 
Sentimenduen analisiaren bidez, edozein enpresak jakin dezake Twitterreko 
erabiltzaileek zer pertzepzio duten hari buruz. Horretarako, ebaluatu nahi 
den enpresaren izena duten mezuak aztertuko lirateke, eta haren 
sentimenduaren arabera sailkatuko lirateke, jendeak markarekiko duen 
atxikimenduaren edo arbuioaren neurria  lortzeko. Era berean, sistema 
hori aplikatu ahal izango litzateke lehiakide zuzenak zein egoeratan 
dauden jakiteko eta, beharrezkoa balitz, marketin-kanpainaren bat 
diseinatzeko, ospea hobetzen saiatzeko. 

 

Azken horri dagokionez, marketin-kanpainen inbertsioaren itzulera 
neurtzea posible izango litzateke sare soziala monitorizatuz. Sistemak 
denbora-tarteen, orduen edo egunen arabera aterako lituzke organizazioari, 
produktuari edo zerbitzuari erreferentzia egiten dioten txioak, sentipenaren 
arabera sailkatuko lituzke, eta informazio hori lerro-grafikoetan 
proiektatuz, kanpaina hori benetan funtzionatzen ari den ikusiko litzateke. 

 

 

Twitterreko sentimenduen analisiak, halaber, produktu edo zerbitzu jakin bat 
pertsonen artean zer onarpen duen jakiteko aukera ematen du, kontsumo 
ukigarriko ondasun batetik hasi eta film, programa edo telebista-saio 
batera arte. Produktu berriak merkaturatzeko erabiltzen diren traolek edo 
bezeroarentzako arreta-zerbitzuen erabiltzaile-kontuek mezu ugari biltzen 
dituzte, kontsumitzaileek produktu horiei buruzko iritziak emateko. 
Sentimenduak sailkatzeko sistema batek denbora errealean jakin dezake 
produktu edo zerbitzu horrek zer onarpen-maila eragiten dien, eta, 
sentimendua negatiboa bada, ahalik eta lasterren jarduteko aukera ematen du, 
gerta litezkeen arazoak saihesteko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Krisi baten kudeaketa ere izan daiteke Twitterren sentimendu analisiak izan 
dezakeen beste egoera bat. Garaiz detektatu gabeko erabaki txar batek kalte 
konponezina ekar diezaioke erakunde bati. Krisi mota horren adibide izan 
daitezke langileen grebak, iritzi- publikoarekin konprometitutako 
informazio-filtrazioak, ingurumena suntsitzea dakarten enpresa-erabakiak, 
etab. Enpresek horrelako egoerei aurre egiten dietenean, jakin daiteke 
krisia behar bezala kudeatzen ari ote diren, Twitterreko mezuen 
sentimendua denbora errealean aztertuz, eta hala ez bada, enpresak 
zuzentzen saiatu daitezke irudia gehiago ez kaltetzeko. 

 

Hortaz, horrelako teknikengandik onura aterako duen beste arlo bat 
publizitate pertsonalizatua da. Erabiltzaile jakin batzuek argitaratutako 
mezuak aztertuz, ondasun eta zerbitzu jakin batzuei buruzko sentimendu 
positiboak edo negatiboak dituzten jakin daiteke. Erabiltzaileak produktu 
edo marka jakin batzuengatik erakusten duten kidetasunaren arabera 



  Sare sozialen erabilera bezeroentzako arreta-zerbitzuan 

50 

 

 

sailkatu ahal izango dira, eta horrela, enpresek haien gustu pertsonalekin 
bat datorren publizitatea erakutsi ahal izango diete. 

 

Era horretako teknikekin, posiblea da, halaber, aurkako enpresa batekin 
kontratatuta duten zerbitzuren batekin ados ez daudela detektatzea, eta 
beste produktu alternatibo batzuk eskaintzea, zerbitzu horien 
kontsumitzaile potentzialak baitira. 

 

Amaitzeko, datuen interpretaziorako ariketa praktiko baten oinarria, eta 
Internet bidez jendeari buruz zer jakin daitekeen aurkezten da: 
pentsamenduez, gustuez, lagunez… Sare sozialetarako sarbidearekin 
informazioa ematen ari zaio Twitter edo Facebook bezalako nodo zentral 
bati. 

 

Big Datarekin lan egiten denean “zarata” handia sartzen da. Enpresa 
batek bere ospea sare sozialetan monitorizatu nahi badu, Big Datarekin lan 
egiteak sare sozialetan hari buruz esan den guztia biltzen lagunduko liguke, 
baina datuen artean “zarata” egon daiteke. 

 

 
Imajinatu dezagun Bilboko Udalarentzat lan egiten dugula, adibidez, eta 
munduan Bilbori buruz esaten den guztia monitorizatu nahi dugula. Jende 
asko dago, batez ere Bizkaitik kanpora, Bilboko Athletic taldeari “Bilbao” 
deitzen diona. Datuen bilaketan norbaitek “Athletic Bilbao” aipatzen duen 
bakoitzean, taldea eta hiria nahasten ari da, eta akatsak sortzen ari da datu-
bilketan. Hori da bilaketaren “zaratatzat” jotzen dena, eta beraz, beharrezkoa 
da arazketa hori egitea bilaketak aztertzen hasi aurretik. Errore horiek 
garbitzen ez badira, baliteke gerora lortzen ditugun emaitzak okerrak izatea. 

 

Enpresa txiki baten datuak aztertzen ari bagara, garbiketa hori eskuz egin 
daiteke; baina enpresa handia bada, datuak arazteko algoritmoak erabiltzen 
dira (errutinak ezartzen dituzte, eta behar denean berrerabil daitezke). 

 

 
 
 
 
 
 

 
Analisi semantikoaren ereduak, ez soilik datu estatistikoei arreta eskaintzeko, 
baizik eta testuen edukiak aztertzeko ere. Sentimenduen analisiak mezu bat 
erabiltzen dituen hitzen arabera positiboa edo negatiboa den automatikoki 
jakitea; testuak sailkatzeko aukera ematen duten algoritmoak erabiltzea, 
informazioa aztertu ahal izateko. Hori guztia egiteko, zenbait aplikazio 
erabiliko dira, algoritmoen bidez sare sozialen analisian aplikatzeko. 
 

 

 

8.3. Ariketa: Twitterreko sentimenduen analisia 
 
 
Sentimenduen analisia testu-datuak aztertzeko eta sentimendu positibo, 
negatibo edo neutraletan sailkatzeko erabiltzen den prozesu automatizatua 
da. Ikaskuntza automatikoaren bidez, Twitterreko datuei buruzko iritzi-
analisiak egitea lagungarri izan dakieke enpresei pertsonek beren markari 
buruz zer dioten jakiteko. 
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Twitterrek 321 milioi erabiltzaile aktibo baino gehiago ditu, eta egunero 
500 milioi txio bidaltzen ditu, batez beste. Alde negatiboa aztertuta, 
markentzat zailagoa da eduki negatiboa azkar antzematea, eta biral bihurtuz 
gero, litekeena da ustekabeko harreman publikoen krisi batekin amaitzea. 
Horregatik, gizarteak dioena entzutea (sare sozialetako elkarrizketak eta 
iruzkinak monitorizatzea) funtsezko prozesua bihurtu da sare sozialen 
marketinean. 

 

Twitterreko monitoretzari esker, enpresek beren ikus-entzuleak ulertzeko, 
beren markari eta lehiakideei buruz esaten denaren berri izateko eta 
industrian joera berriak aurkitzeko aukera dute. Erabiltzaileek produktu 
bati buruz, modu positiboan ala negatiboan hitz egiten al dute? Hori da, 
hain zuzen ere, sentimenduen analisiak zehazten duena. 

 

Nola erabiltzen da sentimenduen analisia Twitterreko datuekin? Lau 

urrats nagusi identifika ditzakegu prozesu horretan: 

 

 

- Datuak biltzea 
- Datuak prestatzea 
- Sentimenduak aztertzeko ereduak sortzea 
- Emaitzak bistaratzea 

 

Etapa horietako bakoitza azalduko dugu, eta tresnak emango ditugu ikasleak 
berehala has daitezen Twitterreko sentimenduak aztertzen. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Datuak biltzea: nola lortu Twitterreko datuak? 

Twitterretik atera daitezkeen bi txio mota nagusi daude: 
- Egungo txioak: denbora errealean hitz gakoak edo traolak 

arakatzeko baliagarria da. 
 

- Txio historikoak: aurretik zehaztutako denbora-tarte batean 
igarotako txioak bilatzeko erabil daiteke. 

 

Datuak Twitterretik ateratzeko zenbait modu daude: horietako batzuk 
doakoak dira, eta beste batzuek datuak erostea eskatzen dute. Gainera, tresna 
batzuk garatzaileei bideratuta daude; beste batzuek, berriz, ez dute 
kodetzeko inolako trebetasunik behar. 

 

Ikus ditzagun hurbilago Twitterreko datuak eskuratzeko dauden aukera 
batzuk: 

 

Zapier 
Zapier hainbat negozio-arlotako taldeei (marketina, giza baliabideak, 
bezeroarentzako arreta, produktuak, etab.) egunero erabiltzen dituzten web-
aplikazioak konektatzeko aukera ematen dien plataforma bat da, elkarrekin 
automatikoki lan egin dezaten. Bikaina da teknikariak ez den 
erabiltzaileentzat, ez baitu kode-lerro bakar bat idatzi beharrik txioak 
biltzeko. 
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Zapierren automatizatutako lan-fluxu bat konfiguratzeko (Zap bat), Trigger 
moduko aplikazio bat aukeratu behar duzu (datuak ateratzeko aplikazioa) 
eta Action moduko beste aplikazio bat (edo gehiago) datuak bidaltzeko. 

 

Demagun Mailchimp marka aipatzen duten txio guztiak denbora errealean 
atera nahi dituzula. Zapier erabil dezakezu Twitter Google Sheetsekin 
konektatzeko, eta denbora errealean automatikoki txio berriak gehitzen 
dituen kalkulu-orri bat lortzeko: 

 

IFTTT 
Zapier bezala, aplikazio ezberdinetara konektatzeko aukera ematen dion 
plataforma bat da, irizpide jakin batzuk betetzen direnean nahi duten 
ekintza egin dezaten. Twitterreko datuak lortzeko erabil dezakezu, zero 
kode-lerrorekin. 
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Export Tweet 
Export Tweetek aukera ematen dizu hitz gako bat arakatzeko, traola edo 
denbora errealeko kontua, edo datu historikoak bilatzeko. Hala ere, doako 
bertsioak mugak ditu, eta plataforma ahalik eta gehien aprobetxatzeko 
ordainpeko bertsio bat eskuratzea gomendatzen da. 

 

Tweet Download 
Tweet Downloadek bere kontuko txioak deskargatzeko aukera ematen 
dizu, erantzun eta aipuekin batera. Hori bereziki baliagarria da jarraipena 
egin nahi duten markentzat: erabiltzaileekin zer edukik funtzionatzen duen 
ondoen, erabiltzaileek beren produktuari buruz eskatzen dituzten gauza 
nagusiak zein diren, eta abar. 

 

2. Datuak prestatzea: aurreprozesamendua eta garbiketa 
 

Sentimenduak aztertzeko behar dituen txioak harrapatu ondoren, datuak 
prestatzeko garaia da. Lehen aipatu dugun bezala, sare sozialetako datuak 
ez daude egituratuta. Horrek esan nahi du gordina dela, zaratatsua, eta 
garbitu egin behar dela sentimenduak aztertzeko gure ereduan lanean hasi 
baino lehen. Urrats garrantzitsua da hori, datuen kalitateak emaitza 
fidagarriagoak ekarriko dituelako. 

 

Twitterreko datu-multzo baten aurreprozesamenduak zeregin batzuk 
eskatzen ditu, hala nola garrantzirik gabeko informazio mota guztiak 
ezabatzea, esate baterako, emojiak, karaktere bereziak eta zuriune 
gehigarriak. Formatua hobetzea ere ekar dezake, baita bikoiztutako txioak 
edo hiru karaktere baino gutxiago dituzten txioak ezabatzea ere. 

 

3. Twitterreko sentimenduak aztertzeko eredu bat sortzea 
 

Puntu honetan, badakizu zer den Twitterreko sentimenduen analisia eta 
Twitterreko datuak lortzeko ohiko modua. Ziurrenik, guk aztertu nahiko 
genituzkeen eduki motei buruzko ideia batzuk izango ditugu, eta, beraz, 
hasteko une egokia izan daiteke. 

 

MonkeyLearn ikaskuntza automatikoko plataforma bat da,  
testu-analisirako erabilerraza. MonkeyLearnekin, sentimenduen 
analisiarekin hastea erraza eta zuzena da. Doan harpidetu daiteke, eta 
plataformak aldez aurretik gaitutako hainbat eredu erabil ditzake, testu 
automatizatuaren analisi-ataza mota guztiak egin ahal izateko. 

 

Sentimenduak aztertzeko eredu pertsonalizatua sortzeko, hauek dira 
urratsak: 

 

1. Eredu mota bat aukeratu: 
MonkeyLearneko panelera joan, eskuineko goiko aldeko botoian klik 
egin. ‘Sortu eredu bat’, eta hautatu ‘Sailkatzailea’. 



  Sare sozialen erabilera bezeroentzako arreta-zerbitzuan 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sailkapen mota hautatu: 
Behin zerrenda sailkatuta; egin klik ‘Iritzi-analisia’ aukeran. 

3. Twitterreko datuak inportatu: 
Datu horiek adibidetzat erabiliko dira ikaskuntza-eredu automatikoa 
trebatzeko. Datuak kargatu ditzakezu MonkeyLearnera hainbat 
iturritatik. Kasu honetan, Twitter aukeratuko dugu. Bestela, txioak 
beste tresna batekin bildu baditugu, .csv edo Excel fitxategia kargatu 
eta gure modelorako sarrera gisa erabil dezakegu. 

 

4. Txioak bilatu: 
Bilaketa-kontsulta bat idaztea, sentimenduak aztertzeko eredurako 
gaikuntza-datu gisa erabiliko diren txioak lortzeko. Izan daiteke hitz 
gako bat, traola bat edo aipamen bat. Adibide gisa, hitz gako bat 
erabiliko dugu. Erabili nahiko genukeen zutabea aukeratuko dugu (oro 
har, txioaren testua). Behin amaituta, txioak sailkatzaileari ekingo dio. 

 

5. Sailkatzailea entrenatzeko datuak etiketatu: 
Orain, sentimenduak aztertzeko eredua trebatzeko garaia da, txio 
bakoitza eskuz etiketatuz, positibo, negatibo edo neutro gisa, 
iritziaren polaritatearen arabera. Lehen txioak etiketatu ondoren, 
modeloa bere iragarpenak egiten hasiko da. Erantzuna zuzena ez bada, 
zuzendu daitezke. 

 

6. Sailkatzailea probatu: 
Eredua adibide batzuekin trebatu ondoren, norberaren testuak itsats 
daitezke, sentimenduak aztertzeko ereduak nola sailkatzen duen 
ikusteko. 

 

MonkeyLearnek hainbat estatistika ematen ditu sentimenduak 
aztertzeko sailkatzailearen errendimendua neurtzeko. Hauek dira: 
zehaztasuna, F-balorea eta errekuperazioa. Sentimendu bakoitzerako 
hitz ohikoenak ere aurki ditzake. 

 

F-score F-balorea estatistikan test batek duen doitasun-neurria da. 
Zehaztasunaren eta zehaztasunaren balio haztatu bakarra zehazteko 
erabiltzen da. Informazioa bilatzeko eta berreskuratzeko eta 
dokumentuak sailkatzeko algoritmoen proba-fasean erabili ohi da. 

 

Estatistika guztiak ezin badira ikusi, esan nahi du datu gehiago 
etiketatu behar direla, ereduari kategoria bakoitzerako adibide 
nahikoak emateko. 

 

Zenbat eta entrenamendu-datu gehiago eman, orduan eta zehatzagoa 
izango da sailkatzailea. Ereduaren zehaztasuna hobetzeko beste modu 
bat da positibo eta negatibo faltsu guztiak egiaztatzea, eta okerrak 
berriro etiketatzea. 
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7. Eredua landu: 
Hurrengo urratsa da aztertu nahi dituzun Twitterreko datuak sortu 
berri dugun sentimenduak aztertzeko ereduarekin integratzea. Hiru 
modu daude MonkeyLearnekin hori egiteko: 

 

Loteka aztertzea: .csv edo Excel fitxategi bat kargatzea txio 
berriekin. Sailkatzaileak txio guztiak prozesatuko ditu eta beste 
fitxategi bat emango du iritzi-analisiaren emaitzekin. 

 

Integrazioak: datu berriak aztertzeko erabil daitezkeen hainbat 
integrazio daude, sentimenduak aztertzeko eredu batekin. Adibidez, 
Google Sheets erabil daiteke datuetara sartzeko, edo Zapier, datu-
iturri bat (Twitterren bezala) MonkeyLearnera konektatzeko. 

 

API: kodifikatzailea bada, MonkeyLearnen APIa erabil dezake txio 
berriak aztertzeko. 

 

4. Emaitzen datuak bistaratu: 
 

Eredua eraikitzeko erabiltzen diren tresnen arabera, aztertutako datuak jaso 
daitezke, hala nola .csv edo Excel fitxategi bat. 

 

Datuak bistaratzeko tresnak baliabide ahaltsua dira, sentimenduen 
analisiaren emaitzak hurrengo mailara eramateko. Emaitza gordinak, 
bestela esanda, testu zerrenda luzeak, ez dute inoiz grafiko batek 
bezainbesteko arretarik jasoko. 

 

Datuak bistaratzeko tresnarik ezagunenak honako hauek dira: 

- Google Data Studio 
Googlen plataforma sinple eta doako hau erabil dezakezu, txosten 
interaktiboak sortzeko. 100 iturri baino gehiago daude eskuragarri 
datuak inportatzeko, .csv, Excel eta Google Sheets barne. Txosten 
bisuala diseinatu ondoren, beste talde edo pertsona batzuekin 
partekatu daiteke. 

 

- Looker 
Enpresen datuak aztertzeko plataforma bat da, enpresa baten arlo 
desberdinen barruan mota guztietako datuak administratzeko 
sortua. Hainbat datu-baserekin konektatu daiteke, eta grafikoak eta 
datu-taulak sortu. 

 

- Tableau 
Enpresa-inteligentzia eta analisi-software gisa definituta, datu-iturri 
askorekin lan egiteko aukera ematen du, panel dinamikoak sortzeko 
eta datu sinesgarriak bistaratzeko. 
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