
CLIMATHON EIBAR-ERAKO ERRONKAK

ERRONKAREN IZENBURUA

Enpresetan, bezeroetan eta erabiltzaileetan IKTei
lotutako gailu elektronikoen (ordenagailuak,
zerbitzariak, tabletak, mugikorrak eta abar)
kontsumo-maila murriztea

BULTZATZEN DUTEN ERAKUNDEAK

CodeSyntax

KONPONDU BEHARREKO ARAZO NAGUSIA

Industria, Energia eta Turismo Ministerioak
argitaratutako datuen arabera, Espainiako etxeetako
ordenagailuen batez besteko kontsumoa, adibidez,
orduko 100 - 145 Kw da; ordenagailu eramangarri
batek, gutxi gorabehera, erdia kontsumitzen du,
"Gaming" gehiago, pantaila bikoitzak, periferikoak,
routerren eta beste gailu elektroniko batzuen
stand-by kontsumoa, adibidez.

Gainera, ia ez dira berrerabiltzen ordenagailuak,
mugikorrak, tabletak, eta horiek ingurumen-arazo
bihurtzen dira.

Digital Power Group-en arabera, IKTek munduan
sortzen den elektrizitatearen % 10 inguru
kontsumitzen dute. Eta IKTen energia-kontsumoa
gero eta garrantzitsuagoa da, eta hazten jarraituko
du teknologiak egiten duen heinean, salbu eta
energia-eraginkortasuna balioesten hasten denean
haren garapenean eta erabileran; horregatik, gero
eta gehiago hartzen da kontuan baliabideen
erabilera arduratsua lortzeko.

CODESYNTAXek kontsumo hori murrizten lagundu
nahi du bere jarduera-eremuetan.

TESTUINGURUA

CODESYNTAX Eibarren eta Bilbon egoitza duen
enpresa da, eta 2000. urteaz geroztik Interneteko
aplikazioak garatzen ditu. Bere bezeroen artean 500
industria- eta zerbitzu-enpresa, berrogeita hamar
administrazio publiko, elkarte ugari eta aplikazio
desberdinen 200.000 erabiltzaile baino gehiago ditu.

Presentzia handia du IKT ekosistema euskaldunean.

Enpresak IKTen ondoriozko energia-kontsumoa
murrizten lagundu nahi du, kontzientziazio
globaletik eta bere jarduera-esparruko
kontzientziaziotik abiatuta, kontsumo-datuak
emanez, ingurumenarekiko konpromisoa sendotuz
eta, horren bidez, erabiltzaileekiko eta bezeroekiko
harremana eta leialtasuna bermatuz.

Aldi berean, dibertsifikazio-aukerak edo
negozio-eredu berriak azter litezke.



LORTU BEHARREKO ONURAK

IKTei lotutako gailu elektronikoen
energia-kontsumoa murrizten du, barnekoa eta
kanpokoa, enpresa, bezeroak eta erabiltzaileak.

Erronka-proposamenaren ardatza CodeSyntax-en
harreman-eredu bat finkatzea da, egungo eta
etorkizuneko bezero eta erabiltzaileekin, erakunde
eta pertsonekin, eta haren aztarna energetikoaren
inpaktua eta klima-aldaketara egokitzeko eta
arintzeko estrategiak.

Aldaketa-prozesu horretan, inplikatutako pertsona
askok ez dute Iraunkortasunaren aldeko
konpromisoaren egunerokotasunean aplikatzeko
ezagutzak edo kontzientzia.

Enpresaren ikuspegitik, egungo bezero eta
erabiltzaileekin duen harremana sendotzen du, eta
etorkizuneko bezero eta erabiltzaile potentzialentzat
erakargarri egiten du.

MUGA POSIBLEAK

Gure ustez, mugatzailerik handienak honako hauek
izan daitezke:

- Enpresak, administrazioak eta erabiltzaileak
kontzientziatzea, datuak biltzeko eta IKTen
kontsumoan hobekuntzak ezartzeko.

- Enpresa, administrazio eta erabiltzaileen
kontsumoari buruzko datuak biltzeko ereduan.

- Negozio-eredua definitzean, bezeroak enpresara
fidelizatzeaz harago, eta bildutako datuetatik
abiatuta, bezero/erabiltzailearen eta hobetzeko
soluzioen hornitzailearen arteko harreman-eredu
batean finkatuago.

JARRAIPENA DENBORAN

Climathon ekitaldian planteatutako proposamenak
jaso ondoren, lan-plan bat ezarriko da irtenbideak
baloratzeko eta estrategia bat diseinatzeko, eredu
eta aplikazio posibleak aztertu ahal izateko, bai eta
eredu horietatik ateratako ideiak aztertu eta
prototipatzeko ere.

Fase horren emaitza positiboa bada, ekimena
inplementatuko da.

SUSTATZAILEEN KONPROMESUA

Erronka sustatzen duen enpresak
unibertsitatearekin lankidetza-eredu bat ezartzeko
konpromisoa hartzen du, lantaldeko kideek erronka
garatzen jarrai dezaten, ikerketa-proiektu gisa,
enpresarekin lankidetzan.

Lantaldeko kideak praktika-formatuan sartuko dira
enpresan, ikerketaren eta erronkaren garapenaren
lotura ezartzeko enpresaren eta unibertsitatearen
artean.

Gainera, taldekide bakoitzak Raspberry pi 400 Kit
edo baliokidea jasoko du.


