
ZERBITZU TELEMATIKO BERRIAK

SPRIko (Industriaren Suztapen eta Eraldaketa-
rako Baltzua) telekomunikazio-sailak, SPRITEL
izenekoak, zenbait herritan hain ohizkoak diren
zerbitzu telematikoak hedatu nahi ditu. Asmo hauen
berri Andoni Sagarnak “Elhuyar. Zientzia eta Tek-
nika”ren 18. alean eman zigun.

Igarotako hilabete hauetan aipatutako asmo ba-
tzuk errealitate bihurtu dira. Errealitate hauen berri,
ale honetan hain zuzen ere eman nahi dugu.

Lehenbizi EUSKOM izeneko mezularitza elek-
tronikoa aipatu behar da. Zerbitzu honen bidez per-
tsona nahiz elkarte desberdinak harremanetan jar
daitezke, pertsonalki edo mintegiak eratuz. Orain
arte zerbitzu hau gaztelaniaz bakarrik eskaini da,
baina laster euskaraz ere eskaini ahal izango da,
horretarako egokitzapena Elhuyarren oraintxe buka-
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rratzen. Marrazkigintza teknikoak eduki duen ebo-
luzioaren mutur aurreratuenean ibili dira bi gizon
hauek. Une honetan CAD/CAM sistemak direla eta,
Administrazio Publikotik lortutako dirulaguntzaren
bidez CAD/CAMerako munduan dagoen sistema
aurreratuenetakoa eskuratu dute.

Sistema honen ezaugarriak hauexek dira:

– Bi lanpostu
– CATIA izeneko softwarea
– IBM 6150 ondoko ezaugarriekin:

* 12 MB-ko RAM memoria
* 500 MB-ko hiru disko gogor

– 5080 grafiko-lanpostua, bereizmen altuko pantai-
larekin, funtzio-teklatuekin, dialekin, taula grafi-
koekin eta inprimagailuekin.

– Zenbakizko kontroleko tornua eta fresatzeko ma-
kina.

– DIN-AØ tamainako orrialdeak lantzeko plotterra.

Zerbitzu hau enpresara zuzenduta dago eta lan
konkretuekin batera, aholkularitza, formazioa eta
difusioa ere landuko dira. Beraz zerbitzu integrala
eskainiko da.

Sistemaren indarra eta erabiltzaileen trebetasuna
ikusteko aukera izan dugu. Zuek nahi baduzue,
Usurbileko Lanbide-

tzen ari gara eta.
Bigarren zerbitzua, Frantziako Minitel

zerbitzuarekin konexioa erraztea da. Mi-
nitel zerbitzuak Frantzian indar handia
hartu du eta jadanik zenbait gipuzkoar
enpresak zerbitzu hau erabiltzen du es-
kaerak eta gestioak egiteko, informazioa
lortzeko, etab.etarako. SPRITELek es-
kaintzen duen zerbitzu honen bidez, Fran-
tziako konexioa egitea telefono-sare kon-
mutatuaren bidez egiten zenaren herena
kostatuko da. Zerbitzu hauetara abonatze-
ko kostua ez da handia, jadanik ordenado-
re pertsonalen bat baduzu. (Beste ordena-
dore-mota batzuekin ere lor daiteke zerbi-
tzua).

Zerbitzu berri hauei buruzko informazio gehiago
lortzeko ondoko helbidera jo:

“SPRITEL programa, Gran Via, 2-4.a, 48001
BILBO”. Tel: (94) 4236319

“CATIA”, CAD/CAM SISTEMA
AURRERATUENA USURBILEN

Usurbileko Lanbide-Eskolako irakasle diren Ba-
lere Barrerok eta Joan Mª Jurramendik urte batzuk
daramatzate marrazkigintza teknikoaren alorra jo-
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