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Helburua 
Gida honetan, XIX. IKERKUNTZA ETA BERRIKUNTZA JARDUNALDIETAN 

erregistratzeko prozesua B2Match aplikazioa erabiliz burutzeko urrats nagusiak 

bildu dira. 

Profil oso bat sortzea
1. Sartu webgune honetara: 

innovacion-bioaraba.b2match.io/

2. Lantegian izena emateko zenbait bide daude (1. irudia).

 

1. irudia. Erregistro

 

3. Hautatu lantegian izan nahi duzun partaidetza mota, aktibo dauden 

aukeren arabera. Mesedez, kontuan izan profil bakoitzaren ezaugarri 

nagusiak (1. taula) 

• Ikaslea 

• Unibertsitatea

• Euskal Osasun Sistema Publikok

• Euskal Osasun Sistema Publikoko profesionala (kudeaketa

langilea) 

• Eragile zientifiko

• Enpresa pribatuko profesionala 

• Beste batzuk

1. taula. Parte

 

4. Hautatu agendako zein saiotara 

Gida honetan, XIX. IKERKUNTZA ETA BERRIKUNTZA JARDUNALDIETAN 

erregistratzeko prozesua B2Match aplikazioa erabiliz burutzeko urrats nagusiak 

sortzea 
Sartu webgune honetara: https://xixjornadas-de-investigacion

bioaraba.b2match.io/. 

Lantegian izena emateko zenbait bide daude (1. irudia). 

a. Erregistro-prozesuaren hasierako web orria.

Hautatu lantegian izan nahi duzun partaidetza mota, aktibo dauden 

aukeren arabera. Mesedez, kontuan izan profil bakoitzaren ezaugarri 

nagusiak (1. taula)  

Unibertsitatea 

Euskal Osasun Sistema Publikoko profesionala (osasun

Euskal Osasun Sistema Publikoko profesionala (kudeaketa

Eragile zientifiko-teknologikoa 

Enpresa pribatuko profesionala  

Beste batzuk 

1. taula. Parte-hartzaile moten zerrenda. 

4. Hautatu agendako zein saiotara joango zaren (2. irudia).

 

Gida honetan, XIX. IKERKUNTZA ETA BERRIKUNTZA JARDUNALDIETAN 

erregistratzeko prozesua B2Match aplikazioa erabiliz burutzeko urrats nagusiak 

investigacion-e-

 

prozesuaren hasierako web orria. 

Hautatu lantegian izan nahi duzun partaidetza mota, aktibo dauden 

aukeren arabera. Mesedez, kontuan izan profil bakoitzaren ezaugarri 

o profesionala (osasun-langilea) 

Euskal Osasun Sistema Publikoko profesionala (kudeaketa-

 

joango zaren (2. irudia). 



 

a. ADI: 

 

Kontuan izan saio batzuk ordu berean egiten direla (aldi berean); hortaz, 

jarduera bakar bat aukeratu behar duzu denbora

Workshopen kasuan, gainera, aukera bakarra hauta dezakezu. Horrela, 

mahai-inguru bat aukeratzen duzunean, gainerako guztiak desaktibatu 

egingo dira. 

 

Kontuan izan workshop

bateko toki guztiak hartuta badaude eta zure intereseko besterik 

aurkitzen ez baduzu, izena emateko unean esleitu zitza

teknikoarekin harremanetan jar zaitezke aplikazioan bertan, edo 

bioaraba.hua@osakidetza.eus

telefono-zenbakian ere.

 

R2B motako bilera bat

ikertzaile edo enpresa batzuekin), 

aukeratzeko. Denbora

aldebiko bilera ezarri.

 

Jardunaldietan proposatutako agenda zabala dela kontuan hartuta, 

berrikusi agenda goitik behera zure intereseko saioak hautatzen dituzula 

ziurtatzeko. 

 

Mesedez, bete zure datu guztiekin, profil xehatu bat lortzeko (3. irudia). 

Gomendagarria da argazki bat ere eranstea, R2B aldebiko bileretan 

erraz ezagut zaitzaten.

 

b. ADI, MASTER EDO DOKTORETZAKO IKASLEAK

Erregistroko «ikaslea» profilarekin master edo doktoretzako ikasleak 

eta enpresa edo teknologia

pertsonak erregistratu behar dira, jardunaldietan parte hartu nahi 

badute. Profil honek muga bakarra du: 

gordetako toki kopurua mugatua da. Gainera, ikasleentzako prozesua bi 

zatitan banatua dago. Hasieran, jardunaldietarako izena emango dute, 

eta, gero, workshop

 

Nolakoak dira fase horiek? 

• Lehen fasea

hartzaileekin batera egingo da, 

emateko orduan, «

Aplikazioak zuri buruzko datu batzuk eskatuko dizkizu, 

xehetasun guztiak ematera animatzen zaitugu. Prozesuan, zein 

Kontuan izan saio batzuk ordu berean egiten direla (aldi berean); hortaz, 

jarduera bakar bat aukeratu behar duzu denbora-tarte bakoitzerako. 

en kasuan, gainera, aukera bakarra hauta dezakezu. Horrela, 

bat aukeratzen duzunean, gainerako guztiak desaktibatu 

workshopetako toki kopurua mugatua dela. Mahai

bateko toki guztiak hartuta badaude eta zure intereseko besterik 

aurkitzen ez baduzu, izena emateko unean esleitu zitza

teknikoarekin harremanetan jar zaitezke aplikazioan bertan, edo 

bioaraba.hua@osakidetza.eus helbide elektronikoan, baita 

zenbakian ere. 

R2B motako bilera bat hautatu nahi baduzu (aldebiko bilerak beste 

ikertzaile edo enpresa batzuekin), arretaz jokatu denbora

. Denbora-tartea hautatzen ez baduzu, ezingo duzu 

aldebiko bilera ezarri. 

Jardunaldietan proposatutako agenda zabala dela kontuan hartuta, 

berrikusi agenda goitik behera zure intereseko saioak hautatzen dituzula 

bete zure datu guztiekin, profil xehatu bat lortzeko (3. irudia). 

Gomendagarria da argazki bat ere eranstea, R2B aldebiko bileretan 

erraz ezagut zaitzaten. 

ADI, MASTER EDO DOKTORETZAKO IKASLEAK: 

Erregistroko «ikaslea» profilarekin master edo doktoretzako ikasleak 

eta enpresa edo teknologia-parke bateko osasun-langileak 

pertsonak erregistratu behar dira, jardunaldietan parte hartu nahi 

rofil honek muga bakarra du: workshopetan ikasleentzat 

gordetako toki kopurua mugatua da. Gainera, ikasleentzako prozesua bi 

zatitan banatua dago. Hasieran, jardunaldietarako izena emango dute, 

workshopetako tokiak aukeratu dituzte.  

ira fase horiek?  

Lehen fasea, hasierako izen-ematearena, gainerako parte

hartzaileekin batera egingo da, irailaren 12tik urriaren 15era

emateko orduan, «ikaslea» profila aukeratu beharko duzu. 

Aplikazioak zuri buruzko datu batzuk eskatuko dizkizu, 

xehetasun guztiak ematera animatzen zaitugu. Prozesuan, zein 

 

Kontuan izan saio batzuk ordu berean egiten direla (aldi berean); hortaz, 

tarte bakoitzerako. 

en kasuan, gainera, aukera bakarra hauta dezakezu. Horrela, 

bat aukeratzen duzunean, gainerako guztiak desaktibatu 

etako toki kopurua mugatua dela. Mahai-inguru 

bateko toki guztiak hartuta badaude eta zure intereseko besterik 

aurkitzen ez baduzu, izena emateko unean esleitu zitzaizun laguntza 

teknikoarekin harremanetan jar zaitezke aplikazioan bertan, edo 

helbide elektronikoan, baita 945007336 

duzu (aldebiko bilerak beste 

arretaz jokatu denbora-tarte egokia 

tartea hautatzen ez baduzu, ezingo duzu 

Jardunaldietan proposatutako agenda zabala dela kontuan hartuta, 

berrikusi agenda goitik behera zure intereseko saioak hautatzen dituzula 

bete zure datu guztiekin, profil xehatu bat lortzeko (3. irudia). 

Gomendagarria da argazki bat ere eranstea, R2B aldebiko bileretan 

Erregistroko «ikaslea» profilarekin master edo doktoretzako ikasleak diren 

langileak ez diren 

pertsonak erregistratu behar dira, jardunaldietan parte hartu nahi 

etan ikasleentzat 

gordetako toki kopurua mugatua da. Gainera, ikasleentzako prozesua bi 

zatitan banatua dago. Hasieran, jardunaldietarako izena emango dute, 

ematearena, gainerako parte-

irailaren 12tik urriaren 15era. Izena 

» profila aukeratu beharko duzu. 

Aplikazioak zuri buruzko datu batzuk eskatuko dizkizu, eta 

xehetasun guztiak ematera animatzen zaitugu. Prozesuan, zein 



 

jardueratara joan nahi duzun aukeratu ahal izango duzu, baina 

ezingo duzu 

utziko bakar bat ere hartzen. Prozesua amaitutakoan, zure dat

berrikusiko dira, eta izen

 

• Bigarren fasea

bitartean egingo da, eta hor ikasleek aukera izango duzue 

agenda editatzeko, zuen profilean une horretan gaituta egongo 

diren workshop

eta izena eman den hurrenkeraren arabera banatuko dira (5. 

irudia). Xehetasun gehiago nahi badituzu, jo «

profila» atalera.

 

jardueratara joan nahi duzun aukeratu ahal izango duzu, baina 

ezingo duzu workshopik aukeratu (4. irudia), aplikazioak ez baitizu 

utziko bakar bat ere hartzen. Prozesua amaitutakoan, zure dat

berrikusiko dira, eta izen-ematea berretsiko da.  

Bigarren fasea urriaren 16ko 12:00etatik urriaren 17ko 12:00etara 

bitartean egingo da, eta hor ikasleek aukera izango duzue 

agenda editatzeko, zuen profilean une horretan gaituta egongo 

workshopak aukeratuz. Tokia kopurua mugatua izango da, 

eta izena eman den hurrenkeraren arabera banatuko dira (5. 

irudia). Xehetasun gehiago nahi badituzu, jo «Editatu sortutako 

» atalera. 

 

jardueratara joan nahi duzun aukeratu ahal izango duzu, baina 

ik aukeratu (4. irudia), aplikazioak ez baitizu 

utziko bakar bat ere hartzen. Prozesua amaitutakoan, zure datuak 

urriaren 16ko 12:00etatik urriaren 17ko 12:00etara 

bitartean egingo da, eta hor ikasleek aukera izango duzue 

agenda editatzeko, zuen profilean une horretan gaituta egongo 

ak aukeratuz. Tokia kopurua mugatua izango da, 

eta izena eman den hurrenkeraren arabera banatuko dira (5. 

Editatu sortutako 

 



 

2. irudia. Agendako laburpen baten adibidea.

3. irudia. Zure 

 

Agendako laburpen baten adibidea.

3. irudia. Zure profilaren ezaugarri nagusiak.

 

 

Agendako laburpen baten adibidea. 

 

profilaren ezaugarri nagusiak. 



 

4. irudia. «Ikaslea» profileko agendako laburpena izen

5. irudia. «Ikaslea» profileko agendako laburpena izen

bigarren fasean, sistemak 

 

Prozesuaren amaieran 6. irudikoaren antzeko profil bat lortuko da. 

berretsi egin behar da, guztiz operatiboa izango bada

taldeak zure profila aktibatu arte, izen

bat jasoko duzu etapa ho

 

Zure profila publikoa izango da 

4. irudia. «Ikaslea» profileko agendako laburpena izen

lehen fasean. 

 

5. irudia. «Ikaslea» profileko agendako laburpena izen

bigarren fasean, sistemak workshopak aukeratzeko aukera 

ematen duenean. 

zesuaren amaieran 6. irudikoaren antzeko profil bat lortuko da. 

berretsi egin behar da, guztiz operatiboa izango bada. Erakundearen laguntza

taldeak zure profila aktibatu arte, izen-ematea bukatu gabe egongo da.

bat jasoko duzu etapa hori burutzen denean. 

Zure profila publikoa izango da aktibatzen denetik aurrera. 

 

4. irudia. «Ikaslea» profileko agendako laburpena izen-ematearen 

5. irudia. «Ikaslea» profileko agendako laburpena izen-ematearen 

ak aukeratzeko aukera 

zesuaren amaieran 6. irudikoaren antzeko profil bat lortuko da. Zure profila 

Erakundearen laguntza-

ematea bukatu gabe egongo da. E-mail 



 

6. irudia. Ondo sortutako profil batean adibidea.

 

Nola adostu R2B motako bilera bat B2match aplikazioa 

erabiliz 
Aurreko urratsak egin eta gero, prest egongo zara atal hori 

arabera betetzeko (7. irudia). Aukera hauen bidez, zure interesen berri eman 

ahal izango diezu gainerako arloetako parte

• Elkartzea/elkarlana:

aritzeko interesa baduzu.

• Proiektu baterako lankidetza:

aritzeko bazkide baten bila ari bazara.

• Esperientzia: gehitu zer esperientzia duzun alor zehatz batean edo 

batzuetan, ekitaldiko beste parte

daitekeela uste baduzu.

• Eskaera: bila ari zaren guztirako eskaera bat sortzeko balio du.

 

a. ADI: ezinbestekoa da zati hau osatzea R2B bilera

lortzeko (8. irudia).

6. irudia. Ondo sortutako profil batean adibidea.

adostu R2B motako bilera bat B2match aplikazioa 

Aurreko urratsak egin eta gero, prest egongo zara atal hori 

arabera betetzeko (7. irudia). Aukera hauen bidez, zure interesen berri eman 

ahal izango diezu gainerako arloetako parte-hartzaileei: 

Elkartzea/elkarlana: aukeratu hau beste erakunde batekin elkarlanean 

aritzeko interesa baduzu. 

baterako lankidetza: aukeratu hau zure proiektuan lankidetzan 

aritzeko bazkide baten bila ari bazara. 

gehitu zer esperientzia duzun alor zehatz batean edo 

batzuetan, ekitaldiko beste parte-hartzaile batzuentzat erabilgarria izan 

te baduzu. 

bila ari zaren guztirako eskaera bat sortzeko balio du.

ezinbestekoa da zati hau osatzea R2B bilera-proposamen bat 

lortzeko (8. irudia). 

 

 

6. irudia. Ondo sortutako profil batean adibidea. 

adostu R2B motako bilera bat B2match aplikazioa 

Aurreko urratsak egin eta gero, prest egongo zara atal hori zure interesen 

arabera betetzeko (7. irudia). Aukera hauen bidez, zure interesen berri eman 

aukeratu hau beste erakunde batekin elkarlanean 

aukeratu hau zure proiektuan lankidetzan 

gehitu zer esperientzia duzun alor zehatz batean edo 

hartzaile batzuentzat erabilgarria izan 

bila ari zaren guztirako eskaera bat sortzeko balio du. 

proposamen bat 



 

7. irudia. Profil nagusian baliagarri dauden aukeren bista. 

Gorriz markatuta ageri da intereseko eremuak ezartzeko aukera ematen 

duen atala. 

 

8. irudia. Kolaboratzaileen aukera betetzeko behar duzun 

 

Profil nagusian baliagarri dauden aukeren bista. 

Gorriz markatuta ageri da intereseko eremuak ezartzeko aukera ematen 

8. irudia. Kolaboratzaileen aukera betetzeko behar duzun 

informazioa. 

 

 

Profil nagusian baliagarri dauden aukeren bista.  

Gorriz markatuta ageri da intereseko eremuak ezartzeko aukera ematen 

 

8. irudia. Kolaboratzaileen aukera betetzeko behar duzun 



 

 

Atal hauetan betetzen duzun informazio guztia parte

izango dute. Gomendatzen dizugu

gainerako parte-hartzaileen proposamenei begiratzea, ekitaldira joango den 

beste norbaitekin aldebiko R2B bilera 

Beharrezkoa da izena emateko profilaren bidez sartzea gainerako parte

hartzaileen proposamenak ikusteko eta aldebiko bilera bat eskatu ahal izateko.

Webguneak aukera emango dizu parte

iragazteko, zure intereseko proposamen bat errazago aurki dezazun (10. irudia).

9. irudia. «Marketplace» ataleko bilaketa baten adibidea

l hauetan betetzen duzun informazio guztia parte-hartzaile guztiek ikusi ahal 

Gomendatzen dizugu web orriko «Marketplace

hartzaileen proposamenei begiratzea, ekitaldira joango den 

beste norbaitekin aldebiko R2B bilera bat egin nahi duzun ikusteko (9. irudia). 

izena emateko profilaren bidez sartzea gainerako parte

hartzaileen proposamenak ikusteko eta aldebiko bilera bat eskatu ahal izateko.

Webguneak aukera emango dizu parte-hartzaileak hainbat irizpideren arabera 

iragazteko, zure intereseko proposamen bat errazago aurki dezazun (10. irudia).

9. irudia. «Marketplace» ataleko bilaketa baten adibidea

 

hartzaile guztiek ikusi ahal 

Marketplace» atalean 

hartzaileen proposamenei begiratzea, ekitaldira joango den 

bat egin nahi duzun ikusteko (9. irudia). 

izena emateko profilaren bidez sartzea gainerako parte-

hartzaileen proposamenak ikusteko eta aldebiko bilera bat eskatu ahal izateko. 

irizpideren arabera 

iragazteko, zure intereseko proposamen bat errazago aurki dezazun (10. irudia). 

 

9. irudia. «Marketplace» ataleko bilaketa baten adibidea. 

 



 

10. irudia. Bilera

 

Parte-hartzaile batek bilera bat eskatu nahi badu,

aplikazioa izena emateko erabili zuen helbide elektronikoan (11. irudia).

11. irudia. Bilera eskatzeko e

Bilera onar edo ezezta dezakezu edozein 

zure profila erabiliz. Eskaera onartzen baduzu, B2Match aplikazioak 

zenbait aukera emango dizkizu, orduari eta lekuari dagokienez, bilera 

adosteko. 

ADI: programak ordu bat iradokiko dizu, eta automatikoki mahai/areto 

bat esleituko dizu bilerarako; bi aldeek R2B bilerarako ordu bera 

aukeratu badute funtzionatuko du. Parte

bilera-zerrenda kudeatzeko aukera (12. irudia). Zure bilera guztiak 

kudeatu ahal izango dituzu «Meetings» edo «Bilerak» erlaitzaren 

10. irudia. Bilera-eskaera baten adibidea. 

hartzaile batek bilera bat eskatu nahi badu, eskaera bat jasoko du 

aplikazioa izena emateko erabili zuen helbide elektronikoan (11. irudia).

 

11. irudia. Bilera eskatzeko e-mailaren adibidea. 

Bilera onar edo ezezta dezakezu edozein unetan, B2match aplikazioko 

zure profila erabiliz. Eskaera onartzen baduzu, B2Match aplikazioak 

zenbait aukera emango dizkizu, orduari eta lekuari dagokienez, bilera 

programak ordu bat iradokiko dizu, eta automatikoki mahai/areto 

ko dizu bilerarako; bi aldeek R2B bilerarako ordu bera 

aukeratu badute funtzionatuko du. Parte-hartzaile guztiek dute beren 

zerrenda kudeatzeko aukera (12. irudia). Zure bilera guztiak 

kudeatu ahal izango dituzu «Meetings» edo «Bilerak» erlaitzaren 

 

 

eskaera bat jasoko du 

aplikazioa izena emateko erabili zuen helbide elektronikoan (11. irudia). 

 

unetan, B2match aplikazioko 

zure profila erabiliz. Eskaera onartzen baduzu, B2Match aplikazioak 

zenbait aukera emango dizkizu, orduari eta lekuari dagokienez, bilera 

programak ordu bat iradokiko dizu, eta automatikoki mahai/areto 

ko dizu bilerarako; bi aldeek R2B bilerarako ordu bera 

hartzaile guztiek dute beren 

zerrenda kudeatzeko aukera (12. irudia). Zure bilera guztiak 

kudeatu ahal izango dituzu «Meetings» edo «Bilerak» erlaitzaren bidez. 

 



 

12. irudia. Ezarritako bileren zerrenda oso baten adibidea

Editatu sortutako profila
 

Bioarabako Ikerkuntza eta Berrikuntza Jardunaldietako parte

izena emateko prozesua amaitu ondoren, aukera dute beren profila editatzeko 

edozein unetan, sortutako kontua erabiliz. Prozesuan sartu den informazio 

guztia editagarria da (13. irudia).

 

13. irudia. Osatutako profil batean adibidea.

profilaz gain edita daitekeen panela.

 

ADI IKASLEAK: Jardunaldietan izena emateko «ikaslea» profila aukeratu duten 

pertsonek profilean aktibatzen zaizkien aukerak aztertu beharko dituzte 

16ko 12:00etatik urriaren 17ko 12:00etara

beharko dute, zer workshop

ematea erregistroaren hurrenkera berean egingo da, eta tokiak mugatuak 

dira. 

12. irudia. Ezarritako bileren zerrenda oso baten adibidea

Editatu sortutako profila 

Bioarabako Ikerkuntza eta Berrikuntza Jardunaldietako parte-hartzaile guztiek, 

prozesua amaitu ondoren, aukera dute beren profila editatzeko 

edozein unetan, sortutako kontua erabiliz. Prozesuan sartu den informazio 

guztia editagarria da (13. irudia). 

utako profil batean adibidea. Gorriz markatuta dago 

profilaz gain edita daitekeen panela. 

Jardunaldietan izena emateko «ikaslea» profila aukeratu duten 

pertsonek profilean aktibatzen zaizkien aukerak aztertu beharko dituzte 

00etatik urriaren 17ko 12:00etara. «Nire asistentzia» atala berrikusi 

workshop aktibatu zaizkien ikusteko. Workshop

ematea erregistroaren hurrenkera berean egingo da, eta tokiak mugatuak 

 

12. irudia. Ezarritako bileren zerrenda oso baten adibidea. 

hartzaile guztiek, 

prozesua amaitu ondoren, aukera dute beren profila editatzeko 

edozein unetan, sortutako kontua erabiliz. Prozesuan sartu den informazio 

 

Gorriz markatuta dago 

Jardunaldietan izena emateko «ikaslea» profila aukeratu duten 

pertsonek profilean aktibatzen zaizkien aukerak aztertu beharko dituzte urriaren 

» atala berrikusi 

Workshopetako izen-

ematea erregistroaren hurrenkera berean egingo da, eta tokiak mugatuak 


