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Maiatzaren 30eko 162/2017 Dekretuak, BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen
duenak, laugarren xedapen gehigarrian jasotakoa betetzeko:
“Dekretu honen hirugarren artikuluan eta lehen eranskinean aipatzen den Erreferentzia
Marko Estandarraren (EME) edukia hizkuntza-politikan eskumena duen sailburuak
onartuko du agindu baten bidez, eta Bikain web orrian www.euskadi.eus/bikain/
argitaratuko da.”
EME lanerako markoa da, ez-arauemailea. Grafikoki, laguntza-koadro bat da
erakundean hizkuntzaren presentzia eta erabilera (zerbitzuari eta lan-hizkuntzari
dagokienez) zertan gauzatu ohi den adierazten duena modu eskematiko eta
ordenatuan, baita erabilera-presentzia horien azpian dauden barne-mekanismoak eta
kudeaketa ere.
Horiek horrela, Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko
82/2017 Dekretuaren 5. artikuluak esleitzen dizkidan eskumenez baliatuz,

EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.- Erreferentzia Marko Estandarra (EME) onartzea, eranskin gisa gehitzen
dena.
Bigarrena.- Agintzea Sailaren euskadi.eus webgunean argitara ematea.
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Nahi izanez gero, J0D0Z-T0XZ1-Z6K2 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
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La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T0XZ1-Z6K2 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

1. ARDATZA: ZERBITZU-HIZKUNTZA
1. Erakundearen irudia
2. maila

3. maila
1.1.1. Errot ulazioa et a
ikus-ent zunezkoak

1.1. Errotulazioa
eta ikusentzunezkoak

1.2. M arketina,
publizitatea eta
jendaurreko
ekitaldiak

1.3. Ingurune
digitala

1.2.1. Argit alpenak,
iragarkiak, publizit at ekanpainak, prent saoharrak et a paper-gauzak

Azalpena
Kanpo-errot ulu nagusia.
Eraikineko errot uluak (irekit a/ it xit a, irt eera, sarrera, ongiet orrizkoak, solairuak, gelak, guneak, bisit ariak, et ab.) et a zerbit zuet akoak
(igogailua, t elefonoa).
Segurt asuna, ingurumena et a kudeaket aren ingurukoak (ait ort za-agiriak, panelak, et ab.).
Publizit at ea, eskaint zak, obrak et a ant zekoak. Ident ifikaziozkoak (karguak, et ab).
Bezeroari edo herrit arrari zuzendut akoak (arret a-ordut egia, t xanden it xarot ea, debekuak, produkt uen edo zerbit zuen t arifak, eskaint zak et a
ant zekoak).
Aut oen errot ulazioa.
Lan-arroparen errot ulazioa.
Igogailuaren azalpenak, at e aut omat ikoet ako ahozko oharrak, informazioa emat eko t elebist ak, ikus-ent zunezkoak, et ab.
Irudi korporat iboaren osagaiak: marka, logot ipoak, bisit a-t xart elak, zigiluak, karpet ak, orri-buruak, fax-orriak, karpet ak, gut un-azalak,
enpresako zigilua, bilt zeko paperak, polt sak, et ab.
Iragarkiak, argit alpenak: lan-eskaint zak, bat zar-deiak, aldizkariak, liburuak, et ab.
Sust apen-mat eriala: kat alogoak, t olesgarriak, gonbidapenak, t xiskeroak, agendak, egut egiak, boligrafoak, sust apen-gut unak, sagu-azpikoak,
CDak/ DVDak, pendrive-ak, et ab.
Urt eko t xost ena et a ant zeko agerkariak.
Prent sa-oharrak, publizit at e-kanpainak, babeslet zak, publi-erreport ajeak, et ab.

1.2.2. Jendaurreko
ekit aldiak

Bezeroekin, herrit arrekin edot a elkart eekin, best e erakundeet ako langileekin, et ab. egit en diren ekit aldiak, jardunaldiak, erakust azokak,
erakusket ak et a ant zekoak.

1.3.1. Webgune et a sare
sozialen edukia

Webguneko edukiak (at al finkoak: orri nagusia et a hurrenez-hurreneko at alak).
Aldizkako mat eriala (t xost enak, idat ziak, berriak...).
Erakundearen sare sozialet an (Facebook-a, Tw it t er-a, LinkedIn-a, et ab.) et a best elako w ebguneet an euskarak daukan present zia et a
erabilera.
“ .eus” domeinua.

2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harremanak
2. maila

3. maila

Azalpena

2.1.1. Idat zizko
harremanak

2.1. Bezeroekiko
(pertsona fisikoak)
eta herritarrekiko
harreman idatzia
zerbitzua eman
edota produktua
eskaintzeko orduan

2.1.2. Euskarazko
eskaerari euskaraz
emandako erant zunak
2.2.1. Harrera

2.2. Bezeroekiko
(pertsona fisikoak)
eta herritarrekiko
ahozko harremana
zerbitzua eman
edota produktua
eskaintzeko orduan

2.2.2.Telefonoz, online
et a aurrez aurre
burut ut ako ahozko
harremanak
2.2.3. Euskarazko
eskaerari euskaraz
emandako erant zunak

Inprimaki digit alak edo onlinekoak (emat e-agiriak, gordailuak, arret a-guneet ako inprimaki et a t xant iloiak, et ab.). Komunikazioak: gut unak,
mezu elekt ronikoak, faxak. Inprimaki ofizialak: erreklamazio-orriak, et ab.
Sare sozialet ako harremanak.
Emangarriak: t xost enak, akt ak, et a kalit at earen kudeaket arako dokument uak (aset asun-inkest ak, mat xurak), et a ant zekoak.
Erabilt zaileen komunit at eak, aurrez aurrekoak edot a birt ualak (t alde fokalak, w orld-café-ak, int ernet en bidezkoak, et ab).
Online zerbit zuak: erakundearen w eb orriaren bidez, bezeroen edo herrit arren eskura jart zen diren t ramit azioen et a zerbit zu t elemat ikoen
hizkunt za. Komunikazio elekt ronikoaren ezaugarri bereziak aint zat hart zen dira.
Aplikazio informat ikoak (App-ak, SharePoint -a, Dropbox-a, et ab.) et a t eknologia berriak.
Ent it at earen izenean zerbit zuak emat en dit uzt en enpresek idat zizko harremanet an erabilt zen dut en hizkunt za.
Produkt uaren fit xa t eknikoa.
Hizkunt za-osagaiak: pant ailak, ahot s-mezuak.
Bermea. M arkaren izena. Et iket a. Bilgarria. Salment a ost eko zerbit zua. Dokument uak (zerbit zua).
M arkarekin bat era agert zen diren mezuak.
Bezeroak edo herrit arrak euskaraz bidalit ako inprimaki et a komunikazioei euskaraz erant zut ea.

Arret a et a jendaurreko guneet ako (Call-cent errak barne) t elefonozko harrera (erabilt zaileak hit za hart u art e edo hizkunt za haut ua egin
art e).
Laneko mugikorraren bidezko harrera.
Arret a et a jendaurreko guneet ako harreragileek bisit ariak art at zean erabilit ako hizkunt za (erabilt zaileak hit za hart u art e edo hizkunt za
haut ua egin art e).
Segurt asuna, prot okoloa et a harrera-hizkunt za.
Grabazioen bidez emat en diren ohar et a azalpenet an erabilit ako hizkunt za: erant zungailua, Call-cent er aut omat izat uak, t xanda hart zeko
makinak, et ab.
Bezeroekin edo herrit arrekin izandako elkarrizket ak, bilera arrunt ak edo t eknikoak et ab.
Ent it at earen izenean zerbit zuak emat en dit uzt en enpresek ahozko harremanet an erabilt zen dut en hizkunt za.

Bezeroak edo herrit arrak euskarazko haut ua egin ondoren, euskaraz erant zut ea.

2. ARDATZA: LAN-HIZKUNTZA
3. Barne-komunikazioa eta lan-tresnak
2. maila

3. maila

Azalpena

3.1. Lanari
lotutako hizkuntzapaisaia

3.2. Idatzizko
komunikazio
bertikala eta
horizontala

3.3. Ahozko
Komunikazio
bertikala eta
horizontala

3.4. Baliabide
informatikoak

3.1.1. Lanari lot ut ako
hizkunt za-paisaia

Errot ulazio t xikia (armairuak, apalak, karpet ak, art xiboak, et ab.), horma-irudiak, et a ant zekoak.
Lan-arriskuen prebent zioarekin et a ingurumenarekin lot ut ako errot ulazioa.
Ekoizpen-makinen errot ulazioa, bot oiak et a plakak.
Errot ulazio aldakorra.
Kafe- et a janari-makinak, fot okopiagailuak, et ab.
Sareko edo euskarri informat ikoko karpet ak et a dokument uak izendat zeko jarraibideak.

3.2.1. Informaziorako
edot a komunikaziorako
t resnak

Agiri-guneak: ohar- et a iragarki-t aulak. Iradokizunen post ont zia, Int ranet -a, berripapera.
Post a elekt ronikoz egindako jakinarazpenak (langile berriak, bajak, et ab.).
Zirkularrak.

3.2.2. Lan-bileret ako
idat ziak

Erakundeak sort ut ako deialdiak, gai-ordenak et a akt ak, part aideek daramat zat en t xost enak, gaiari buruzko dokument uak, et ab.

3.2.3. Erakundearen
barne harremanet arako
idat ziak

Idazki laburrak: e-mailak, oharrak, jakinarazpenak, egiazt agiriak, inprimakiak.
Idazki luzeak: memoriak, t xost enak, proiekt uak, et ab.
Lan-aginduak, eguneroko lan-part eak, planoak, makinen erabilera-orriak, kont rol-fit xak, desadost asunak, ekint za zuzent zaileak, munt aket aet a bilt egi-fit xak, mant ent ze-t xost enak, zerrendak, ebaluazioa, kont rol ant zeko agiriak.
Dokument uen sarrera et a irt eeren erregist roak.
Erakundeko dokument azio ofiziala (erat ze-eskrit urak, ahalmenak, et ab.).
Est rat egia, prozesuak, prozedurak, t xant iloiak, erregist roak, audit oriak (barnekoak et a kanpokoak) et a kudeaket a ekonomikoa.
Kalit at e, ingurumen, prebent zio et a abarren inguruko dokument azioa.
Komunikazio-planak et a irudi korporat iboaren eskuliburua.

3.3.1. Erakundearen
barruko lan-bileret ako
ahozkoak
3.3.2. Erakundearen
barruko t elefonozko
harremanak
3.3.3. Erakundearen
barruko aurrez aurreko
harremanak
3.4.1. Euskarazko
bert sioen inst alaziokopurua
3.4.2. Euskarazko
bert sioen erabilera

Erakundearen lan-bileret ako ahozko harremanet ako hizkunt za.
Skype-a edo bideokonferent zia bidezko bilerak.
Erakunde barruko lankideekin t elefono bidezko harremanet ako hizkunt za.

Erakunde barruko lankideekin aurrez aurreko harremanet ako hizkunt za.

Euskaraz erabilgarri izan et a inst alat ut a dauden aplikazioak et a programak, orokorrak (Out look, Window s, Office, et ab.) et a berariazkoak.
PC-ak, ordenagailu eramangarriak, t ablet ak, eskuko t elefonoak, et ab.
Euskarazko aplikazioak et a programak (orokorrak et a berariazkoak), erabilgarri izan et a lanpost uet an erabilt zen direnak.

4. Pertsonen kudeaketa
2. maila

3. maila

Azalpena

4.1.1. Pert sonen
kudeaket a

4.1. Pertsonen
kudeaketa

4.2 Laneko
prestakuntza

4.2.1. Laneko
prest akunt za
4.2.2. Ikast aroen
kudeaket a

Langile et orri berrient zako prot okoloa: harrera-liburuxka et a ahozko azalpenak.
Barne-t xost enak: lanpost uen monografiak, lanpost uen balorazioa, lanpost uen hornidurarako eskuliburua, hezkunt za-planak, erret iroak,
aseguruak et a ant zekoak.
Lege-dokument uak: kont rat uak, lan- edo lan-baldint zen gaineko hit zarmenak, langilearent zako Gizart e Segurant za edo Ogasunari dagozkion
dokument uak.
GG.BB sist emak: lan-jarduera baliozt at zeko sist ema-eredua, aurrez aurreko ebaluazioak, errendimendu-t xost enak, gait asunaren kudeaket aeredua, gait asunen mapa, et ab.
Idat zi est andarizat uak, nomina, ordut egi-kont rola, egiazt agiriak, t elefono-zerrendak, et a ant zekoak.
Langileak banaka bet e beharreko inprimakiak: lizent zia-baimenak, bidaia- et a ot ordu-ordainket ak, iradokizunak, et a ant zekoak.
Zabalkunde handiko komunikazioak: lanpost u-eskaint zak, e-jakinarazpenak, lan-ordut egi et a egut egiak, aseguru et a kot izaziozkoak, bileradeiak, jangelako t est uak et a ant zekoak.
Langileek jasot zen dit uzt en prest akunt za-saioet an ahoz et a idat ziz erabilit ako hizkunt za.
Ikast aro-deialdiak et a izen-emat ea, aset asun-inkest ak, horret arako aplikazioak, et ab.

5. Kanpo-harremanak
2. maila

3. maila

Azalpena

5.1.1. Administ razioekiko
idat zizko harremanak

Ent it at e bat ek Administ razioekiko harremanet an idat zizko komunikazioan erabilt zen duen hizkunt za: gut unak, lan-bileret ako idat ziak, akt ak,
inprimaki digit alak edo onlinekoak, komunikazioak, sare sozialet ako harremanak, aplikazio informat ikoak et a t eknologia berriak et a
best elako dokument uak.
Administ razio bat ek euskaraz bidalit ako komunikazioei euskaraz erant zut ea (idat ziz).
Fit xa t eknikoa.
Hizkunt za-osagaiak: pant ailak, ahot s-mezuak.
Bermea. M arkaren izena. Et iket a. Bilgarria. Salment a ost eko zerbit zua. Dokument uak (zerbit zua).
M arkarekin bat era agert zen diren mezuak.
Administrazioekiko t elefono bidezko et a bileret ako harremanet an erabilt zen den hizkunt za.
Administ razio bat ek euskaraz hasit ako komunikazioei euskaraz erant zut ea (ahoz).

5.1. Administrazioa

5.1.2. Administ razioekiko
ahozko harremanak
5.2. Erakunde
pribatuak:
bezeroak (pertsona
juridikoak),
finantza-entitateak,
produktu- eta
zerbitzuhornitzaileak, etab.

5.2.1. Erakunde
pribat uekiko idat zizko
harremanak

Ent it at e bat ek erakunde pribat uekiko harremanet an idat zizko komunikazioan erabilt zen duen hizkunt za: gut unak, lan-bileret ako idat ziak,
akt ak, inprimaki digit alak edo onlinekoak, komunikazioak, sare sozialet ako harremanak, aplikazio informat ikoak et a t eknologia berriak et a
best elako dokument uak.
Erakunde pribat u bat ek euskaraz bidalit ako idat zizko komunikazioei euskaraz erant zut ea.
Ent it at earen izenean zerbit zuak emat en dit uzt en enpresak edot a erakundearen menpe dauden enpresekiko idat zizko harremana.
Fit xa t eknikoa.
Hizkunt za-osagaiak: pant ailak, ahot s-mezuak.
Bermea. M arkaren izena. Et iket a. Bilgarria. Salment a ost eko zerbit zua. Dokument uak (zerbit zua).
M arkarekin bat era agert zen diren mezuak.

5.2.2. Erakunde
pribat uekiko ahozko
harremanak

Erakunde pribat uekin izat en diren elkarrizket ak, bilera arrunt ak et a t eknikoak, t elefono bidezko harremana, et ab.
Erakunde pribat u bat ek euskaraz hasit ako ahozko komunikazioei euskaraz erant zut ea.
Ent it at earen izenean zerbit zuak emat en dit uzt en enpresak edot a erakundearen menpe dauden enpresekiko ahozko harremana.

5.3.1. Best e ent it at eekiko
idat zizko harremanak

Ent it at e bat ek best e ent it at eekiko harremanet an idat zizko komunikazioan erabilt zen duen hizkunt za: gut unak, lan-bileret ako idat ziak, akt ak,
inprimaki digit alak edo onlinekoak, komunikazioak, sare sozialet ako harremanak, aplikazio informat ikoak et a t eknologia berriak et a
best elako dokument uak.
Best e ent it at e bat ek euskaraz bidalit ako idat zizko komunikazioei euskaraz erant zut ea.
Fit xa t eknikoa.
Hizkunt za-osagaiak: pant ailak, ahot s-mezuak.
Bermea. M arkaren izena. Et iket a. Bilgarria. Salment a ost eko zerbit zua. Dokument uak (zerbit zua).
M arkarekin bat era agert zen diren mezuak.

5.3.2. Best e ent it at eekiko
ahozko harremanak

Beste entitateekiko t elefono bidezko et a bileret ako harremanet arako hizkunt za.

5.3. Bestelako
harremanak:
aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde
kolaboratzaileak,
etab.

Best e ent it at e bat ek euskaraz hasit ako ahozko komunikazioei euskaraz erant zut ea.

6. Kudeaketa-sistema
2. maila

3. maila

Azalpena

6.1.1. Hizkunt zen
kudeaket arako
plant eamendua, epe
luzerako ikuspegiarekin
et a epe ert ain edot a
laburrerako helburuekin,
et a horren ebaluazioa

“ Hizkunt za-polit ika” (helburu nagusia, hizkunt za-irizpideak, ordenant zak, et ab.) zehazt u da.
Plant eamenduak erakundeari bere osot asunean eragit en dio et a hizkunt zen kudeaket a kudeaket a-sist ema orokorrean int egrat ut a dago
(kalit at earekin, ingurumenarekin et a prebent zioarekin egit en den bezala).
Erakunde barruko et a kanpoko int eres-t aldeen (merkat uaren, hornit zaileen, aliat uen, administ razioko erakundeen, gizart earen, et ab.)
hizkunt za-beharrizanak kont uan izat en dira, organo nagusiet an kudeat zen da, pert sonei et a gainerako int eres-t alde adierazgarrienei
zabalt zen zaie, horien proakt ibot asuna pizt en da (euskaraz hit z egit en gonbidat zeko element uak), et a beraien gogobet et zea jasot zen da.
Ent it at eak it unak et a aliant zak dauzka best e ent it at eekin euskarazko komunikazioak sust at zeko, euskarazko baliabideak lort zeko (aplikazio
informat ikoak, prest akunt za euskaraz, et ab.) et a gizart ean egon dait ezkeen beharrei erant zut eko (adibidez, hezkunt za-sist emari profesional
euskaldunak eskat zea).
Ent it at ea euskararen erabileran eredu da.
Hizkunt za-polit ika erakundeak dit uen best elako plangint za et a ikuspegiekin uzt art ua dago et a berez dit uen kudeaket a-erremint et an
t xert at ua dago.
Sist emat ikoki egit en da aurrerapen-mailaren jarraipena et a ebaluazioa. Hobekunt za-ekint zak mart xan jart zen dira, et a lort ut ako emait zek
at zera egin ez dezat en neurriak hart zen dira. Hizkunt za-kexak jasot zen dira, konponbidean jarri et a berriro ez gert at zeko neurriak hart zen
dira. Hizkunt zen kudeaket ako emait zen joera posit iboa den edo ez azt ert zen da. Ebaluazio-dat uak jasot zeko met odologia et a prest akunt za
jaso dut e.
Erakundeak arduradun bat izendat u du et a baliabideak eskurat u dizkio (baliabide mat erialak, denbora, lagunt zaileren bat , et ab.).
Ekimen planifikat ua garat zeko bat zorde, segimendu-t alde edo lan-t alde bat erat u da.
Hizkunt za-kudeaket ak ekarrit ako gast uet arako (pert sonen dedikazioa, hizkunt za-t rebakunt za, hizkunt za-lanabesak, it zulpena, et ab.)
aurrekont uak t axut zen dira.
Euskarazko dokument uak est andarizat u dit uzt e, lanari lot ut ako zerrenda t erminologikoak egin dit uzt e.

6.1. ESTRATEGIA:
Hizkuntzen
kudeaketa
kudeaketa-sistema
orokorrean
integratzea

6.1.2. Hizkunt zen
kudeaket aren
plant eamendua
gauzat zeko beharrezkoak
diren baliabideak

6.2. BEZEROAK edo
HERRITARRAK eta
PRODUKTUA edo
ZERBITZUA:
Hizkuntzen
kudeaketa
bezeroekiko eta
herritarrekiko
harremanen
kudeaketan eta
produktuen edo
zerbitzuen
garapenaren
kudeaketan
integratzea

6.3. PERTSONAK:
Hizkuntzen
kudeaketa
langileen
kudeaketan
integratzea

6.2.1. Bezeroak edo
herrit arrak, zerbit zuak
edo produkt uak et a
hornit zaileen kudeaket a

Bezeroen edo herrit arren hizkunt za-beharrizanak ident ifikat ut a daude et a kont uan izat en dira ohiko komunikazioet arako, zerbit zua edo
produkt ua garat zeko, merkat urat zeko edo eskat zeko orduan, et ab.
Hornit zailea kont rat at zean hizkunt za-polit ika et a dagozkion irizpideak bet et zen dira et a jarraipena egit en da.
Erakundeak bezeroei edot a herrit arrei eskainit ako zerbit zuak emat eko egindako kont rat azioet an hizkunt za-irizpideak ezart zen dira et a
horren jarraipena egit en da.
Administ razioen kasuan, diru-lagunt zak, hit zarmenak, et ab. izapidet zeko orduan hizkunt za-irizpideak kont uan izat en dira.

6.3.1. Langileen
kont rat azioa et a barnesust apena

Langile berriak kont rat at zerakoan et a lanpost uak barne-promozioaren bidez bet et zen direnean, hizkunt za-polit ika kont uan hart zen da.
Euskararen present zia et a erabilerari, et a ezagut za erabilerarekin lot zeko egit asmoei buruzko informazioa emat en zaie. Pert sonen euskara
gait asuna et a lanpost uen hizkunt za-beharrak uzt art zen dira. Kont rat at uari lehen moment ut ik azalt zen zaio zein den bere lan-hizkunt za.
Euskara ulert zen dut enekin lehen kont akt ua euskaraz dela bermat zen da.
Azt erket a komunikat iboak egit en dira langileen hizkunt za-prest akunt za beharrak ident ifikat zeko, et a horren arabera ant olat zen dira
ikast aroak.
Ebaluazioak egit en dira aurrerapen-mailaren jarraipena egit eko et a at zerapausoak ekidit eko.
Langileen euskara-prest akunt za lanpost uen perfilen et a beharren araberakoa da. Ikast e-prozesuet an ari diren (euskaldunt zen zein
alfabet at zen) langileen jarraipena egit en da, et a ikast et ik erabilerara salt o egit eko urrat sak egit en dira et a konpromisoak hart zen dira.
Erakundeak pert sonen euskarazko gait asunaren errolda du et a egunerat u egit en du.
Herri administ razioet an derrigorrezko indizea et a egiazt at ze-maila ebaluat uko dira.
Langileei hizkunt za-polit ikaren berri eman zaie, guzt iek ezagut zen dut e et a badakit e hizkunt za-irizpideek nola eragit en diot en bakoit zari.

6.3.2. Lidergoa et a part ehart zea

Erakunde ordezkariek euskara-bat zordea, segimendu-t aldea, et ab. sust at zen dit uzt e et a horiet an part e hart zen dut e.
Pert sonalki jakinarazt en diet e hizkunt za-polit ika erakundea osat zen dut en pert sonei.
Ahalegindu diren pert sonak et a t aldeak aint zat est en dit uzt e, bai et a aurrerapen nabarmenak lort u dit uzt enak ere. Euren euskararen jakit emaila pert sonala et a erabilera-maila areagot u egit en dut e et a euren lagunt zaileek euskara ikas et a erabil dezat en animat zen dit uzt e.
Lidergoa lant zeko proiekt uak aurrera eramat en dira erakundean et a eredu dira.
Bilakaera azt ert u et a aurrera urrat sak ondo kudeat u dait ezela bermat zen da.
Erakunde-ordezkariek et a zuzendarit zako kideek part e hart zen dut e erabilera-planet ako ekimenet an, bat zordeet an, jarraipen-bileret an et a
best elako organoet an.

