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Zerbitzuetarako eta/edo prozedura 
elektronikoetarako sarbidea izateko, 
Eusko Jaurlaritzak identifikazio 
elektronikoko bi sistema eskaintzen 
ditu: 
 
1. Erabiltzailea, pasahitza eta 

itsasontzi-jokoa (koordenatuak): 
Sistema honek ez du inolako 
softwarerik instalatzeko eskatzen, 
ezta inolako hardwarerik zure gailu 
elektronikoan ere. 
 

2. Ziurtagiri digitalak (eNAN, 
herritarren ziurtagiria, etab.): 
Sistema honek zure gailu 
elektronikoan softwarea eta 
hardwarea instalatzeko eskatzen 
du. 
 

OHARRA: Eusko Jaurlaritzako 
egoitza elektronikoan 
daude argitaratuta 

identifikazio elektronikorako 
onartutako bitartekoak. 
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Lehenengo aukera hautatuko dugu: 
 
• Erabiltzailea, pasahitza eta 

itsasontzi-jokoa (koordenatuak) 
 
 

Identifikazio-modu honek hiru atal 
ditu: 
 
• Erabiltzailea: Zure NAN-zenbakia, 

kontrol-letra barne. 
 

• Pasahitza: Zuk zeuk bakarrik 
ezagutzen duzun 8 karaktere 
alfanumerikoen multzoa. 
 

• Itsasontzi-jokoa: Egitura hau 
daukan koordenatu-sistema bat: 

 
ABDE   FGHI   JKLM   NOPR 

2236   2053   8467   8538 

 
 

Erabiltzaile, pasahitz eta itsasontzi-jokoaren (koordenatuak) bidezko identifikazio elektronikoa 
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Datu hauek sartu behar ditugu: 
 
1. NAN/AIZ: NAN/AIZ zenbakiak sartu 

behar dituzu, kontrol-letra barne 
(Adibidez, 12345678B) 
 
 

2. Pasahitza: Zure pasahitzaren 8 
karaktereak sartu behar dituzu 
(Adibidez, 123456Po) 

 
 
“SARTU” botoia aukeratu. 
 
 
OHARRA: pasahitza gogoratzen ez 
baduzu, hautatu “Pasahitza ahaztu al 
zaizu?” aukera. 

Erabiltzaile, pasahitz eta itsasontzi-jokoaren (koordenatuak) bidezko identifikazio elektronikoa 
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Gure koordenatu-sistematik: 
 

ABDE   FGHI   JKLM   NOPR 

2236   2053   8467   8538 

 
Pantailako teklatua erabilita, eskatzen 
dizkiguten 3 koordenatuak sartu 
behar ditugu (Adibidez, 058 
koordenatuak aukeratuko genituzke, 
GHR letrei dagozkienak). 
 
 
“JARRAITU” botoia aukeratu. 

 

Erabiltzaile, pasahitz eta itsasontzi-jokoaren (koordenatuak) bidezko identifikazio elektronikoa 
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Modu elektronikoan identifikatu 
ondoren, nahi dugun 
zerbitzura/prozedurara joango gara. 
 
(Adibidea: irudian, elkarte baten 
Zuzendaritza-batzordea aldatzeko 
eskaera elektronikora joan gara).  
 
 
Amaiera. 
 
 
 
 
 
 
OHARRA: Ondoren, ziurtagiri digital 
baten bidezko identifikazio 
elektronikoa ikusiko dugu. 

 

Erabiltzaile, pasahitz eta itsasontzi-jokoaren (koordenatuak) bidezko identifikazio elektronikoa 
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Orain, bigarren aukera hautatuko 
dugu: 
 
• Ziurtagiri digitalak 

 
 
Ziurtagiri digital horiek txartel jakin 
batean (eNAN, herritarren ziurtagiria, 
etab.) daukate euskarria. 
 
 
 
 
 
 
OHARRA: Ez ahaztu zure txartela 
dagokion irakurgailuan sartzeaz. 

Ziurtagiri digitalen bidezko identifikazio elektronikoa 
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Gure ziurtagiri elektronikoa txartel-
irakurgailuan sartu ondoren, 
ziurtagiriarekin lotutako PIN-zenbakia 
sartzeko eskatuko digu sistemak. 
 
PIN-zenbakia sartuko dugu. 
 
“Onartu” botoia aukeratu. 

Ziurtagiri digitalen bidezko identifikazio elektronikoa 

Misma página en euskera 
y en castellano 

BORRAR 
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Modu elektronikoan identifikatu 
ondoren, nahi dugun 
zerbitzura/prozedurara joango gara. 
 
(Adibidea: irudian, elkarte baten 
Zuzendaritza-batzordea aldatzeko 
eskaera elektronikora joan gara).  
 
 
Amaiera. 

Ziurtagiri digitalen bidezko identifikazio elektronikoa 
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Eskerrik asko  


