
 

 

Berrikuntza eta Teknologia Berrien dibulgaziozko aldizkaria 
Bulego Teknologikoak argitaratua 
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritza 

Ale guztiak eskuragarri dituzue ondorengo webgunean: www.euskadi.eus/informatika Bidali zuen iradokizunak: aurrera@euskadi.eus 

J oan den martxoan «TEKgunea, Working Days-Egunak. Release 1.0» 
jardunaldien lehen edizioa egin zen Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan 
(Gasteiz). Beriain Foroak eta Eusko Jaurlaritzak antolatutako ekitaldi horren 
ardatzak hauek izan ziren: IKTen berrikuntza, gorabidean dauden 

teknologiak eta administrazio publikoen arteko lankidetza. Aldizkari honen lehen 
artikuluan, laburbilduko ditugu eskainitako hitzaldiak eta azaldutako ideia nagusiak. 

Bigarren artikulua «Ef4ktur»-ri eskaini diogu, hiru Foru Aldundietako Ogasunek eta 
Eusko Jaurlaritzak sustatutako fakturazio elektronikoko plataformari, hain zuzen ere. 
Artikuluan zehar, haren jatorria eta ezaugarri nagusiak errepasatuko ditugu. 

«Alboan» atalean, Ibilgailuen Zerbitzuak Eusko Jaurlaritzaren ibilgailuen flota 
kudeatzeko erabiltzen duen aplikazioaren arrakasta-kasua aipatuko dizuegu. Kasu 
honetan, aplikazioaren ezaugarriak eta funtzioak aztertu ondoren, Extremadurako 
Juntak erabaki du aplikazio hori berrerabiltzea bere ibilgailu-parkea kudeatzeko. 
Artikuluan azalduko dizuegu lankidetza horretara nola iritsi den. 

«Ixteko» atalean, albiste handi baten berri emango dizuegu, «Itzuli» proiektuak 
Teknologia digitalaren industriaren Patronalak (Ametic) berriki eman duen sarietako 
bat jaso du, gizartean duen eragina eta erabilgarritasuna nabarmenduz. 

Azkenik, «Protagonistak» atalean, Frances Allen zientzialari estatubatuarraren kasua 
aurkeztuko dizuegu. IBM enpresan egin zuen lana aztertuko dugu labur-labur, garai 
hartako konpiladoreak eraginkorragoak izan zitezen eta programatzaileen lana 
optimizatzeko. 
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TEKgunea 1.0 jardunaldiak 

Lankidetza gero eta garrantzitsuagoa da edozein sektoretan. Esperientzien trukea eta 
administrazioen arteko lankidetza sustatzeko eta errazteko, Eusko Jaurlaritzak TEKgunea 
ekimena jarri du abian. 

1. JARDUNALDIA 

1 Eudel: Euskadiko 
Udalen Elkartea da. 
1982an sortu zen, udal-
autonomia 
defendatzeko eta tokiko 
interesak beste 
erakunde batzuen 
aurrean ordezkatzeko 
helburuarekin. 

https://www.eudel.eus 

2 SALE: «Software 
Askea/Libre Euskadin» 
euskarazko siglak dira. 
Software Librea 
bultzatzeko Bulego 
Teknikoa da eta 
2010eko maiatzean 
sortu zen Informatika 
eta Telekomunikazio 
Zuzendaritzatik (ITZ), 
Eusko Jaurlaritzaren 
software librearen 
esparruan barneko 
(sailak eta erakunde 
autonomoak) zein 
kanpoko jarduketak 
gidatzeko, beti ere 
Zuzendaritza horren 
jarraibideen arabera. 

TEKgunea 1.0 jardunaldien kartela 

https://www.eudel.eus
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2. JARDUNALDIA 

«TEKgunea jardunaldien helburu 

nagusia zen Euskadiko eta 

Nafarroako administrazio publiko 

guz arentzako IKTen topagune 

izatea» 

3 ESLE: Euskadiko 
teknologia libreen eta 
ezagutza irekiaren 
enpresen elkartea da. 
Erakundea 2005eko 
urriaren 6an eratu zen, 
eta Gasteizen du bere 
egoitza. 

Hasiera batean, beren 
negozio-eredua 
Software Librean eta 
iturri irekietan («open 
source») oinarritzen 
zuten 19 euskal 
enpresak bultzatu 
zuten. 
4 Ibilgailuen Parkea: 
Administrazioen arteko 
lankidetza adibide on 
bat da Extremadurako 
Juntak Eusko 
Jaurlaritzaren Parke 
Mugikorraren 
aplikazioaz egin duen 
berrerabilera. 
Proiektuaren 
xehetasunak aldizkari 
honen «Alboan» 
atalean dituzue. 
5 Lantik: Bizkaiko Foru 
Aldundiaren partaidetza 
duen erakundea da. 
1981ean eratu zen, eta 
bere helburuak dira 
Aldundiaren, haren 
erakundeen eta 
Bizkaiko udalen 
informazio-sistemak 
hornitzea eta haren 
ustiapena/zerbitzuak 
kudeatzea. 

www.lantik.bizkaia.eus 

https://www.euskadi.eus/tekgunea
https://www.lantik.bizkaia.eus
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AMAIERA 

6 EJIE: Eusko 
Jaurlaritzaren 
Informatika Elkartea 
da. 

https://www.ejie.eus 

7 IZFE: Gipuzkoako 
Administrazio 
Publikoaren 
informatika-zerbitzuen 
foru-sozietatea da 
(«Informatika 
Zerbitzuen Foru 
Elkartea») 

https://www.izfe.eus 

8 ZIUR: Gipuzkoako 
Industria 
Zibersegurtasuneko 
Zentroa da, eta bere 
helburuak dira 
Gipuzkoako industria-
enpresen 
zibersegurtasuneko 
gaitasunak indartzea, 
eta garatzea eta haien 
lehiakortasuna 
indartzea. 

https://www.ziur.eus/ 

 

TEKgunea jardunaldiaren  zenbakiak 

Olatz Garamendi Landa, Eusko 
Jaurlaritzako Gobernantza 
Publiko eta Autogobernuko 
sailburua 

https://www.ejie.eus
https://www.izfe.eus
https://www.ziur.eus
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Hitzaldien BIDEOAK 
eta AURKEZPENAK 

Hitzaldietan erabilitako 
aurkezpen guztiak eta 
jardunaldietako bideoak 
webgune honetan 
dituzue eskuragarri: 

www.euskadi.eus/
tekgunea 

https://www.euskadi.eus/tekgunea
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software bat da eta enpresa 
txikiek faktura elektronikoak9 
jaulkitzeko doako aplikazio bat 
izateko garatu da. Hiru euskal 

aldundiak (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa), 
Izenperekin lankidetzan, 2008ko amaieran hasi 
ziren aztertzen eta garatzen, eta 2009ko azaroan 
argitaratu zen lehen bertsioa. Eusko Jaurlaritza, 
berriz, 2014an sartu zen talde sustatzailean. 

FAKTURA ELEKTRONIKOAK 

TicketBAI10 fitxategiak Foru Ogasunetara 
bidaltzen diren faktura elektroniko baten 
izapidetzeak ondorengo faseak ditu: 

1. Fakturaren sorrera eta sinadura digitala 

2. Autentifikatutako dokumentua telematikoki 
bidaltzea eta jasotzea 

3. Euskarri digitaleko kontserbazioa 

Erakunde jaulkitzaileak (adibidez, ETE bat) 
Faktura Elektronikoa transmititzen du baliabide 
telematikoen bidez, eta euskarri informatikoan 
gordetzen da; beraz, 
edozein unetan kontsultatu 
eta inprimatu daiteke. 

Gainera, indarrean dagoen 
araudiari esker, jada ez da 
beharrezkoa faktura 
inprimatzea legez eta 
fiskalki baliozkoa izan 
dadin, eta tratamendu 
guztia (jaulkipena, 
banaketa eta 
kontserbazioa) erakunde 
jaulkitzaileak sortutako 
fitxategi elektronikoaren 

gainean egin daiteke zuzenean. 

Beraz, faktura elektronikoa erabiltzeak onura 
ugari dakartza, bai pertsonentzat, bai plataforma 
horiek erabiltzen dituzten enpresa edota 
erakundeentzat. 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI 
FAKTURATZEA 

Faktura Elektronikoa administrazio publikoetan 
ezartzeko prozesua urriaren 5eko 
PRE/2971/2007 Aginduarekin hasi zela esan 
daiteke, fakturak bitarteko elektronikoen bidez 
egiteari buruzkoa, horien hartzailea Estatuko 
Administrazio Orokorra denean. Agindu 
horretan definitu zen, lehen aldiz, Facturae 
formatua, fakturak administrazio publikoei 
bidaltzeko formatu egituratua. 

Baina 2013ra arte ez ziren ezarri administrazio 
publikoei bidaltzen zaizkien faktura 
elektronikoek bete behar dituzten behin betiko 
ezaugarriak, faktura elektronikoa bultzatzeko eta 
sektore publikoan fakturen kontularitza-

erregistroa sortzeko 
abenduaren 27ko 
25/2013 Legea argitaratu 
zen arte, eta 2015eko 
urtarrilaren 15a izan zen 
administrazio publikoei 
elektronikoki fakturatzeko 
derrigortasunaren hasiera-
puntua. Orduz geroztik, 
administrazio publikoei 
bidaltzen zaizkien faktura 
elektronikoek formatu 
egituratua izan behar dute 
(Facturae 3.2), eta 
ziurtagiri aitortuan 

Ef4ktur:  
Administrazioaren fakturazio elektronikoa 

Duela gutxira arte paperean izapidetzen ziren izapideak (adibidez, banku-kudeaketak, 
administrazioen ziurtagiriak, etab.), orain telematikoki egin ditzakegu, dagoeneko. Pixkanaka-
pizkanaka automatizatzen ari den beste izapide garrantzitsu bat fakturen jaulkipena eta 
kudeaketa da. 

9 Faktura elektronikoa: 
formatu elektronikoan 
ematen eta jasotzen den 
faktura da, eta 
paperezko fakturaren 
legezko alternatiba da. 

Fakturak, oro har, eta 
faktura elektronikoak, 
bereziki, azaroaren 
30eko 1619/2012 
Errege Dekretuak 
arautzen ditu. 

Erregelamendu horretan 
honako alderdi hauek 
arautzen dira, besteak 
beste: 

Faktura jaulkitzeko 
beharra 

Fakturak izan behar 
duen edukia 

Epeak 

Kontserbazioa 
10 TicketBAI: hiru foru-
aldundiek eta Eusko 
Jaurlaritzak 
partekatutako proiektua 
da, eta jarduera 
ekonomiko bat egiten 
duten pertsona fisiko 
eta juridiko guztiek 
baldintza tekniko 
batzuk betetzen dituen 
fakturazio-softwarea 
erabiltzea ezarriko du. 
Sistema berriari esker, 
foru-ogasunek 
kontrolatu ahal izango 
dituzte zergadunen 
jarduera ekonomikoen 
diru-sarrerak. 
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oinarritutako sinadura elektroniko 
aurreratuarekin sinatu behar dira (XADES 
formatua). 

Lege horrek Estatuko administrazio publiko 
guztiei eragiten zien (autonomikoak, foralak eta 
tokikoak), eta, beraz, sektore publikoan 
fakturazio elektronikoa ezartzeko behin betiko 
bultzada izan zen. 

Facturae XML11 izeneko fitxategi-formatuan 
oinarritzen da. Facturae formatuko fakturek, 
fakturaren datuak modu egituratuan jasotzeaz 
gain, fakturaren jaulkitzailea identifikatzen duen 
eta fakturaren osotasuna bermatzen duen 
sinadura elektronikoaren datuak ere jasotzen 

dituzte. 

Ef4kturrek faktura elektronikoak sortzen ditu 
Facturae formatuaren 3.2 eta 3.2.2 bertsioetan, 
eta 3.2.2 formatua da argitaratutako azken 
bertsioa. 

Faktura sortu ondoren, sinatu egiten da, eta hori 
da hartzaileari bidali aurretik egin beharreko 
azken urratsa. 

Ef4kturrek fakturak elektronikoki sinatzeko 
aukera ematen du, beti ere konfiantzazko 
zerbitzuen emaile batek emandako edozein 
ziurtagiri kualifikaturen bidez (emaileak TSL12 
zerrendan egon behar du). 

Ef4kturrek sinaduraren konfigurazioa errazten 
du, oinarrizko moduan zein modu aurreratuan. 
Kasu honetan, sinadurarekin batera, Izenperen 
«denbora zigilatzeko zerbitzuak» emandako 
denbora-zigilua eta sinaduran erabilitako 
ziurtagiriaren baliogabetze-egoeraren 
informazioa gordetzen ditu. 

Gure kasuan, Eusko Jaurlaritza, bere erakunde 
autonomoak, foru-aldundiak eta toki-
administrazioak sartuta daude faktura-hartzaile 
gisa Ef4kturren. Hartzaile horiek automatikoki 
kargatzen dira Ef4ktur instalatzen denean; beraz, 
ez da beharrezkoa aplikazioan alta ematea. Gaur 
egun, 384 erakunde publiko daude kargatuta. 

Ef4kturren sartuta daude hartzaile horien 
fakturak jasotzeko «web zerbitzu»-en helbideak, 
eta igorleari erraztu egiten zaio fakturak 
zuzenean bidaltzea horretarako ezarritako 
Sarrera-Puntu Orokorretara. 

Administrazio publikoei bidalitako fakturek, 
hartzailearen Kontabilitate-bulegoa, Organo 

11 XML: «Extensible 
Markup Language»-ren 
akronimoa (euskaraz, 
«Markaketa-lengoaia 
hedagarria»). 

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
Aurrera aldizkariaren 7. 
zenbakia kontsulta 
dezakezue (2002ko 
martxoan argitaratua). 

12 TSL: «Trusted 
Service List» 
ingelesezko siglak dira 
(euskaraz, 
«Konfiantzazko 
zerbitzu-emaileen 
zerrenda»). 

Europako 
Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko 
uztailaren 23ko 
910/2014 (EB) 
Erregelamenduaren 22. 
artikuluko 5. 
paragrafoarekin bat 
etorriz, Energia, 
Turismo eta Agenda 
Digitaleko Ministerioak 
konfiantzazko zerbitzu 
elektronikoen emaileen 
zerrenda bat egin du, 
konfiantzazko zerbitzu 
elektroniko 
kualifikatuak ematen 
dituzten eta Espainian 
ezarrita eta 
gainbegiratuta 
daudenak, eta emaile 
horien artean Izenpe 
dago. 

«Hiru euskal aldundiak, Izenperekin 

lankidetzan, Ef4ktur aztertzen eta 

garatzen hasi ziren 2008. urtearen 

amaieran» 

Faktura elektroniko baten XML eskemaren adibidea, 
Facturae formatuaren arabera 
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kudeatzailea eta Izapidetze-unitatea izan behar 
dituzte; datu horiek DIR313 osatzen dute, eta 
Ef4kturrek bere sistemaren barruan integratuta 
dauzka. 

Ef4kturrek badu, halaber, hargailu integratuen 
datuak eta haien DIR3 datuak automatikoki 
eguneratzeko sistema bat, eta, horri esker, 
erakunde erabiltzaileek eguneratuta dituzte beti 
datu horiek. 

EF4KTUR ETA FACE 

Ef4kturren fakturen bidalketa integratuta dago 
Estatuko Faktura Elektronikoen (FACe) Sarrera 
Puntu Orokorrarekin, FACe-k garatutako web 
zerbitzuak erabiliz fakturak zuzenean bidaltzea 
ahalbidetuz. Beraz, oso erraza da faktura 
elektronikoak FACe-ra atxikitako administrazio 
publikoetara bidaltzea; kasu honetan, nahikoa da 
dagokion erakunde publikoari bezero gisa alta 
ematea, eta ondoren adieraztea fakturak 
jasotzeko modua FACe bidez egingo dela. 

FACe-ra atxikitako erakunde publikoen DIR3 
datuei dagokienez, eskuz alta eman daiteke 
FACe-n, edo zuzenean deskargatu Ef4kturretik, 
azken finean FACe-ra atxikitako erakunde baten 
DIR3 datuen karga ere sartuta baitago 
plataforman. 

Bi ataza horiek eginda, faktura sortzea, 
hornitzailearen ziurtagiri elektronikoarekin 
sinatzea eta faktura bidaltzea besterik ez da 
geratzen. Faktura zuzenean iritsiko da 

hartzailearengana FACe-ren web-zerbitzuaren 
bidez. 

ERAKUNDE PRIBATUEN ARTEKO 
FAKTURAZIOA 

Beste ezaugarri garrantzitsu bat da Ef4kturrek 
enpresa pribatuei fakturak sortu eta bidaltzeko 
aukera ere ematen duela. Hori lortzeko, nahikoa 
da bezero gisa alta ematea. 

Enpresa pribatuen arteko fakturazio 
elektronikoan ohikoagoa da PDF formatuko 
fakturak erabiltzea. Horretarako, Ef4kturrek 
elektronikoki sinatutako PDF formatuko faktura 
elektronikoak sortzeko aukera ematen du ere. 

Gainera, Ef4kturrek fakturak posta elektronikoz 
bidaltzeko aukera ematen duenez, oso erraza da 
enpresa pribatuei fakturak bidaltzea. Kasu 
horietan, erakunde erabiltzaileak posta 
elektronikoko zerbitzu bat izan beharko du eta 
Ef4ktur konfiguratu beharko du posta-zerbitzu 
hori erabiltzeko. 

EF4KTURREN ERABILERA 

13 DIR3: Unitate 
Organikoen eta 
Bulegoen Direktorio 
Komuna da. Direktorio 
horrek unitate 
organikoen/erakunde 
publikoen, horiei 
atxikitako bulegoen eta 
ekonomia- eta 
aurrekontu-
kudeaketako unitateen 
inbentario bateratu eta 
komuna ematen dio 
administrazio osoari, 
eta informazioa modu 
banatu eta 
erantzunkidean 
mantentzea errazten du. 

DIR3 Ekonomia 
Gaietarako eta 
Eraldaketa Digitalerako 
Ministerioaren mende 
dago. 
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14 EUPL: «European 
Union Public License» 
ingelesezko siglak dira 
(euskaraz, «Europar 
Batasunaren lizentzia 
publikoa»). 

Europar Batasunak 
sortutako lizentzia 
mota bat da, 
administrazio 
publikoen aplikazioak 
(software-programak) 
argitaratzeko eta 
askatzeko. 

Ezaugarriak 

Urtea:	2020	 Eusko	
Jaurlaritza	

Arabako	
Foru	

Aldundia	

Bizkaiko	
Foru	

Aldundia	

Gipuzkoako	
Foru	

Aldundia	
Jasotako faktura 
elektronikoak 58.262 16.309 31.237 126.181* 

Ef4kturretik jasotako/
igorritako faktura 
elektronikoak 

1.087 2.300 15.890 43.405 

Portzentajea (%) % 1,87 % 14,10 % 50,87 % 34,40 

[Taula]	Izapidetutako	faktura	elektronikoen	datuak	

«Ef4ktur so warea bat da eta 

enpresa txikiek faktura 

elektronikoak jaulkitzeko doako 

aplikazio bat izateko garatu da» 

*	Udalak	barne	

https://www.ef4ktur.com
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ALBOAN 
Ibilgailuen Parkeak bere aplikazioa 
partekatu du Extremadurako Juntarekin 

DOKUMENTAZIO TEKNIKOA 

A
LB

O
A

N
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IBILGAILUEN PARKEA 

A
LB

O
A

N
 

https://
www.euskadi.eus/

tekgunea 

Ibilgailuen 

aplikazioa 

Ibilgailuen 

Zerbitzuaren 

aplikazioari 

buruzko 

informazio gehiago 
nahi izanez gero, 

irakurri ondorengo 

artikulua: «Eusko 
Jaurlaritzaren 
Ibilgailu atala. Beste 
urrats bat zerbitzua 
digitalizatzeko», 

Aurrera 

aldizkariaren 66. 
zenbakian 

argitaratua 

(2018ko abendua). 

https://www.euskadi.eus/tekgunea


 

 

Saria «Itzuli»-rentzat 

https://www.ametic.es 

Frances Allen eta konpiladoreak 

https://mujeresconciencia.com 

KONTRAZALA 

PROTAGONISTAK IXTEKO 

76. zk. 
2021eko ekaina 

Oscar Guadillak, EJIEko 
Berrikuntza arloko eta 
Behatoki Teknologikoko 
arduradunak, EJIEren eta 
Eusko Jaurlaritzaren izenean 
jaso zuen saria 

http://www.euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/itzultzailea
https://www.ametic.es
https://mujeresconciencia.com
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