
 

 

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 

S harepointak gero eta gehiago erabiltzen dira Eusko Jaurlaritzako sailetan eta 
erakunde autonomoetan, batez ere eskaintzen dituzten erabilgarritasunei eta 
funtzionalitateei esker. Hainbesteraino, non sail batzuek plataforma horren 
gainean eratu baitute beren intraneta. Iritsi zaigun azken adibidea Datuak 

Babesteko Euskal Bulegoarena da. «DBEBren Intraneta Sharepoint-era migratzea» 
izeneko artikuluaren bidez, nola egin duten jakingo dugu, eta azken emaitza ikusiko 
dugu. 
Bigarren artikuluan, Eusko Jaurlaritzaren ekimen berri bati buruz hitz egingo dugu; 
«NIK, patrika digitala» deritzonaz, alegia. Horren bidez, poltsikoan formatu fisikoan 
(paperean) eraman ohi diren txartelak edo ziurtagiriak kudeatzea eta (dagokion 
tokian) aurkeztea erraztu nahi zaie herritarrei. Proiektuaren jatorria, orain arte egin 
diren probak eta hainbat esparrutan izan duen erabilera azalduko dizkizuegu. 
«Alboan» izeneko atalean, berriz, EJIEra hurbildu gara haren 40. urteurrena 
ospatzeko. Horretarako, hizpide izango dugu Eusko Jaurlaritzaren Informatika 
Elkarteak efemeride hori ospatzeko antolatu zuen ekitaldia, zeinean Iñigo Urkullu 
lehendakariak ere parte hartu zuen. 
Joan den azaroaren 15ean eta 16an «LibreCon2022» kongresuaren beste edizio bat 
egin zen Bilbon; teknologia irekien sektoreko Europa hegoaldeko erreferentziazko 
nazioarteko ekitaldiarena, alegia. Ekitaldian 1.600 pertsona baino gehiago izan ziren, 
eta aukera ona izan zen beste administrazio eta erakunde batzuek hainbat esparrutan 
izandako esperientzia ezagutzeko, hala nola metabertsoa, konputazio kuantikoa eta 
zibersegurtasuna. 
«Protagonistak» atalean, Olatz Pérez de Viñaspreren ibilbide 
profesionala ezagutuko dugu. Duela gutxi, «Gladys 2022» saria jaso 
du, PuntuEUS Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko 
Informatika Fakultateak antolatua. 
Eta urtea amaitzeko... 

Zorionak eta 2023. urte oparoa  
izan dezazuela! 
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DBEBren Intraneta Sharepointera migratzea 

Sharepointek funtzionalitate asko eskaintzen dizkigu gaur egun. Hainbesteraino, non Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoak plataforma hori erabili baitu bere intranet berria garatzeko. 

1 DBEB: Datuak 
Babesteko Euskal 
Bulegoa zuzenbide 
publikoko ente bat da; 
nortasun juridiko 
propioa eta gaitasun 
publiko eta pribatu 
osoa ditu, eta 
administrazio 
publikoekiko inongo 
loturarik gabe betetzen 
ditu bere eginkizunak. 

DBEBk datu 
pertsonalen babesarekin 
lotutako kontsultei 
erantzuten die, eta 
hedapen- eta 
prestakuntza-ekintzetan 
parte hartzen du, gai 
hori arautzen duen 
araudian aitortutako 
eskubideak 
ezagutarazteko, 
pribatutasunaren 
balioari buruzko 
kontzientzia publikoa 
handitzeko eta EAEko 
administrazio 
publikoek eguneroko 
jardueran errespeta 
dezaten sustatzeko. 

www.avpd.eus 

1. irudia: Lehengo intranetaren argazkia 

https://www.avpd.eus
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2 Nomenklatura: gaur 
egun definitutako 
nomenklatura eta 
Sharepoint 
plataformaren 
funtzionalitateak edo 
ezaugarriak ezagutzeko, 
Jakina Intraneteko 
«Prestakuntza» ataleko 
«Windows 10 eta 
Office 365» azpiatalean 
argitaratutako 
dokumentazioa 
kontsulta dezakezue. 

2. irudia: Intranet berriaren argazkia 

«Intranet berriaren abantailetako 

bat da orain edozein gailuta k atzi 

daitekeela, VPN bidezko konexiorik 

erabili gabe» 



2022ko abendua 

82. zk. aldizkaria AURRERA! 

4 

DBEBren araudia 

2/2004 Legea, 
otsailaren 25ekoa, 
Datu 
Pertsonaletarako 
Jabetza Publikoko 
Fitxategiei eta 
Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoa 
Sortzeari buruzkoa. 
(2004ko martxoaren 
4ko EHAA, 44. zk.) 

309/2005 
Dekretua, urriaren 
18koa, Datuak 
Babesteko Euskal 
Bulegoaren 
Estatutua onartzen 
duena. (2005eko 
azaroaren 9ko 
EHAA, 213. zk.) 

Ebazpena, 2005eko 
azaroaren 28koa, 
Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoaren 
egitura organikoa 
garatzen duena. 
(2005eko 
abenduaren 29ko 
EHAA, 247. zk.) 

Ebazpena, 2013ko 
ekainaren 17koa, 
egitura organikoa 
aldatzen duena. 
(2013ko uztailaren 
12ko EHAA, 133. 
zk.) 

Datuak Babesteko 
Euskal Lege berri bat 
izapidetzen ari dira. 

3. irudia: Intranet berriaren eta bere atalen argazkiak 
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ADIBIDEAK 

Osalanek ere oinarritu 
du bere intraneta 
Sharepointen. 
Proiektuaren 
xehetasunak 
ezagutzeko, jo ezazue 
2021ean prestatu 
genuen artikulura: 
«Osalanen intraneta 
Sharepoint-en 
oinarrituta», Aurrera 
aldizkariaren 78. 
zenbakian argitaratua 
(2021eko abendua) 

4. irudia: «Langileen	ataria» atalaren argazkia 
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E usko Jaurlaritzak, EJIEko 
Berrikuntza eta Zaintza 
Teknologikoko arloaren bitartez, 
bere patrika digitala garatu du 

(«NIK, patrika digitala» izena jarri diote). 
Patrika digital hori dagoeneko erabilgarri dago 
zenbait zerbitzutarako, hala nola bertan gure 
Osasun Txartel Indibiduala (OTI4) eramatea, 
edo gure herriko kiroldegiko bazkide-txartela, 
haren instalazioetara sartzeko. 

Dena den, NIK patrika digitala: 

Ez da diru-zorro bat 

Ez da fidelizazio-txartelen argazkiak 
gordetzeko aplikazio bat 

Ez da kreditu-txartelak gordetzeko, eta 

Ez da ordaintzeko modu bat 

Telefono mugikorrari eta «NIK, patrika 
digitala» aplikazioari esker, pertsona batek aski 
izango du telefono mugikorra erakustea 
dagokion zerbitzuan identifikatu eta erabili ahal 
izateko. Zerbitzuak lortzeko edo jarduerak 
egiteko beharrezkoak diren egiaztagiri fisikoak 
gorde eta aldean eraman ordez, aplikazio 
honekin formatu elektronikoan gordeta eraman 
ditzakegu gure telefono mugikorrean; horrek 
erosotasun handia ematen digu, eta arintasuna 
eta segurtasuna Administrazioaren zerbitzuak 
jasotzeko orduan. 

Aplikazio berri horri esker, beraz, ez da 

beharrezkoa izango gaur egun poltsikoan 
daramagun plastikozko txartel mordoa eramatea, 
eta ez da ezer gertatuko inoiz diru-zorroan 
horietakoren bat sartzea ahazten bazaigu, beti 
egongo baitira gure mugikorrean. 

Informazioaren eta Komunikazioaren 
Teknologien Zuzendaritzak bultzatu du 
aplikazioa, eta EJIEk garatu du.  

Izan ere, «NIK» eraldaketa digitalaren arloko 
proiektu estrategikoa da, gobernu-programan 
jasoa, eta EAEko administrazio publikoen 
zerbitzuetara iristeko atea izan nahi du. 

Ikus ditzagun orain kasu erreal batzuk, zeinetan 
«NIK» aplikazioa jada erabiltzen ari den. 

OSASUN-TXARTEL 
INDIBIDUALA 

Duela hilabete batzuk, Osakidetzak eta Osasun 
Sailak proiektu pilotu bat jarri zuten abian, 
Osasun-Txartel Indibidualaren (OTI) bertsio 
digitalaren erabilera probatzeko «NIK» 
aplikazioaren barruan. Lehenengo fasean, 
Gasteizeko Lakuabizkarra Osasun Zentroko 

«NIK», gure patrika digitala 

Orain arte, paper-formatuan eraman izan ditugu ziurtagiriak eta txartelak gure diru-zorroan 
edo patrikan. Bada, garaiak aldatu egiten dira, eta hemendik aurrera formatu digitalean eraman 
ahal izango ditugu gure telefono mugikorrean, «patrika digital»3 deritzenen bidez. 

3 Patrika digitala: 
(«eWallet», ingelesez) 
«app» edo aplikazio 
mugikor bat da, eta era 
guztietako txartel edo 
agiri pertsonalak gure 
telefonoan modu 
seguruan gordetzeko 
aukera ematen du; 
abantaila handia da 
hori, ez baititugu 
dokumentu horiek 
guztiak fisikoki eraman 
behar. 

4 OTI: Osasun-Txartel 
Indibidualaren siglak 
dira, EAEn bizi 
garenok Osakidetzaren 
sareko zentroetan eta 
farmazietan  
—agindutako botikak 
jasotzeko— aurkeztu 
behar dugun txartel 
urdin ospetsua. 

«NIK» aplikazioari 
esker, txartel digital 
berriak plastikozko 
txartel tradizionalak 
adina balio du. 
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(Araba) erabiltzaileekin baino ez zen hasi 
Osasun Saila OTI digitala probatzen. 

OTI digitala instalatu zuten pertsonek (2.600 
inguru guztira) zenbait astez jardun ahal izan 
zuten osasun-sistemarekin, telefono mugikorra 
erakutsiz. Proiektuaren arduradunek adierazi 
dutenez, zerbitzu digital berri horren helburua ez 
da plastikozko ohiko txartela ordezkatzea, 
herritarren eta EAEko osasun-sistemaren arteko 
interakzioa hobetuko duen zerbitzu erantsi bat 
izatea baizik. 

Esan bezala, proiektu pilotua, hasiera batean, 
Lakuabizkarra auzoko (Gasteiz) bizilagunei 
zuzendu zitzaien. Hala bada, OTI digitala 
baliatuz identifikatu ahal izan zuten beren burua 
Lakuabizkarra osasun-zentroan, Arabako 
Unibertsitate Ospitaleko kanpo-kontsultetan, eta 
auzo horretako zortzi farmazietan botikak 
eskuratzeko. Sistemaren funtzionamendu egokia 
egiaztatu ondoren, asmoa da zerbitzu hori EAE 
osora hedatzea laster. 

[Ikus «Nola eskuratu OTI digitala» koadroa] 

KIROLDEGIAK 

Santurtziko Udalak (Bizkaia), berriz, duela gutxi 
probatu du NIK patrika digitalaren erabilera. 
Kasu horretan, ekimen bat jarri du martxan, 

kiroldegietako bazkideek telefono mugikorra 
erakustea aski izan dezaten instalazioetan 
sartzeko. 

Proba pilotua amaitu ondoren, Santurtzin6 parte 
hartu duten pertsonek (800 inguru) oso 

positibotzat jo dute esperientzia; hori dela eta, 
sistema bera laster EAEko beste udalerri 
batzuetara hedatzea espero dute «NIK» 
proiektuaren arduradunek. 

Hala Osasun Sailaren OTI digitalarekin, nola 
Santurtziko kiroldegietan, funtzionamendua oso 
erraza da; telefono mugikorrean NIK app-a 
deskargatu, erregistratu eta interesatzen zaigun 
txartela edo ziurtagiria «aktibatu» baino ez dugu 
egin behar. Behin hori eginda, lotuta ditugun 
txartelak ikusiko ditugu, eta zer txartel nahi 

5 BakQ: identifikazio 
eta sinadura 
elektronikorako 
bitarteko bat da, 16 
urtetik gorakoentzat, 
eta identifikatzaile 
batek eta bi 
autentifikazio-faktorek 
osatzen dute: 

Erabiltzailea 
(pertsonaren NANa) 

Pasahitza (8 
karaktere) 

Telefono 
mugikorrera SMS 
bidez bidaltzen den 
kode bat 

Ordenagailuetan, 
mugikorretan eta 
tabletetan erabil 
daiteke, sistema eragilea 
edozein izanik ere, eta 
softwarerik instalatu 
beharrik gabe. 

BakQ erabiltzen da 
online kontsultak eta 
izapideak egiteko 
administrazio 
publikoetako 
zerbitzuetan, bai eta 
izapide elektronikoak 
egiteko ere. 

Horietako bat lortzeko, 
Izenpera jo behar da. 

www.izenpe.eus 

OTI digitala nola eskuratu 

NIK erabiltzea kiroldegi batean sartzeko. 
[Argazkia: Santurtziko Udala] 

https://www.izenpe.eus
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dugun, hori hautatu baino ez dugu egin behar. 
Santurtziko kasuan, mugikorrean agertzen zaion 
QR kodea erakutsiz sartzen da erabiltzailea  
kirol-instalazioetan, eta sarrerako tornuak 
automatikoki irekitzen dira. 

Horrela, pertsona orok euskarri 
elektronikoan gorde ditzake bere 
egiaztagiriak telefono mugikorrean, eta 
keinu bakar batez (telefono mugikorra 
erakutsiz) dagokion zerbitzuan identifikatu 
ahal izango da. Zerbitzuak eskuratzeko 
beharrezkoak diren dokumentu fisikoak 
gorde eta eraman beharrik gabe, formatu 
elektronikoan eramango ditugu gailu 
mugikorrean. 

ALDERDI TEKNIKOAK 

Ikuspuntu teknikoago batetik, «NIK» 
wallet-a, funtsean, informazioa modu 
seguruan trukatzeko mekanismo estandar 
bat da, eta, horretarako, nortasunak 
egiaztatzeko kanpo-zerbitzu bat behar du; 
kasu honetan, Evernym enpresak egiten du. 
Funtzionamenduari dagokionez, ohiko posta- 
edo pakete-bidalketen antzekoa da; 
horrelakoetan hirugarren bat behar da (adibidez, 
Correos...), eta dagokion paketea edo 
informazioa garraiatu eta entregatu behar du 
horrek. Evernymek eskaintzen duen ingurune 
digitalean, datuak zifratuta eta sinatuta ateratzen 
dira sorburutik, eta, beraz, segurtasuna 

erabatekoa da; horrenbestez, gehigarria edo extra 
komunikazio-kanalean datza, erabat 
independentea baita Googlek (Android) edo 
Applek (iOS) eskaintzen dituzten kanal 
generikoekiko. 

Evernymek eskainitako kanalak segurtasuna eta 
entregatzeko bermea ematen digu. 

Soluzioaren arkitekturari dagokionez, zerbitzu-
geruza bat garatu da (API7), NIK erabiltzen 
duten aplikazioak abstraitzen dituena 
«garraiolari»-aren etorkizuneko balizko 
aldaketetatik. Maila teknikoan, hortaz, API 

6 Santurtzi: 2021eko 
datuen arabera, 
Santurtziko udalerriak 
46.085 biztanle zituen 
guztira, eta bi kirol-
instalazio ditu: 

Kabiezes Kirol 
Zentroa 

Mikel Trueba 
kiroldegia 

Web-orria: 

https://www.santurtzi.net
https://santurtzikirolak.eus


AURRERA!  82. zk. aldizkaria	

2022ko abendua 9 

osagai bat dago, Eusko Jaurlaritzaren 
azpiegituretan hedatua, eta 
aplikazio mugikor bat, bai 
Androiderako bai iOSerako 
eskuragarri. 

SEGURTASUNA 

Horrelako sistemetan, 
segurtasuna funtsezko elementua 
da beti. Izan ere, txartel digitala bitarteko 
segurua da, gailua identitate indartsu bati lotzen 
zaiolako; horri esker, gainditu egiten da 
informazio faltsutua edo legez kanpokoa erabili 
ahal izateko mehatxua. 

Telefono mugikorra lapurtzen badigute, 
adibidez, lapurrak ezin izango du patrika 
digitalera eta haren informaziora jo, aplikazioak 
sarbide fisikoa kontrolatzen baitu, kode baten, 
hatz-marka digital baten edo gailu mugikorrak 
berak duen aurpegi-errekonozimendu 
biometrikoaren bidez. 

Era berean, txartel digitalak iraungitze-kontrol 
automatikorako aukera ematen du, plastikozko 
txartelek ez bezala, berariaz eskatu behar baita 
azken horiek berritzea. Horri esker, hobeto 
kudeatu ahal dira zerbitzuen hartzaileak.  

Gainera, txartel fisikoek eragozpen handi bat 

dute; denboraren joanak eta txartelaren erabilera 
okerrak eragindako narriadura 
naturalaren arazoa, alegia. 
Horrelakorik ez dago, ordea, 
akreditazio digitalak erabiliz 
gero. 

NIK aplikazioaren azken 
helburua zera da: EAEko 
herritarrek mugikorrean eraman 
ahal izatea euskarri digital 

balioduna eta segurua, beren burua 
identifikatzeko, eta EAEko Administrazio 

Publikoaren zerbitzu guztiekin elkarreraginean 
aritu ahal izateko. 

Horregatik, datozen hilabeteetan zerbitzu 
berriak gehituko zazikio «NIK» aplikazioari.

7 API: «Application 
Programming 
Interface» terminoaren 
ingelesezko siglak dira 
(aplikazioak 
programatzeko 
interfazea, alegia). 
Funtsean, azpirrutinen, 
funtzioen eta 
prozeduren —edo, 
objektuei orientatutako 
programazioan, 
metodoen— multzo 
bat da, azpirrutina-
liburutegi bat 
eskaintzen duena beste 
software batek erabil 
dezan. 

[Iturria: Wikipedia] 

«“NIK patrika digitala” aplikazioak 

orain arte plas kozko txarteletan 

aurkezten ditugun egiaztagiriak 

telefono mugikorrean gordetzeko 

balio izango du» 

2022ko LibreCon saria 
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ALBOAN 
EJIEk 40 urte bete ditu 

A
LB

O
A

N
 

Asier Sáez de Vicuña (EJIEko zuzendari nagusia). 
[Argazkia: Irekia] 

Ezkerretik eskuinera: Olatz Garamendi (Gobernantza Publiko 
eta Autogobernuko sailburua), Iñigo Urkullu (lehendakaria) eta 
Asier Sáez de Vicuña (EJIEko zuzendari nagusia). 
[Argazkia: Irekia] 
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https://
www.ejie.eus 

Hasiera 
Iñigo Urkullu (lehendakaria). [Argazkia: Irekia] 

[Argazkia: Irekia] 

[Argazkia: Irekia] 

https://www.ejie.eus
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/81966-lehendakari-destaca-rol-protagonista-sociedad-informatica-ejie-para-avanzar-gobierno-digital


 

 

LibreCon2022 

https://www.librecon.io 

KONTRAZALA 

PROTAGONISTAK IXTEKO 

82. zk. 
2022ko abendua 

2022ko Gladys saria, Olatz Pérez 
de Viñasprerentzat 

https://www.ehu.eus 

Olatz Pérez de Viñaspre  
[Argazkia: UPV/EHU] 

http://www.euskadi.eus
https://www.ehu.eus
https://www.librecon.io
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