
Web-aplikazioan sartzea 
eta erabiltzailea 
erregistratzea
Jantoki Arkaute



Web-aplikazioan sartzea

https://www.euskadi.eus/tck02EndUserUIWar



Erregistratzea (behin bakarrik)

Telefono-zenbakia hiru modu hauetan erregistra daiteke:

Datuak idatzi eta "Gorde" 
sakatuz.

Gmail-eko kontu bat idatzi 
eta "Siguiente” sakatuz.



Erregistratzea eginik

Erregistratzea behar bezala eginez gero, URL bat jakinaraziko dizun 
SMS bat jasoko duzu mugikorrean, aplikazioa deskargatzeko.



Webean sartzea

Erregistratzean sortutako helbide elektronikoarekin eta 
pasahitzarekin bat datorren erabiltzailea idatzi eta “Sartu” sakatu.



QR bidez webgunean sartzea

Eman telefonoaren ikonoari.



QR bidez webgunean sartzea

Idatzi estekatuta daukan telefono-zenbakia.

Irakurri pantailako QRa, Jantoki Arkauteko aplikazioarekin.



Webaren deskribapena

Identifikatutako 

erabiltzailearen 

"posta" 

erakusten da. 

Hor sakatuz 

gero, 

aplikazioaren 

hizkuntza alda 

daiteke.

Identifikatutako 

erabiltzailearen 

"posta" 

erakusten da. 

Hor sakatuz 

gero, 

aplikazioaren 

hizkuntza alda 

daiteke.



Webaren deskribapena

Alerta aktiboen 

zerrenda 

erakusten da. 

Alerta aktiboen 

zerrenda 

erakusten da. 



Webaren deskribapena

Eguneko 

menuak 

erakusten dira. 

Eguneko 

menuak 

erakusten dira. 



Webaren deskribapena

Aurreko eta 

ondorengo 

egunetako 

menuen artean 

mugitzeko, > 

eta < botoiak 

erabili behar 

dira. 

Aurreko eta 

ondorengo 

egunetako 

menuen artean 

mugitzeko, > 

eta < botoiak 

erabili behar 

dira. 



Webaren deskribapena

Norberaren 

tiketen atalean 

erakusten dira 

eskuragarri 

dauden tiketak. 

Norberaren 

tiketen atalean 

erakusten dira 

eskuragarri 

dauden tiketak. 



Webaren deskribapena

"TIKETAK 

EROSI" botoia 

hautatu, tiketak 

erosteko. 

"TIKETAK 

EROSI" botoia 

hautatu, tiketak 

erosteko. 



Web-aplikazioaren bidez 
tiketak erostea
Jantoki Arkaute



Tiketak erostea

"TIKETAK 

EROSI" botoia 

hautatu, tiketak 

erosteko. 

"TIKETAK 

EROSI" botoia 

hautatu, tiketak 

erosteko. 



Tiketak erostea

Aukeratu erosi 

beharreko 

tiket-kopurua 

eta sakatu 

"Tiketak 

ordaindu". 

Aukeratu erosi 

beharreko 

tiket-kopurua 

eta sakatu 

"Tiketak 

ordaindu". 



Tiketak erostea

Ordainketa-

pasabideak 

erakusten ditu 

egin nahi den 

ordainketaren 

datuak. 

Ordainketa-

pasabideak 

erakusten ditu 

egin nahi den 

ordainketaren 

datuak. 



Tiketak erostea

Finantza-

erakundea 

aukeratu eta 

"SARTU" botoia 

sakatu. 

Finantza-

erakundea 

aukeratu eta 

"SARTU" botoia 

sakatu. 



Tiketak erostea

Txartelaren 

datuak idatzi 

eta "Ordaindu” 

botoia sakatu.

Txartelaren 

datuak idatzi 

eta "Ordaindu” 

botoia sakatu.



Tiketak erostea

Sakatu 

“Frogagiria", 

ordainagiria 

ikusteko.

Sakatu 

“Frogagiria", 

ordainagiria 

ikusteko.



Tiketak erostea

Ordainagiria 

ikustea.

Ordainagiria 

ikustea.



Aplikazio mugikorra 
instalatzea eta estekatzea
Jantoki Arkaute



Android deskargatu Google Play-n

Bilatu “Jantoki 

Arkaute”, eta 

deskargatu eta 

instalatu 

aplikazioa.

Bilatu “Jantoki 

Arkaute”, eta 

deskargatu eta 

instalatu 

aplikazioa.



iOS sistema deskargatu App Store-tik

Bilatu “Jantoki 

Arkaute”, eta 

deskargatu eta 

instalatu 

aplikazioa.

Bilatu “Jantoki 

Arkaute”, eta 

deskargatu eta 

instalatu 

aplikazioa.



Ireki aplikazioa

Joan Jantoki 

Arkaute app-ra.

Joan Jantoki 

Arkaute app-ra.



Aplikazioan identifikatzea

GARRANTZITSU

A

Sartzeko, alta 

emanda egon 

behar da web-

aplikazioan.

GARRANTZITSU

A

Sartzeko, alta 

emanda egon 

behar da web-

aplikazioan.



Gainontzeko langile gisa sartzea

Hautatu 

"gainontzeko 

langileak" 

aukera.

Hautatu 

"gainontzeko 

langileak" 

aukera.



Gainontzeko langile gisa sartzea

Idatzi lehenago 

webgunean 

alta emandako 

telefono 

mugikorra, eta 

sakatu 

"Jarraitu".

Idatzi lehenago 

webgunean 

alta emandako 

telefono 

mugikorra, eta 

sakatu 

"Jarraitu".



Gainontzeko langile gisa sartzea

SMS bidezko 

kode bat 

bidaliko da, eta 

kode hori idatzi 

beharko da. 

Ondoren, 

sakatu 

"Aktibatu"

SMS bidezko 

kode bat 

bidaliko da, eta 

kode hori idatzi 

beharko da. 

Ondoren, 

sakatu 

"Aktibatu"



Aplikazioan sartzea

Jantoki Arkaute 

aplikazioaren 

barruan, 

menuak ikusten 

diren atalean 

sartu gara.

Jantoki Arkaute 

aplikazioaren 

barruan, 

menuak ikusten 

diren atalean 

sartu gara.



Matrikulatutako ikasle gisa sartzea

Hautatu 

"Matrikulatutak

o ikaslea" 

aukera

Hautatu 

"Matrikulatutak

o ikaslea" 

aukera



Matrikulatutako ikasle gisa sartzea

"Indala" 

aukerarekin 

sartzeko, 

sarbide-

txartelaren 

zenbakia eduki 

behar da.

"Indala" 

aukerarekin 

sartzeko, 

sarbide-

txartelaren 

zenbakia eduki 

behar da.

00000000



Matrikulatutako ikasle gisa sartzea

Idatzi Indala 

txartelaren 

zenbakia eta 

lehenago 

webgunean 

alta emandako 

telefono-

zenbakia, eta 

sakatu "Sartu".

Idatzi Indala 

txartelaren 

zenbakia eta 

lehenago 

webgunean 

alta emandako 

telefono-

zenbakia, eta 

sakatu "Sartu".

00000000



Matrikulatutako ikasle gisa sartzea

NANa, jaiotza-

data eta 

telefono-

zenbakia 

adieraziz 

badago sartzea, 

"Baimen-

txartelak" 

sakatu 

ondoren.

NANa, jaiotza-

data eta 

telefono-

zenbakia 

adieraziz 

badago sartzea, 

"Baimen-

txartelak" 

sakatu 

ondoren.



Matrikulatutako ikasle gisa sartzea

Idatzi webean 

lehenago 

sartutako 

datuak, eta 

sakatu "Sartu".

Idatzi webean 

lehenago 

sartutako 

datuak, eta 

sakatu "Sartu".



Aplikazioan sartzea

Jantoki Arkaute 

aplikazioaren 

barruan, 

menuak ikusten 

diren atalean 

sartu gara.

Jantoki Arkaute 

aplikazioaren 

barruan, 

menuak ikusten 

diren atalean 

sartu gara.



Tiketak erostea 
mugikorreko app-etik
Jantoki Arkaute



Tiketak erostea

Sakatu 

"TIKETAK 

EROSI" botoia.

Sakatu 

"TIKETAK 

EROSI" botoia.



Tiketak erostea

Erosi beharreko 

tiket-kopurua 

aukeratu eta 

"TIKETAK 

ORDAINDU” 

sakatu.

Erosi beharreko 

tiket-kopurua 

aukeratu eta 

"TIKETAK 

ORDAINDU” 

sakatu.



Tiketak erostea

Txartelaren 

datuak idatzi 

eta "Onartu” 

botoia sakatu.

Txartelaren 

datuak idatzi 

eta "Onartu” 

botoia sakatu.



Tiketak erostea

Ordainagiri bat 

lortzen da.

Ordainagiri bat 

lortzen da.



Tiketak erostea

Sakatu “UTZI” 

botoia 

aplikaziora 

itzultzeko, edo 

sakatu 

inprimagailua, 

ordainagiria 

inprimatzeko.

Sakatu “UTZI” 

botoia 

aplikaziora 

itzultzeko, edo 

sakatu 

inprimagailua, 

ordainagiria 

inprimatzeko.


