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HOBEKUNTZAK FORMULARIOEN TOOLKIT-EAN – 2019 urtea 

 

 Tramitagune-PLATEAN v2019_01 –  2019ko martxoa 

 

o Toolkit-a Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrera egokitu da 

o Jakinarazpen postala aukeratu duten pertsona fisikoek ez dute zertan helbide 

elektronikoa jarri behar 

o Formularioen titulu eta azpitituluen estiloak egokitu egin dira 

o  “Eskarien identifikazioa” ataleko testuak hobetu egin dira 

 

 Tramitagune-PLATEAN v2019_02 –  2019ko maiatza: 

 

o Errore-mezuak hobetu egin dira, informazio xeheagoa emanik 

o Pertsona juridikoek eskabide presentzialak aurkeztea eragozteko kontrol bat 

sartu da 

o Eskabidean pertsona juridiko bat agertzen denean, interesduna edo ordezkaria 

izan, beti jakinarazpen-kanal elektronikoa erakusteko aldaketa egin da 

o Herritarren aurrez aurreko eskabideetan, eskatzailea pasaporte baten bidez 

identifikatzen bada beti posta bidea markatzeko aldaketa egin da  

o Interesdun-anitz gisa konfiguratuta dauden prozeduren formulario 

elektronikoak hobetu egin dira 

o Interesdunak prozedura berberan RdR-an beste ordezkari bat izendatu 

duenean, eskabidean beste ordezkari bat jartzea eragozteko kontrola sartu da 

o Erantsi beharreko dokumentuen laguntzaren informazioa hobetu egin da  

 

 Tramitagune-PLATEAN v2019_03 –  2019ko uztaila: 

 

o Toolkit-en estiloetan zenbait hobekuntza egin da 

o “Elektronikoak bakarrik” gisa konfiguratutako prozeduretan eskabide 

presentzialetarako irispidea eragozteko kontrola sartu da 

o Eskabidearen zuzenketa aldatu da, bloke guztiak zabalduta erakutsiko direla 

o Formularioen Toolkit-en atalak berrantolatu dira 

o Errepikapen-taldeak hobetu egin dira, taula bateko erregistroak antolatu ahal 

izateko 



 
 

 

o Prozedura bat existitzen ez denean edo indarrean ez dagoenean ohar-mezuak 

hobetu egin dira 

o Banku-kontua edo IBAN eremuetan kontrol-digitua balidatzeko kontrola sartu 

da  

 

 Tramitagune-PLATEAN v2019_04 –  2019ko urria: 

 

o Toolkit-arekin egindako inprimakietan osagai bat sartu da, eta horren bidez, 

eskatzaileak baimena duen konturen bat izanez gero, harremanetarako datuak 

agertuko dira eta aldatzeko aukera emango du. 

o Onartutako formatuak adierazten dituen eta formularioari erantsi beharreko 

dokumentuei buruzko gomendioak ematen dituen mezu bat gehitu da. Mezuak 

erantsitako dokumentu bakoitzaren tamaina ere erakusten du. 

 

 Tramitagune-PLATEAN v2019_05 –  2020ko urtarrila: 

 

o Zerrenda hautagarri bateko elementuak alfabetikoki ordenatzea ahalbidetzen 

duen funtzionalitatea ezarri da. 

o Formulario batean hainbat eremu lotzeko baldintzazko ekintza bat definitzea 

ahalbidetzen duen funtzio bat ezarri da. 

o "Sexua" datua aukerakoa jarri da, identifikazio-agiriaren mota "beste batzuk" 

denean. 

o IBAN motako datuen balidazioa hobetu da. 

o Datuak sartzeko hizkuntza berreskuratzeko aukera ezarri da, nabigazio-

hizkuntzatik abiatuta. 

o Moneta motako datuen formateoa hobetu da. 

o Erabiltzaileen gogobetetasuna baloratzeko sistema bat sartu da, formularioak 

bete ondoren erakuts daitekeena. 

o Baimenen atalaren portaera aldatu da, Datuak Babesteko Erregelamendua 

(DBEO) aplikatuz. 

o Jakinarazpen-datuen osagaia aldatu da, Toolkitetik jakinarazpen- eta abisu-

datuak aldatzea eragozteko, eta ohar bat gehitu da aldaketa "Nire profila" 

ataletik egin dadin. 

 


