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 Formularioen Toolkita: 

 

o Toolkit-eko geolokalizazio-elementua osatu da: oinarrizko mapa, zentroen 

informazioa biltzen duen mapa eta eremuen informazioa biltzen duen mapa 

o Errepikapen-talde konplexuak kudeatzeko utilitatea gehitu da 

o Toolkit-eko abisu-datuen osagaia sinplifikatu egin da 

o Toolkitaren eta Ordezkarien Erregistroaren arteko integrazioa hobetu egin da 

o Eskabideen datuak zuzentzeko aukera ahalbidetu da, zeren arauera 

izapidegileak herritarrari eskabidean zein datu editatu behar duen adierazi 

ahal izango dion eta interesdunak datu hoiek eskabide-formularioan zuzenean 

aldatu ahal izango dituen 

 

 Espedienteen Kudeatzailea: 

 

o Interesdunen eta beren ordezkarien kudeaketa administrazio elektronikoaren 

plataformaren tresna edo modulo guztietan integratu egin da: toolkita, 

espedienteen kudeatzailea, Nire karpeta eta Ordezkarien Erregistroa. 

o Tramitagunera sartzeko segurtasun-eredua hobetu da: profilak bateratu, 

irizpideak homogeneizatu eta orokorrean eredua simplifikatu. 

o Interesdunen datuen kudeaketa izapidetze-profiletatik (prozeduraren 

arduraduna eta espedientearen arduraduna) 

o Interesdunen datuen kudeaketa Zerbitzu Elektronikoen Unitateko (USE) 

administrazio-profiletatik 

o Audientziaren hartzaileak diren pertsona fisiko eta juridikoen kudeaketa 

jarduera-arloen arauera 

o Dokumentu baten aurreko sinadurak egiaztatzeko aukera sinadura-karpetatik, 

sinatzaile bat baino gehiago daudenean 

o Salaketa-prozeduren familia berria sortu da 

o “Ezagutzera emateko” utilitatea Tramitaguneko prozedura-familia guztietara 

zabaldu da 

 
  



 
 

 Ordezkarien Erregistro Elektronikoa: 

 

o Ordezkarien Erregistroa berdiseinatu da, EJIEko Utilidades de Desarrollo de 

Aplicaciones (UDA) delako bertsio berriaren arauera 

o Gehien erabiltzen diren nabigatzaileetan ondo ibiltzen den digitalizazio-osagai 

berria jarri da digitalizazio applet-en ordez 

o Administrazio-profiletan datuak Excel-era esportatzeko utilitatea jarri da 

o Ordezkapenak emateko formularioa hobetu egin da 

o Ordezkapenen eskabidean dokumentu bat baino gehiago eransteko aukera 

jarri da 

o Ordezkapenak aldatzeko prozesuan hobekuntzak 

o Ordezkapenak berritzeko prozesuan hobekuntzak 

 

 Nire karpeta: 

 

o “Nire profila” utilitatea sortu da, erabiltzaileek Administrazioarekin dituzten 

harreman-datuak kudeatzeko 

o Ordezkarien Erregistroaren ordezkapenak Nire karpeta utilitatearen 

espedienteetan integratu egin dira 

o Kanal anitzeko jakinarazpena: jakinarazpen guztiak interesdunen eskura 

jarriko dira egoitza elektronikoan, postaren bidez bidalitakoak ere bai, 

2015/39 Legearen arauera 

 

 Sinadura elektronikoa: 

 

o Giltza profesionala delakoa Tramitagune-PLATEAn integratu da, zeren arauera 

administrazioaren langileek entitate publikoaren ziurtagiri profesionala 

hodeian eduki ahal izango duten, dokumentu-sortak sinatzeko aukerarekin 

 

http://uda-ejie.github.io/
http://uda-ejie.github.io/

