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 Formularioen Toolkita: 

 

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. 

 

 Espedienteen Kudeatzailea 

 

o Alde batek eskatuta hasitako espedienteetan eskatzailearen datuak zuzentzeko 

funtzionalitate bat gehitu da, eskaera betetzean egon daitezkeen akatsak 

zuzentzeko. 

o Dokumentu generikoak azterketa-atazan tipifikatzera behartzen duen balidazio 

bat gehitu da. 

o Jakinarazpenaren funtzionalitatea aldatu da, interesdunek ere beren 

ordezkariei zuzendutako jakinarazpenak eskuratu ahal izan ditzaten. 

o Espedienteen kudeatzailearen menu nagusian "Nire karpeta ikusi" aukera sartu 

da. 

o Utilitate bat gehitu da ikuskapen-prozeduren familian, instruktoreak 

jakinarazpen-atazan bertan adieraz dezan espedientea ebazteko aurreikusitako 

egun kopurua. 

o Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren (KEB) moduluan funtzionalitate bat sartu da, 

dokumentuak EIKA kudeaketa ekonomikoko sistema berrira bidaltzeko. 

o Erantzun-kanala (elektronikoa, presentziala edo biak) hautatzeko aukera gaitu 

da espedienteak iragarki-taula elektronikoan argitaratzeko atazan. 

o Espedienteak Gobernu Kontseilura bidaltzeko funtzionalitatea aldatu da, eta 

orain "sartze-data" agertuko da beti. 

o Zehapen-espedienteen historikoaren bistaratzea aldatu da, "Fasea" eta 

"egoera" zutabeak ezabatuz. 

o Esteka berri bat gehitu zaio erregistro-idazpenen atalari, espedienteen 

kudeatzailearen "Tresnak" menuan. 



 
 

o Errore-mezua hobetu da espedientean EHAAren dokumentua eransteak huts 

egiten duenean. 

o Espediente-kudeatzailearen saileko administratzailearen profila aldatu da, eta, 

beraz, orain sailarekin lotutako baimen guztiak kudeatu ahal izango ditu, eta ez 

soilik berak sortutakoak. 

 

 Nire karpeta: 

 

o "Ikusi aldaketen historia" aukera bat gehitu da, "Nire profilean" egindako azken 

10 aldaketak erakusten dituena, datuak baimenarekin informatuta dituzten 

erabiltzaileentzat. 

o Izena eta abizenak "Nire profila" atalean editatzeko aukera gaitu da, 

erabiltzaileek datu horiek zuzendu ahal izan ditzaten beren ziurtagiri 

elektronikoak eremu bakar batean bilduta dituenean. 


