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 Formularioen Toolkita: 

 

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. 

 

 Espedienteen Kudeatzailea: 

 

o Izapidetze-bezeroan interesdun motari buruzko informazioa osatu da 

(eskatzailea edo eragindakoa) Tramitagunen alta emandako rolarekin: 

salatzailea, erruztatua... 

o "Egokitu" aukeraren ikusgarritasuna hobetu da, azterketa-atazan artxiboko 

dokumentu generikoen tipo dokumentala egokitzea errazteko. 

o Zerbitzu Elektronikoen Unitatearen (USE) administrazioan testu bat gehitu da, 

interesdunak kontu baimendua duen ala ez adierazteko. 

o USE-ren administrazioan utilitate bat gehitu da edozein sistematik interesdun 

bati buruz egindako aldaketa guztiak kontsultatzeko. 

o Irteera/Sarrera erregistroaren atazan kontrol bat gehitu da paperezko 

dokumentuen hautaketa saihesteko, izapideak elektronikoa izan behar baitu.  



 
 

o Erregistro Elektroniko Orokorraren prozeduran espedientea bikoizteko aukera 

kendu da. 

o Herritarrekiko interakzio-prozedura bilatzeko iragazkiaren aurkezpena hobetu 

da. 

o Ikuskapen-prozeduren familian dokumentu-txantiloiak kudeatzeko aukera jarri 

da. 

o Hobekuntzak sartu dira herritarrekiko interakzio-prozeduran, espedienteak 

desblokeatzeari, espedienteak eskalatzeari eta berrespen-mezuei dagokienez. 

 

 Ordezkarien erregistroa: 

 

o Kontrol bat sartu da ordezkatutako pertsonarentzat "Beste batzuk" 

identifikazio mota hautatzea eragozteko. 

o Automatismo bat ezarri da legezko ordezkariari erakundearen prozedura 

guztietan ordezkaritza esleitzeko, baita kontrol bat ere esleipen hori gerora 

aldatu ezin izateko. 

 

 Nire karpeta: 

 

o Aldatu egin da ziurtagirien aurkezpena, eta espedientearen izenburua sartu da, 

lehen ez baitzen agertzen. 


