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 Formularioen Toolkita: 

 

o Eskabide eta ekarpen presentzialetan, erabiltzaileak sartzen duen data 

erregistro-liburuan erregistro-zenbaki jakin baterako agertzen denarekin 

balidazioa sartu da. 

o Posta elektronikoko helbidearen balidazio bikoitza gehitu da, datu hori sartzean 

izan daitezkeen erroreak minimizatzeko. 

o Eskabideari dokumentuak eransteko pantailan ohar bat gehitu da, eskatzaileari 

datuak kontsultatzeari uko egiteko eskubidea duela jakinarazteko, bai eta 

eskubide hori baliatzeko modua ere. 

o Posta elektroniko bidezko berrespen-mezu bat gehitu da, erregistro-frogagiria 

eta PDF formatuko eskabidearen dokumentua erantsita, herritarren 

eskaera/ekarpen elektroniko edo presentzial bakoitzerako. 

o Mekanismo bat ezarri da izapidegileak zuzentzeko dokumentuak adieraz 

ditzan; horrela, interesdunak zuzenketa egin behar duenean, izapidegileak 

aldez aurretik zuzentzeko modukotzat markatutako dokumentuak soilik 

erakutsiko zaizkio. 

o XLNet sistemarekiko autentifikazioaren ordez Giltza sistema erabili da, 

herritarrek Toolkitean sartzeko. Tramitatzaileen barneko sarbideetan XLNet 

bidezko sarbidea mantenduko da. 

 
 

 Espedienteen Kudeatzailea: 

 

o Organoen arteko txosten-eskaerak exekutatzeko modua aldatu da; horrela, 

orain, eskaerari dokumentuak gehitu ahal zaizkio, eta, gehituz gero, eskaera 

horren hartzaileak erantsitako dokumentuak soilik ikusiko ditu, baina ezingo du 

espedienteari buruzko informazio gehiago ikusi.  

o Beste datu bat gehitu da, "Erregistro-zenbakia", espedienteen bilaketetan 

iragazteko irizpide gisa. 

o Dokumentazioa aztertzeko ataza aldatu da; horrela, orain eskabidean zuzendu 

beharreko datuak markatu ahal izango dira. 

o Dokumentazioa aztertzeko interfaze grafikoa berriz diseinatu da, 

erabilgarritasuna hobetzeko. 



 
 

2 

 

o Dokumentazioa eransteko atazaren interfaze grafikoa berriz diseinatu da, 

erabilgarritasuna hobetzeko. 

o Kontrol bat sartu da interesdunen altan; hala, identifikazio-zenbakia IFK edo 

NAN bada, ezin da "beste batzuk" adierazi identifikazio-mota gisa. 

o Posta elektronikoko helbidearen balidazio bikoitza sartu da interesdunen 

informazioari alta ematean. 

o Espedientearen xehetasunean erregistro-zenbakiaren datua gehitu da. 

o Sinadura eskatzeko atazaren erabilgarritasuna hobetu da, dagokion 

izapidearen azken sinatzaileak erakutsiz. 

o Espedienteak ixteko prozesua masiboki ezarri da espediente-kudeatzailearen 

zeharkako moduluen artean. 

o Espediente-kudeatzailearen zerrendetan erregistro-zenbakiaren arabera 

bilatzeko aukera ezarri da. 

o Jakinarazpenaren funtzionalitatea hobetu da, dokumentu bakoitzarekin 

lotutako sinatzaileak erakutsiz. 

o Mugatu egin da erabiltzaileak ataza "pribatuak" bakarrik esleituta edo 

gauzatuta dituen espedienteetarako sarbidea; horietarako, "Izapidetu" aukera 

baino ez zaio gaituko. 

o Negozio-Excel baten esportazioan, hala badagokio, okerreko datuak dituzten 

espedienteak adierazten dituen mezu bat erakusteko aukera gehitu da. 

o Espedienteak euskadi.eus postontziaren prozedurako kontsulten "galdera" eta 

"erantzuna" datuen arabera bilatzeko aukera gehitu da. 

 

 

 Ordezkarien erregistroa: 

 

o Administratzaile eta izapidegile profila duten erabiltzaileentzat Eusko 

Jaurlaritzaren prozedura guztietarako ordezkaritza duten langileak erakunde 

baten legezko ordezkari gisa identifikatzeko aukera gaitu da.  

o Kontrol bat sartu da ordezkaritzak berritzea eragozteko, haien indarraldia 

aldatzen ez bada. 

o Posta elektronikoaren balidazio bikoitza gehitu da abisu-datuen edizioan. 

o Kontrol bat sartu da Ordezkarien Erregistro Elektronikoko profil hauek 

pasaportearen bidez identifikatzea eragozteko: ordezkariak, langileak, 

ordezkaritzen kudeatzaileak eta gaitutako erakundeak. Beraz, hemendik 

aurrera, pasaportearen bidez ordezkatutako pertsonak bakarrik identifikatu 

ahal izango dira. 
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 Nire karpeta: 

 

o Espediente, Jakinarazpen, Ziurtagiri eta Ordainketen zerrendetako iragazkiak 

eta ikuspegiak hobetu dira, erabiltzaileari pertsonalizazio- eta konfigurazio-

aukera gehiago emanez.  

o Posta elektronikoko helbidearen balidazio bikoitza sartu da "Nire profila" 

ataleko datuen edizioan. 


