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1. ardatza: Gardentasuna eta gobernu ona 
 

 
 

Open data Euskadiren bilakaera 

Proiektua Opendata Euskadiren bilakaera sustatzera zuzenduta dago; horretarako dira 

ekintza hauek: 

• Datuen, formatuen eta aplikazioen eskaintza hobetzea, 

• Ataria birdiseinatzea edukien, bilatzailearen eta bilaketaren emaitzen 

maketazioari dagokionez, 

• Funtzionalitate berriak garatzea: dataseten auto-zerbitzua, DCAT formatuko 

fitxak, laguntzen APIa, ekipamendu- edo kokapen-datuak RDFn, gertaera-

datuak iCal formatuan, 

• Gizarte-sareetan hedapena sustatzea blogaren bitartez eta tweetak 

publikatzearen bidez, 

• Laguntza-edukiak hobetzea garatzaileentzat. 
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2. ardatza: Herritarrekiko interakzioa 
 

 
 

Dokumentuak estandarizatzea eta normalizatzea 

Hauek dira ekintzak: 

• Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkideko aplikazioen interfazeen 

erabilgarritasuna berrikustea 

• Erabiltzaile-katalogoen bilakaera, zerbitzuak eta prozedurak argitaratzeko 

aplikazioaren izapideak eta akreditazioak Euskadi.net-en 

• Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidean, honako hauek normalizatu, 

estandarizatu eta inplementatzea: 

o herritarrek erabiltzen dituzten formularioak 

o bere zerbitzu eta prozeduretan administrazioak sortutako 

dokumentazioa 
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o administrazioko barne-dokumentuak 

• Dokumentu Normalizatuen Kudeatzailearen (DNK) bilakaera 

o Zama-proben euskarria eta egikaritzea 

o Hedapen-ereduaren definizioa 

o Segurtasun-funtzioen garapena 

o Sortutako dokumentazioaren bizi-zikloa aztertzea eta ezartzea 

• Administrazioan dokumentuak sortzeko (ekoizteko) aldez aurreko prozesuaren 

definizioa. Dokumentuen sormenaren euskarri izango den sistema baten 

diseinua eta ezarketa, administrazioko dokumentazioa ekoiztea eta, ondoren, 

berori partekatzea erraztuko duena. 

Eusko Jaurlaritzan ez dute sistema zeharkakorik edo erabilera erkidekorik, dokumentu 

baten bizi-zikloaren kudeaketa osoa estaltzen duenik. 

Administrazioak, egunero, bere funtzio eta eskumenen esparruan sartzen diren 

dokumentu kantitate handiak sortzen ditu (informazio-aktibo gisa, edo erregistro gisa 

ulertzen direnak): ebazpenak, legeak, dekretuak, lege-txostenak, eta abar. 

Orain arte, Dokusik sailkatu ditu dokumentu (erregistro) horiek zein bere familia, mota 

eta azpimotaren arabera, baita berorien kudeaketa eredua ere, baina oraindik definitu 

gabe dago dokumentuaren aldez aurreko sortze-prozesua, erakundearen aktibo 

bilakatu eta Dokusin biltegiratu aurrekoa. 

Dokumentu-tipologia bakoitzak bere kudeaketa-fluxu propioa ezarri ahalko badu ere, 

sekuentzia posible bat zehaztuko dugu ondoren, bide-argigarritzat: 

• Pertsona erabiltzaileak «klik» baten bidez sortuko du dokumentuaren lehen 

bertsioa aurrez zehaztutako txantiloi batetik abiatuta, eta automatikoki osatuko 

da sistemak dituen datu guztiak baliaturik. 

• Pertsona horrek dokumentua aldatuko du (osatu, ezabatu edo eguneratu) bere 

beharren arabera. 

• Laguntza gisa, testuinguruaren araberako liburutegi bat izango du eskura, non 

tipologia bereko –edo beste bateko– dokumentuak izango baititu, guztiak ere 
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garatu behar duen lanarekin zerikusia dutenak eta informazio erabilgarria 

ateratzeko aproposak. Sistemaren pertsona erabiltzaile bakoitzak ere izango du 

sarbidea esandako liburutegira, baina prozesuaren testuinguruaren barruan 

betiere. 

• Dokumentu eguneratua beste pertsona erabiltzaile bati igortzen zaio, eta azken 

hau arduratuko da bere eskumeneko beste atal batzuekin hura osatzeaz. 

• Baliteke elkarrekin egindako erredakzio elebidun bat beharrezkoa izatea ere, 

hirugarren pertsona bat (edo gehiago) tartean dela, IZOko itzultzailea, zeina 

kudeaketa-fluxuan aurreikusi beharko baita. Beraz, lankidetza-espazio bat da. 

• Behin lehen zirriborroa osatu denean, zuzendariak berrikusi behar du 

dokumentua, bera baita dokumentuaren elaborazioaren eskumena eta azken 

ardura dituena. Gerta daiteke zuzendariak aldaketak edo zuzenketak 

proposatzea. Horrela, dokumentua, berriro ere, aldaketak egin behar 

dizkionaren esku geratuko da. 

• Aldaketak egin ostean, berriro zuzendariari igorriko zaio dokumentua eta 

honek, kasu honetan, onartu egingo du. 

• Azken dokumentua amaiturik dela, sailburuordeak sinatu beharko du, aldez 

aurretik, jakina, bere behin-betiko oniritzia eman ondoren. 

• Agian dokumentua saileko web zerbitzura bidali beharko da, Euskadi.net 

atarian argitaratzeko. 

• Azken dokumentua esku artean dugunean, erakundearen aktibo bihurtu da 

jada, eta, hortaz, behar bezala zaindu eta biltegiratu beharko da. 

Baina irismena are gehiago heda daiteke, dokumentuak sortzeko Administrazioaren 

prozesua ez ezik, hirugarren interesatu batzuei dagokiena ere har baitezake barnean, 

espediente baterako dokumentua egin eta Administrazioari entregatzeko ardura baldin 

badute: 
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Web kanala interakzio-eredu berrira egokitzea 

Proiektu honen irismenak Eusko Jaurlaritzaren web atarien sarearen egokitzapena ere 

barnean hartzen du, herritarrekiko interakzio-ereduan oinarrituta, ondorengo jarduera 

hauek barne direla: 

• Eusko Jaurlaritzaren web atarien sarea berregituratzea 

• Edozein pertsonarentzat eta edozein gailutatik Euskadi.net erabilgarriago eta 

irisgarriago baterantz aurrera egitea 

• Edukien kalitatea segurtatzea 

• Edukien argitalpena ahalik eta gehien automatizatzea, ondorengo hauek 

lortzeko ahalegina eginez: 

o Informazio-zama bikoiztua saihestea 

o Webeko argitalpenean eskuzko interbentzioa minimizatzea 

• Herritarrekiko interakzio handiagoko euskadi-net baterantz aurrera egitea 

• Eusko Jaurlaritzaren sistema informatikoetan .eus domeinua hedatzea 

Herritarrekiko interakziorako kanal berriak (gizarte-
sareak eta beste plataforma batzuk) 

Administrazioak etengabe egokitu behar du informazioaren gizartearen ohitura 

berrietara, eta dituen interakzio- eta zerbitzu-kanalak zabaldu eta hedatu beharko ditu 

unean uneko eskarien arabera, zerbitzua eskaintzearen eta interakzioa dagoen lekuan 

bertan hura erraztearen bitartez. 

Horrela Administrazioa hurbildu egiten da herritarrengana, gardentasuna errazten da 

eta parte-hartze aktiboagoa sustatzen da politiken eta zerbitzu publikoen 

hobekuntzarako, Gobernu Irekiaren printzipioekin koherente izanik: gardentasuna, 

lankidetza eta parte hartzea. 



  

 

II. eranskina: ZEPEaren Bilakaera Plana 2014-2016 8/35 

Herritarrekiko interakziorako zerbitzu elektronikoen 
eskaintza 

Herritarrekiko interakzio-zerbitzuen digitalizazioak honako hauek bilatzen ditu 

Zerbitzuen Digitalizazio Planaren arabera: 

• Informazio orokorraren eskaera 

• Iritziak, iradokizunak, zuzenketak jakinaraztea 

• Kexak komunikatzea 

• S/I Erregistro arrunta: formulario generikoa 

• Datu- eta ziurtagiri-eskaera 

Proiektu hau egikaritzeak ondorengo jarduera hauek eskatzen ditu: 

• Zerbitzu elektronikoen plataforma erkidean, dagozkion funtzionalitateak 

aztertzea, garatzea eta ezartzea, 

• Lehen mailan (Zuzenean), bigarren mailan (sailak eta organismo autonomoak) 

eta banaketa-postontzietan eskaerak banatzeko antolakuntza-azterketa, 

• Estatistiken kudeaketa: gorabehera presentzial eta telefonikoetatik, 

gogobetetze-inkestetatik eta aginte-koadroko adierazleetatik abiatuta. 

Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkideko zenbait osagairen aldaketak eskatzen ditu: 

• Zerbitzu elektronikoen plataforma erkidearen sistemetan egin beharreko 

aldaketen azterketa funtzional eta teknikoa, herritarren interakzio-zerbitzuen 

euskarri izan daitezen. 

• Hobekuntzak garatzea eta ezartzea, gutxienez, ondoko modulu hauetan: 

o Formularioen toolkit-a: eskaera bat sortzen uztea ziurtagiri 

elektronikoaren eta interfazea hautemandako premietara egokitu 

beharrik gabe (5.4.6. Formularioen toolkit-aren bilakaera eta 2.2.4. 

Dokumentuak estandarizatzea eta normalizatzea puntuekin du lotura) 

o Tramitagune: Herritarren interakzioaren familiaren alta (5.2.1. Zerbitzu 

elektronikoen digitalizazio plana puntuarekin du lotura) 
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o Nire kudeaketak: herritarrak artatzeko erretilua eta mezularitza (e-mail 

bidezko erantzuna) herritarrei erantzuteko (5.4.7. Nire kudeaketen 

bilakaera puntuarekin du lotura) 

o Identifikazio sistema berriak izapide elektronikoetan (Xlnets-en 

egokitzapena) (2.5.1. Identifikazio modu berriak eta sinadura elektroniko 

aurreratua (SEA) puntuarekin du lotura) 

o Zuzenean eta Egoitza elektronikoa web orriak bateratzea (2.3.1. 

Euskadi.net eta sailetako atarien berregitura puntuarekin du lotura) 

o Sistema desberdinen katalogazio-ardatzak integratzea: web eta 

Zuzenean, katalogazio-ardatzak erabiltzen dituzten beste aplikazio 

batzuen inpaktua kontuan hartuta, hala nola Tramitagune eta zerbitzuen 

katalogoa (2.3.1. Euskadi.net eta sailetako atarien berregitura 

puntuarekin du lotura) 

o Herritarren interakzioaren eta herritarren kontsulten argitalpen-orriaren 

(interakzio publikoen kontsultarako interfazea) sarrera-postontzia (5.4.7. 

Nire kudeaketen bilakaera puntuarekin du lotura) 

o Dokumentu normalizatuen kudeatzailea: herritarren interakzio-

prozedurekin erlazionatutako txantiloi berriak (2.2.4. Dokumentuak 

estandarizatzea eta normalizatzea puntuarekin du lotura) 

• Banatzailea: lehen mailan (Zuzenean), bigarren mailan (sailak eta organismo 

autonomoak) eta banaketa-postontzietan eskaerak banatzeko antolakuntza-

azterketa. 

• Estatistiken kudeaketa: gorabehera presentzial eta telefonikoen erregistroaren 

aplikaziotik, gogobetetze-inkestetatik eta Zerbitzu Elektronikoen Plataforma 

Erkidearen aginte-koadrotik abiatuta. 

Zuzenean atariko informazioaren barne-kudeaketa 
sistemaren hobekuntza 

Zuzenean atariko informazioaren barne-kudeaketa sistema oinarrizko lan-tresna da 

zerbitzu horretan lan egiten duten pertsonentzat, Euskadi.net-eko edukiak zuzenean 

integratzea ahalbidetzen baitie, eta zalutasunez komunikatzea espezializatutako 
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artatze-mailekin, beren kudeaketa-tresnetatik eratorritako sinergiak baliatzen dituzten 

neurrian. 

Sistema hori, gainera, barne-komunikaziorako eta -partaidetzarako kanal pribilegiatua 

da, eta puntu ezin hobea herritarrak xede dituen informazio guztia zentralizatu, banatu 

eta eguneratzeko. 

Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bilakaera 

Proiektu honen helburua Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan herritarrei egiten 

zaien zerbitzu-eskaintza osatzea eta hobetzea da: 

• Administrazioaren zerbitzuei buruzko informazio osatua eta eguneratua ematea 

• Lege-abisuen iragarki-taula elektronikoa bilakaraztea 

• Egoitzan argitaratuari buruzko bermeak hobetzea: 

o Data jakin batean argitaratu izanaren froga 

o Datuen osotasuna  

o Jatorriaren ziurtapena 

• Zerbitzuen eskuragarritasunari buruzko abisu teknikoak gehitzea 

Espedienteak kontsultatzeko eta izapidetzeko «Nire 
kudeaketak» sistemaren bilakaera 

Proiektu honen xedea «Nire kudeaketak» izeneko espedienteak kontsultatzeko eta 

izapidetzeko sistemaren erabilgarritasuna hobetzea da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza 

elektronikoan, interfaze lagunkoiago, sinpleago eta, batez ere, intuitiboagoen bitartez, 

zerbitzu publikoen hartzaile diren kolektiboek errazago erabil ditzaten. 

Sistema honen bilakaerak jada ezarritako digitalizazio proiektuetan identifikatutako 

hobekuntzak aurreikusten ditu, ondorengo hauek, esate baterako: 

• Espedienteak kudeatzeko ardura duten organoen identifikazioa hobetzea 

• Herritarren ziurtagiri- eta interakzio-zerbitzuetarako erretilu berriak gehitzea 

• Espedienteak eta azpi-espedienteak erlazionatzeko aukera eskaintzea 
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Horretarako, honako ekintza hauek dira beharrezkoak: 

• Ziurtagirien familiaren digitalizazioan hautemandako premiak aztertzea eta 

garatzea 

• Herritarren interakzioa familiaren digitalizazioan hautemandako premiak 

aztertzea eta garatzea 

• Azpi-espedienteen digitalizazioan hautemandako premiak aztertzea eta 

garatzea 

• Administrazioak berak eskatutako prozeduren digitalizazioan hautemandako 

premiak aztertzea eta garatzea 

Proiektu honetan sartzen dira, orobat, egoitza elektronikoan herritarrentzat eskura 

dauden gainerako interfazeen balio bereko erabilgarritasun-hobekuntzak: 

• Dokumentu elektronikoen sinadurarako ataria eta sinadura egiaztatzekoa 

• Dokumentuak lokalizatzaile bidez egiaztatzea 

Prozedura-familia berrien digitalizazioak eta beste prozedura batzuen kudeaketak –

azpi-espedienteena, adibidez– beharrezkoa egiten dute Nire kudeaketak-en 

funtzionalitate berriak aztertzea, garatzea eta ezartzea. 

Telefono-kanalaren bilakaera 

Proiektu honen helburua telefono-kanala bilakaraztea da, bai herritarrak artatzeko eta 

bai Administrazioaren aurrean izapideak egiteko. 

Alde batetik, oraingo telefono bidezko artatze-zerbitzua hobetu nahi da kalitatea 

hobetzea erraztuko duten bitarteko teknikoak ezartzearen bitartez (adibidez, deien 

Grabazio Sistema Automatikoa) eta, bestetik, telefonoz eskaintzen diren zerbitzuen 

katalogoa zabaldu nahi litzateke, epe motzera aurreikusitako sinadura elektronikorako 

bitarteko berriek eskaintzen dituzten aukerak baliatuta (esate baterako, barku-jokoan 

oinarritutako sinadura aurreratua). 
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Zerbitzuen Katalogoaren argitalpen osoa eta 
eguneratua egoitza elektronikoan 

Proiektu honen helburua euskal Administrazioaren zerbitzu guztien informazio osatua 

eta eguneratua herritarren esku ipintzea da, berorietara sartzeko eta erabiltzeko aldez 

aurreko betekizun gisa. 

Proiektu honek ongi bereizitako bi alderdi hartzen ditu barnean. Alde batetik, 

Euskadi.net.en prozedurak argitaratzeko aplikazioaren etengabeko bilakaera. Eta 

bestetik, zerbitzu guztien informazioa era deszentralizatuan betetzea, DACIMAren 

euskarri eta gainbegiratuarekin, bera baita administrazio elektronikoak EAEko 

Administrazioaren esparruan ongi funtzionatzearen organo arduraduna. 

Identifikazio modu berriak eta sinadura elektroniko 
aurreratua (SEA) 

Proiektu honen xedea aitortutako sinadura elektronikoaren ordezko soluzioak abian 

jartzea da, zailtasun teknologiko gutxiago izan dezaten eta zerbitzu elektronikoen 

erabilera erraztu dadin. 

Aitortutako sinadura elektronikoa ordeztu edota osatuko duten soluzio horiek hedatzea 

elementu estrategikotzat hartzen da zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzeko 

orduan. 

Proiektu honen helburua da, orobat, zerbitzu publikoetara sartzeko hainbat kanalek 

erabili ahal izango dituzten identifikazio-sistemak ezartzea eta zabaltzea. 

Proiektu honen irismenekoak jotzen dira barku-jokoen mekanismoetan, PIN24ordu, 

erabiltzailea eta pasahitza, eta abarretan oinarritutako identifikazio-sistemak eta 

sinadura elektronikoak. 

Horretarako, Segurtasun-sistema Korporatiboaren eta Sinadura-sistema 

Horizontalaren bilakaerarako garapen-lanei ekitea proposatu da, sailetako edo 

informazio horizontaleko sistema eta aplikazio guztiei sinadura elektroniko 

aurreratuaren erabilera ahalbidetzeko helburuarekin: 

• Sinadura Elektroniko Aurreratuko mekanismoak Segurtasun-sistema 

Korporatibora gehitzea, herritarren identifikazioa eta egiaztapena posible izan 
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daitezen herritarrentzako metodo erabilerrazagoekin, beharrezko segurtasun 

mailari eutsita. 

• Sinadura Sistematik Sinadura Atarira bilakatzea, identifikazioaren kasuan 

bezala, Informazio Sistema desberdinei, Sinadura Atari baten 

funtzionaltasunaren bitartez, ziurtagiri elektronikoetan oinarritutako sinaduraren 

ordezko sinadura elektroniko aurreratuaren funtzionalitate beharrezkoak eta 

nahikoak ematea posible izan dadin, EAEko Administrazioaren Sinadura 

Politikan ezartzen denaren arabera. 

Zerbitzu elektronikoen EAG sortzea 

Proiektu honen helburua Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzaileentzako Artatze Gune 

korporatibo bat sortzea da (ZE-EAG), zeinaren jarduera-eremua bai herritarrak 

(enpresak, beste administrazio publiko batzuk, beste erakunde batzuk, etab. barne) eta 

bai administrazio elektronikoaren euskarri diren tresnak erabiltzen dituzten 

Administrazio barruko langileak izango baitira. 

Proiektuaren irismenaren barruan sartzen da zerbitzu elektronikoak erabiltzean sor 

daitezkeen arreta-eskaerak modu integratuan ebaztea, bai izaera teknologikoa eta bai 

funtzionala dutenean. 

ZE-EAGak hedatzeak berarekin ekarriko du ZE-EAGen kudeaketa-eredua definitzea 

eta inplementatzea hainbat mailatan: funtzioak, antolakuntza, informazio-fluxuak, 

araubide ekonomikoa, baliabideak, sistemak,... 
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3. ardatza: Antolakuntza-egokitzapena 
 

 

 

Intranet-aren bilakaera 

Proiektu honen helburua intraneta bilakaraztea da erabiltzaileentzat «idazmahai» 

erabilgarria izan dadin eta eguneroko lana egitean produktibitate-erremintaren papera 

joka dezan. 

Horretarako, intranetak hainbat premiari erantzun beharko dio, beste batzuen artean, 

espedienteak izapidetzea eta kudeatzea, ezagutzaren eta berrikuntzaren kudeaketa, 

profesional-sareen eta lankidetzako lanaren kudeaketa, enplegatu publikoen izapideen 

idazkaritza (ordutegi-kontroleko gorabeherak, baimen- eta opor-eskaerak, 

ikastaroetako izen-emateak, zerbitzu-eginkizunak, bidaia-gastuak,...), eta abar. 

Intranet berriak orain zein bere aldetik kudeatzen diren espazioak hartuko ditu 

barnean, hala nola, Jakingune, Zuzenean, Revie, HAEE,… 

Izapidetze elektronikoaren idazmahaia: TRAMITAGUNE 

Tramitagune espedienteen izapidetze elektronikoari euskarria ematen dioten tresna 

guztietara heltzeko espazio gisa sortu zen. 
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Ondorengo baliabide-tipologiak biltzen ditu: 

• Lege eta arauei buruzko informazioa: espedienteak izapidetzean, lege eta 

arauen inguruan sortutako zalantzei erantzunak. 

• Baliabide teknikoak: espedienteak izapidetzeko diseinatu eta garatutako tresna 

multzoa. 

• Didaktika eta lankidetza baliabideak: erreminta teknikoei dagokien 

erabiltzailearen eskuliburuak, dokumentuen txantiloiak (dokumentuen 

normalizazioa), prestakuntza-pilulak, foroak, etab. (oraingo Jakingune). 

Tramitaguneko idazmahaiak lan-eremua pertsonalizatzeko aukera izango du, 

erabiltzaileak bere idazmahai pertsonala erraz konfiguratu dezan interesatzen zaizkion 

baliabideekin. 

Papera digitalizatzea Eusko Jaurlaritzako sail guztietan 

Proiektu honen helburua papera euskarri elektronikoaren bidez ordeztea da Eusko 

Jaurlaritzako sail eta organismo autonomo guztietan, dokumentuen bizi-zikloko hiru 

faseetan: erregistroa, izapidetzea eta artxibatzea. 

Horretarako, paperezko dokumentuak baliokide elektronikoekin ordeztuko dira 

izapidetze administratiboaren esparruan, bai sarrerako erregistroetan (Zuzenean-en 

eta sailetako erregistroetan), bai izapidetzean eta bai artxibo orokorrera pasatzeko 

fasean ere. 

Proiektu honek dokumentuen erregistro, banaketa, izapidetze eta artxibatze prozesuak 

optimizatzea bilatzen du, formatu elektronikoaren abantailak baliaturik, azken helburua 

zero paper dela. 

Honako hauek dira azpi-proiektu honetarako behar diren garapen teknologikoak: 

• Platea azpiegituran beharrezkoak diren aldaketak inplementatzea papera guztiz 

ordeztu ahal izateko, dokumentuak kudeatzeko politikan ezarritakoari kasu 

eginik: 

o Platea Izapideak-eko interfaze erkideetan (Formularioen toolkit-a eta 

Izapidetzeko bezeroa) digitalizazioko funtzionalitateak eranstea 
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o Integrazio-agertokien aldaketa, dokumentu digitalizatuak S/I 

Erregistroan jasotzea ahalbidetzeko 

o Izapidetze-motorraren oinarrizko zereginen bilakaera dokumentu 

digitalizatuak espedienteetara gehitzea posible izan dadin 

o Mekanismoen garapena eta ezarketa, espedienteak izapidetzean edo 

artxibatzean papera ordeztea ahalbidetzeko 

o Izapidetzean mekanismoak abian jartzea prozeduraren izapidetzea 

soilik elektronikoa izan dadin 

• Dokusi dokumentuak kudeatzeko azpiegiturak hornitutako digitalizazio-

erreminten bilakaera, dokumentuak kudeatzeko politikan ezarritakoaren 

arabera. 

o Erregistro-idazpenak banatzeko osagaiaren bilakaera 

o Digitalizazio seguruko applet-aren bilakaera 

o Digitalizazio-zentroetan dokumentuen digitalizazio masiboa 

ahalbidetzen duten tresnak 

• Ogasun eta Finantza Saileko Baliabide Orokorren Zuzendaritzarekin 

elkarlanean, Posta Jakinarazpeneko Pasabide bat aztertu, diseinatu eta 

inplementatzea. 

o Eusko Jaurlaritzako prozedura gehien-gehienen izapidetze elektroniko 

osoa errealitate den agertoki batean, batez ere sortutako 

dokumentazioari dagokionez (administrazioko ekoizpena), helburua 

Eusko Jaurlaritzako sailen igorpen postalak (korrespondentzia, oro har, 

baina administrazio-prozedurako jakinarazpen/komunikazioak bereziki) 

automatizatzea ahalbidetuko duen sistema bat garatzea da 

o Posta Jakinarazpeneko Pasabideak, komeni den edo egoki ikusten den 

igorpenetan, Administrazioak sortutako dokumentuak inprimatzea 

saihestea ahalbidetuko du, dokumentu horiek era elektronikoan bidaliko 

baitzaizkio korrespondentzia-zerbitzuen hornitzaileari, gero, 

digitalizazio-zentro batean edo antzeko beste tokiren batean paperean 

inprima daitezen 
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o Posta bidezko jakinarazpen/komunikazioen igorpenaren 

automatizazioari esker, jakinarazpen elektronikoa bezalaxe era 

automatizatuan tratatu ahal izango da posta-jakinarazpena ere, eta 

horrek hari lotutako izapidetze-zereginak (jakinarazpenak argitaratzea 

eta hartu-agiriak jasotzea) automatizatzea ahalbidetuko du 

Proiektu hau S/I Erregistroaren migrazio teknologikoaren proiektuarekin erlazionatuta 

dago, zeinak S/I Erregistroko dokumentuak ordezteko tresnak hobetzea ekarriko baitu, 

eta hala, kopia egiaztatua (konpultsatua) zabaldu ahal izango da Eusko Jaurlaritzako 

prozedura guztientzat, Zuzenean-go bulegoetan. 
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5. ardatza: Administrazio Elektronikoa 
 

 
 

Zerbitzuak digitalizatzeko plana 

Proiektu honen xedea Eusko Jaurlaritzako sailen eta organismo autonomoen zerbitzu 

eta prozeduren digitalizazioaren plangintza egitea da, eta hor sartzen dira bai 

herritarrei eskaintzen zaizkienak (herritarrak oro har, enpresak eta beste administrazio 

batzuk) eta bai barnekoak. 

Digitalizazioaren plangintza zerbitzu bakoitzeko organo arduradunekin adostuko da, 

hainbat irizpide erkidetan oinarritu eta kontuan hartuta: lortu nahi den digitalizazio 

maila, izapidetze-familien araberako sailkapena, soluzio estandarren erabilpena, eta 

abar. 

Zerbitzuak digitalizatzeko planak EAEko Administrazio Orokor guztia hartzen du 

barnean, baita zuzenbide publikoaren arabera beren jarduerak garatzen dituzten 
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sektore publikoko gainerako erakundeak ere, Administrazio Elektronikoari buruzko 

Dekretuak xedatuari jarraiki. 

Gaur egun, familia berrietako zerbitzuak eta prozedurak digitalizatzen ari dira, 

Zerbitzuen Digitalizazio Planean ezarritakoaren arabera; horretarako, beharrezkoa da 

ondorengo hauek garatzea prozedura-familia bakoitzaren kasuan: 

• Zerbitzuen eta prozeduren berringeniaritza 

• Prozeduraren konfigurazioa 

• Familia bakoitzari dagokion TIRADERA berezia diseinatzea, garatzea eta 

ezartzea (baimenak, jakinarazpenak administrazioari, beste familia batzuk) eta 

testuinguru-laguntzak sortzea prozedura-familia bakoitzaren arabera 

• Zerbitzu elektronikoen Plataforma Erkidearen bilakaerarako premien 

identifikazioa eta azterketa 

Gainera, zenbait prozedura-familiak partekatzen dituzten azpi-prozeduren fluxuak ere 

identifikatu dira: 

• Espedienteen erlazio berriak diseinatu, garatu eta ezartzea: 

o Azpi-espedienteen erlazioa eta lekualdatzea 

o Administrazio-errekurtsoen azpi-espedientea 

o Fiskalizazioko azpi-espedientea 

o Kudeaketa ekonomikoko azpi-espedienteak 

Hauek dira inplikatutako prozedura-familiak: 

• Herritarrei zuzenduak (bai ofizioko hasieran eta bai alde batenean): 

o Herritarren interakzioa 

o Laguntzak, bekak eta diru-laguntzak 

o Erregistroak 

o Baimenak 
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o Jakinarazpenak administrazioari 

o Ziurtagiriak 

o Salaketak, erreklamazioak eta tartekaritza 

o Zigorrak eta isunak 

o Ikuskaritza 

o Zerbitzu-eskaerak 

• Barneko erabiltzaileei zuzenduak: 

o Araugintza-xedapen orokorrak 

o Aldebiko negozioak, ez kontratu bidezkoak 

o Administrazio-egintzak 

o Kudeaketa ekonomikoa 

o Kontratazioa 

o Giza baliabideetako beste barne-prozedura batzuk, adibidez, kode 

etikoarekin bat egitea 

Administrazio Orokorreko enpresa-erregistroen 
koordinazioa 

Koordinazio-mekanismoak ezarri nahi dira Eusko Jaurlaritzako sailetan existitzen diren 

enpresa-erregistroen artean, enpresek haietako bakoitzean datuak eguneratu behar 

izatea edo dokumentazio berbera aurkeztu behar izatea ekiditeko. 

Proiektu honetan kontuan hartu beharreko alderdiak: 

• Erregistro batek edo besteak informazioa eskatzen duenean, bikoiztasunak 

ekiditea: adibidez, elkarreragingarritasun-zerbitzuen erabileran. 

• Datuak aldatzea hainbat erregistrotan, aldi berean: esate baterako, erregistro 

artean datuak trukatzeko pasabideen erabilera. 
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• Izapideak egiteko enpresen baimenduak gaitzea: Ordezkarien erregistro 

elektronikoa. 

Honako hauek dira azpi-proiektu honetarako behar diren garapen teknologikoak: 

• Formulario erkide bat diseinatu eta gaitzea, non Eusko Jaurlaritzako enpresa-

erregistro guztietan enpresek informazioa aldi berean eguneratzea 

ahalbidetuko duen informazioa bilduko den. 

• Jaurlaritzako sailetako enpresa-erregistroek eguneratu beharreko informazioa 

jasotzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren elkarreragingarritasun-

mekanismoak diseinatzea eta inplementatzea. 

• Pasabide moduko sistema bat sortzea honako hauek ahalbidetzeko: 

o Formulario erkidean sartutako datuak erregistroetara bidaltzea, 

horretarako, aurreko puntuan azaldutako elkarreragingarritasun-

zerbitzuak erabilita. 

o Erregistro batzuetako eta besteetako datuak kontsultatzea, 

herritarrentzat garrantzizkoa den informazioaren berri emateko. 

Administrazioen arteko erregistro-trukeen 
automatizazioa 

Proiektu honen helburua euskal administrazio barruko erregistroen arteko eta Estatuko 

gainerako administrazio publikoetako erregistroekiko konexioa lortzea da, SICRES 3.0 

araua, Erregistro-idazpenen Trukerako Elkarreragingarritasuneko Arau Teknikoa eta 

Erregistroak Interkonektatzeko Sistema (EIS) betetzearen bitartez, ondorengo 

funtzionalitateei bide ematen zaiela: 

• Administrazio publikoko erregistro-bulego guztien (presentzialak eta 

elektronikoak) arteko interkonexioa. 

• Herritarrek jatorriz paperean aurkeztutako dokumentu elektronikoak igortzea. 

• Erregistro-bulegoen eta organo eskudunen artean, komunikazio elektroniko 

seguruak erabilita, erregistro-idazpenak trukatzea. 

• 11/2007 Legeko 24.4. artikuluaren legezko obligazioa betetzea. 
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Azpi-proiektu honetarako beharrezkoak diren garapen teknologikoen barruan sartzen 

dira Gobernuko S/I Erregistro korporatiboaren aplikazioan egin beharreko 

egokitzapenak berori MINHAPeko EIS plataforman txertatzeko. 

Aldaketa horiek gauzatzeko beharrezkoa da S/I Erregistroaren migrazioa egitea (5.4.3 

proiektua), eguneratze teknologikoa egiteko, batetik, baina, bestetik, baita SICRES 3.0 

arauaren euskarri izan dadin ere, ezinbesteko baldintza baita azken hori EISekin 

elkarreragingarritasuna izateko. 

Elkarreragingarritasuneko sistema orokorra 

Sistema orokor bat sortzea Euskadiko administrazioen artean elkar eragile izan 

daitezkeen datuak trukatzea ahalbidetuko duena eta, era berean, Estatuko 

administrazioekin lotune erkide izango dena (Elkarreragingarritasun-nodoa). 

Sistema horrek antolakuntza-, funtzio- eta teknologia-dimentsioak izan behar ditu, 

ondoko alderdiok aintzat harturik: 

• Zerbitzu-eredu baten definizioa (nola kudeatu, nork kudeatu/koordinatu, 

zerbitzu mailak, erantzukizunak, eta abar). Erreferentziak: Estatuko 

Administrazio Orokorra (AGE) eta Kataluniakoa (AOC). 

• Datuen bitartekotza/trukaketa egiteko plataforma bat aztertzea, diseinatzea eta 

garatzea. 

• Arauei lotutako alderdiak. 

Elkarreragingarritasun-nodorako egin beharreko ekintzak: 

• Ardura hartzen duen organismoaren euskarri izatea, proiektuaren definizioa eta 

irismena zehaztean. 

• Elkarreragingarritasun-plataformaren hedapenerako birtualizazioa eta 

automatizazioa. 

• Hobekuntzak elkarreragingarritasun-plataformaren monitorizazioan. 
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Zerbitzu-katalogoaren bilakaera eta PLATEA 
sistemetan integratzea 

Proiektu honekin lotutako garapen teknologikoen barruan sartzen dira ondoko hauek: 

• Plataformaren zerbitzu erkideetan integratzea. 

o Zerbitzu-katalogoa sinkronizatzea eta integratzea honako hauekin: 

o Platea Internet 

o Ordezkarien erregistroa 

o Izapideak egiteko sistemak 

o Artxibo digitala 

o Elkarreragingarritasuna: elkarreragingarritasun-zerbitzuen baimenak 

kudeatzeko tresnak hobetzea 

• Zerbitzu-katalogoaren bilakaera. Zerbitzu elektronikoen kudeaketa-eredua 

sendotzean hautematen diren hobekuntzak aztertu, garatu eta ezartzea. 

Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen Bilakaera 

Proiektu honen xedea Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen bilakaera 

funtzionala eta teknologikoa lortzea da, bera izango baita Eusko Jaurlaritzako 

izapidetze elektronikoaren euskarri teknologikoa. 

Bilakaera teknologikoak Plataformaren eskuragarritasuna, egonkortasuna, 

eskalagarritasuna eta errendimendua bermatzea bilatzen du; bai-eta beste sistema 

korporatibo batzuetatik eratorritako premiei erantzutea ere. 

Gainera, bilakaera teknologiko horri esker, bermez ekin ahal izango zaio Plataformaren 

etorkizuneko bilakaera funtzionalari, batik bat, erabilgarritasunaren alorrean planteatu 

diren hobekuntzei dagokienez. 

Honako hauek dira azpiegituren eskuragarritasuna, egonkortasuna, eskalagarritasuna 

eta errendimendua segurtatzen duten ekintzak: 

• Azpiegituren erdigunearen bilakaera teknologikorako proiektuak. Azpiegiturak 

tresna teknologiko eguneratuenekin hornitzea lortu nahi da, azpiegitura horien 
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errendimendua, egonkortasuna, eskalagarritasuna eta eskuragarritasuna 

hobetzea bermatzeko. Proiektuen barruan sartzen da azpiegiturak osatzen 

dituzten aplikazioen berrarkitektura: 

o Platea Internet 

o Platea Izapideak 

o Platea dokumentala – dokusi 

• Migrazioa WEBLOGIC 11ra (JDK 1.6): apikazio-zerbitzarien migrazioa 

zaharkitze teknologikoa ekiditeko eta errendimendua, egonkortasuna, 

eskuragarritasuna eta eskalagarritasuna bermatzeko eta hobetzeko: 

o Platea Internet 

o Artxibo digitala - dokusi 

o Izapidetze elektronikoa 

• Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen birtualizazioa osatzea: 

o Artxibo digitala - dokusi 

o Izapide elektronikoak egiteko sistemak 

o Finantza-erakundeekiko pasabideak 

o Elkarreragingarritasuneko Sistema Orokorra 

o Platea Interneten erdigunea 

o Platea Interneten APIak 

• Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen monitorizazio-prozesuak 

hobetzea: 

o Artxibo digitala - dokusi 

o Izapide elektronikoak egiteko sistemak 

o Platea Internet 

o Elkarreragingarritasuneko Sistema Orokorra 
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• dokusi – artxibo digitalean biltegiratze-ahalmena handitzearen ezarketa. 

Horretarako, biltegiratze-maila berriak ezarri beharko dira, beste tipologia 

batzuetako edukien (adib. multimediakoak) biltegiratze-premia berriak kontuan 

hartzea ahalbidetuko dutenak, bai-eta biltegiratu beharreko informazio-bolumen 

gero eta handiagoa ere. Eskalagarritasunaren azken helburuarekin, 

biltegiratze-maila merkeago batean eduki nahi litzateke hain sarri behar izaten 

ez den informazioa, era horretan, errendimendu-betebehar handiagoak dituen 

informaziorako sarbidea optimizatzea lortuko baita 

o Artxibo digitala - dokusi 

• ECM (Enterprise Content Management) korporatiboaren bertsioaren migrazioa 

zaharkitze teknologikoa ekiditeko 

o Artxibo digitala - dokusi 

• Lankidetza-inguruneei euskarria ematen dieten tresnen migrazioa eta 

eguneratze teknologikoa 

• Platea azpiegiturarekin batera, espedienteen izapidetzearen euskarri diren 

tresna erkideen bilakaera funtzionala eta teknologikoa: 

o Prozesu Masiboen Kudeatzailea (PMK) 

o Dokumentu Normalizatuen Kudeatzailea (DNK) 

Gainera, zerbitzu elektronikoen erabiltzaileen premien arabera egindako eskaerei 

erantzuteko ekintzak ere kontuan hartu beharko dira. Horrela sailkatzen dira ekintza 

horiek: 

• Oinarrizko zuzenketa 

• Eskala txikiko bilakaera 

• Gorabeheren kudeaketa 

Beste sistema korporatibo batzuek hala eskatuta, azpiegiturako aplikazioak erabiltzeko 

ekintzak: 

• EIZUko zama-proben euskarria eta egikaritzea 
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• Irekia 

• Open data 

o Euskarri funtzionala 

o Dataset, opendata eta Euskadi.net berrien argitalpena 

Izapide-bezeroaren bilakaera 

Proiektu hau ZEPEa erabilgarritasunaren esparruan bilakarazteko eta hobetzeko 

proiektuen arteko bat da. Interfaze lagungarriagoak, errazagoak eta, batik bat, 

intuitiboagoak lortu nahi dira, Plataforma erabiltzen duten erabiltzaile-kolektiboei 

erabilera errazteko asmoz eta xedez. 

Kasu honetan, barneko erabiltzaile-interfazeak bilakarazi nahi dira, hau da, 

Administrazio Publikoaren zerbitzuan dauden langileei zuzendutakoak, espedienteen 

izapideei euskarria ematen dietenak. Proiektuan interfaze hauek sartzen dira: Izapide-

bezeroa eta Abisu eta Zereginen Kudeatzailea. 

Helburuak: 

• Teknologia zaharkitua ordeztea 

• Dauden funtzionalitateen errendimendua hobetzea 

• Erabiltzaileen kexak minimizatzea 

• Erabilgarritasuna hobetzea ikus-diseinua hobetuta 

• Izapideak sinpletzea eta zerbitzuen digitalizazioa erraztea 

Horretarako, beharrezkoa da izapideak egiten dituenaren tresnen migrazio 

teknologikoa eta funtzionala. 

Konfigurazio-tresnen bilakaera 

Proiektu hau ZEPEa erabilgarritasunaren esparruan bilakarazteko eta hobetzeko 

proiektuen arteko bat da. Interfaze lagungarriagoak, errazagoak eta, batik bat, 

intuitiboagoak lortu nahi dira, Plataforma erabiltzen duten erabiltzaile-kolektiboei 

erabilera errazteko asmoz eta xedez. 
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Kasu honetan, Administrazio/Konfigurazioko erabiltzaileen interfazeak bilakarazi nahi 

dira, hau da, prozeduren konfigurazioari eta espedienteen izapideen konfigurazioari 

euskarria ematen diotenak; baita dokumentuen kudeaketako azpiegituran 

beharrezkoak diren Maisuen konfigurazioari ere.  

• Teknologia zaharkitua ordeztea 

• Dauden funtzionalitateen errendimendua hobetzea 

• Erabiltzaileen kexak minimizatzea 

• Erabilgarritasuna hobetzea ikus-diseinua hobetuta 

• Prozeduren izapidetzearen konfigurazioa sinpletzea 

Horretarako, beharrezkoa da azpiegituren konfigurazio-tresnen migrazio teknologikoa 

eta funtzionala. Honako hauena, zehazki: 

• Izapideak eta zereginak konfiguratzeko fitxategia 

• Prozedurak konfiguratzeko fitxategia 

• dokusi konfiguratzeko maisuak 

Formularioen toolkit-aren bilakaera 

Azpi-proiektu hau ZEPEa erabilgarritasunaren esparruan bilakarazteko eta hobetzeko 

proiektuen arteko bat da. Interfaze lagungarriagoak, errazagoak eta, batik bat, 

intuitiboagoak lortu nahi dira, Plataforma erabiltzen duten erabiltzaile-kolektiboei 

erabilera errazteko asmoz eta xedez. 

Kasu honetan, herritarrek eskariak egiteko eta dokumentazioa aurkezteko 

beharrezkoak diren erabiltzaile-interfazeak bilakarazi nahi dira. 

Formularioen toolkit-aren bilakaerak honako helburu hauek ditu: 

• Teknologia zaharkitua ordeztea 

• Dauden funtzionalitateen errendimendua hobetzea 

• Erabiltzaileen kexak minimizatzea 

• Erabilgarritasuna hobetzea ikus-diseinua hobetuta 
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• Formularioen konfigurazioa sinpletzea eta pdf formatukoak ekiditea 

• Zerbitzuen digitalizazioa erraztea 

Erabiltzaile-interfazearen bilakaera baliaturik, erreminta berrian sartuko dira zerbitzu 

elektronikoen abian jartzean eta prestazioan zehar sortutako hobekuntza-eskariak. 

Horretarako, beharrezkoa da formularioak elaboratzeko tresna estandarraren migrazio 

teknologikoa eta funtzionala, honako ezaugarri hauekin: 

• UDA garapeneko framework-aren erabilpena 

• interfaze grafikoa estandarizatzea, sailkako estilo pertsonalizatuak ahalbidetzen 

dituela 

• orriak birzamatu gabe 

• datu-eremu balioztagarriak eta selektiboak, hutsegite-adierazpenekin 

• FTParen (fitxategiak trukatzeko plataforma) erabilera 

• eskaera-kudeatzaile bat gehitzen duela 

• ordezkarien Erregistroa gehitzen duela, prozedura bakoitzeko 

• eskaeran, lehen mailako eta negozioko datuak gehitzen dituela 

• eskaera presentziala eta elektronikoa bateratzen dituela 

• html formularioak sortzeko laguntzailea gehitzen duela 

Beste aplikazio batzuekiko interakzioa 

• EHAA 

Proiektuaren xedea izapidetze elektronikorako sistema korporatiboen eta 

EHAAren aplikazioaren arteko interakzio elektronikoa da. 

o Artxibo digitala EHAAn integratzea 

• IZO (HAEE) 

Proiektuaren xedea izapidetze elektronikorako sistema korporatiboen eta 

HAAEko IZO Itzulpen Zerbitzu Ofizialaren aplikazioaren arteko interakzio 
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elektronikoa da. 

• Kudeaketa ekonomikoa eta fiskalizazioa 

Proiektuaren xedea izapidetze elektronikorako sistema korporatiboen eta 

ekonomia-kudeaketako aplikazioaren arteko interakzio elektronikoa da: 

o Ekonomia- eta arau-kontrola 

o Ekonomia- eta zerga-kontrola 

o Kontabilitatea 

o Hirugarrenen erregistroa 

• JustiziaSIP 

Proiektuaren helburua izapidetze elektronikorako sistema korporatiboen eta 

JustiziaSIP aplikazioaren arteko interakzio elektronikoa da, bai Eusko 

Jaurlaritzako legelarien zerbitzuetako eguneroko kudeaketan epaitegiko 

espediente elektronikoaren informaziora heltzeko, eta bai espedienteak 

izapidetzeko epaitegietako instantzia desberdinetan: 

o Administrazioarekiko auzien sala 

o Lan-arloko sala 

o Lanaren sala 

• Gobernu Kontseilua 

Proiektuaren xedea izapidetze elektronikorako sistema korporatiboen eta 

Gobernu Kontseiluaren gaiak kudeatzeko aplikazioaren arteko interakzio 

elektronikoa da. 

• Hitzarmen-erregistroaren eta Gobernuko Akten aplikazioarekiko 

interakzioa 

Proiektuaren xedea izapidetze elektronikorako sistema korporatiboen eta 

Legebiltzarrarekiko Harreman eta Jaurlaritzako Idazkaritzaren Hitzarmen eta 

Gobernuko Akten aplikazioaren arteko interakzio elektronikoa da, eta Eusko 
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Jaurlaritzak hirugarrenekin dituen hitzarmenen Euskadi.net-eko argitalpenaren 

aplikazioarekin ere bai, gardentasun- eta gobernantza-helburuen harira. 

• Interakzioa Arartekoaren aplikazioarekin 

Pasabideen bilakaera 

Proiektu honen helburua ordainketa, bankuetako datu, berme eta erregistroen 

pasabideen bilakaera da, bai-eta pasabide horiek Zerbitzu Elektronikoen Plataforma 

Erkidean txertatzea ere. 

Proiektu honen barruan sartzen da ondorengo pasabide hauen bilakaera: 

• Finantza-erakundeekiko pasabidea: finantza-erakundeen fusiorako euskarria, 

kudeaketako erabiltzaile-interfazearen bilakaera funtzionala, negozio-guneen 

bilakaera teknikoa, … 

• Berme telematikoen pasabidea: bilakaera funtzionala eta teknikoa, berme-

erakundeekiko integrazioa, Eusko Jaurlaritzako Diruzaintza eta Ogasun 

premiekiko integrazioa, … 

• SIPCA: FTPrekin integratzea, … 

• Erregistroen pasabidea: hirugarrenak eta beste batzuk. 

Sarrera/Irteeren Erregistroa 

Proiektu honen xedea Sarrera eta Irteera (S/I) Erregistroaren aplikazioa bilakaraztea 

da, bai teknologiaren ikuspuntutik, eta bai SICRES 3.0 araudira egokitzearenetik. 

Eguneratze teknologiko honek Eusko Jaurlaritzaren Sarrera/Irteeren Erregistroaren 

soluzioari tresna teknologiko berriagoak gehitzea ahalbidetuko du. Migrazio 

teknologikoak jartzen ditu beharrezko oinarriak Administrazio Elektronikorako Kontseilu 

Gorenaren SICRES 3.0 araua abian jartzeko eta Erregistro-idazpenen Trukerako 

Elkarreragingarritasuneko Arau Teknikoa betetzea ahalbidetzen du.  

Era osagarrian, Sarrera/Irteeren Erregistroaren plataforma berriak egokiago eutsiko die 

“zero paper” ekimenetik sortuko diren egoera funtzionalei, non Administrazioan papera 

sartzea baztertzen baita. 
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Proiektu teknologikoan sartzen dira: 

• Eusko Jaurlaritzako Sarrera/Irteera Erregistrorako aterpe birtualizatuko soluzio 

berri bat definitzea, diseinatzea eta hornitzea. 

• Sarrera/Irteera Erregistroa J2EEra migratzea, soluzio berrira migratuko direlarik 

oraingo bertsioan eskura dauden pertsonalizazioak: Invesicres aplikazioa 

ondorengo betekizun espezifikoetara egokitzea: Xlnets, bulegoen araberako 

banaketa, etab.; Digitalizazio Seguruko funtzionalitateak gehitzea (sinadura, 

dokumentuen formatua, Dokusi, etab.); oraingo datu ereduaren migrazioa; 

atzerako bateragarritasun soluzioa oraingo zerbitzuen APIrako (altareg, N57, 

SRP, SRT). 

• Sicres 3.0: S/I Erregistroaren soluzioa eguneratzea Sicres 3.0 araua betetzeko. 

Arau horrek erregistro-truke guztiz automatizatua ahalbidetzen du, izan ere, 

erregistro-datuak ez ezik, jatorrizko administrazioko leihatilan erregistra 

daitezkeen dokumentu elektronikoak ere trukatzeko aukera ematen baitu. 

Proiektu hori amaitzea ezinbesteko baldintza da Administrazioen arteko 

Erregistro-idazpenen Automatizazioa proiektuari ekiteko. 

Zerbitzu elektronikoen aginte-koadroa 

Proiektu honen helburua Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen aginte-

koadroaren aplikazioa bilakaraztea da, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoen 

erabilpenari buruzko informazio egokia, osoa eta eguneratua eskura izateko. 

Proiektu honen xede den bilakaerak ondoko hauek aurreikusiko ditu: 

• Aginte-koadroa sailka pertsonalizatzea, sektoreko eta negozioko premien 

arabera. 

• Aldizkako txostenak automatikoki sortzea, sailetako pertsonalizazioen arabera. 

• Kontsulta-dimentsioak eguneratzea eta hedatzea. 

• Adierazle berriak gehitzea (elkarreragingarritasuna, sinadura,...). 
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Aurrekontua: Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen Bilakaera 
 

AURREKONTUA 2014 2015 2016 GUZTIRA 

 

2. ardatza.- Herritarrekiko interakzioa       

2.2: Herritarrekiko interakzio-zerbitzuak 800.000,00 816.000,00 832.320,00 2.448.320,00 

2.3: Herritarrekiko interakziorako plataforma erkidea 672.417,00 685.865,34 699.582,65 2.057.864,99 

Guztira 2. ardatza 1.472.417,00 1.501.865,34 1.531.902,65 4.506.184,99 

 

5. ardatza.- Administrazio elektronikoa     

5.2: Zerbitzu elektronikoen eskaintza 740.862,52 755.679,77 770.793,37 2.267.335,66 

5.3: Elkarreragingarritasuna 90.750,00 92.565,00 94.416,30 277.731,30 

5.4: Zerbitzu elektronikoen plataforma erkidearen bilakaera 3.233.464,48 3.298.133,77 3.364.096,44 9.895.694,69 

Guztira 5. ardatza 4.065.077,00 4.146.378,54 4.229.306,11 12.440.761,65 

 

Guztira 5.537.494,00 5.648.243,88 5.761.208,76 16.946.946,64 
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Kronograma: Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen Bilakaera 
 

 

  

ZERBITZU ELEKTRONIKOEN PLATAFORMA ERKIDEAREN BILAKAERA PLANA 2014 2015 2016 

1. ARDATZA: GARDENTASUNA ETA GOBERNU ONA    
Open data Euskadiren bilakaera X X X 

2. ARDATZA: ZERBITZUEN KALITATEA    
Dokumentuak estandarizatzea eta normalizatzea X X X 
Web kanala interakzio-eredu berrira egokitzea X X X 
Herritarrekiko interakziorako kanal berriak (gizarte-sareak eta beste plataforma batzuk) X X X 
Herritarrekiko interakziorako zerbitzu elektronikoen eskaintza X   
Zuzenean atariko informazioaren barne-kudeaketa sistemaren hobekuntza X   
Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bilakaera X X  
Espedienteak kontsultatzeko eta izapidetzeko «Nire kudeaketak» sistemaren bilakaera X X X 
Telefono-kanalaren bilakaera X   
Zerbitzuen Katalogoaren argitalpen osoa eta eguneratua egoitza elektronikoan X X X 
Identifikazio modu berriak eta sinadura elektroniko aurreratua (SEA) X X X 
Zerbitzu elektronikoen EAG sortzea X   

3. ARDATZA: ANTOLAKUNTZA-EGOKITZAPENA    
Intranet-aren bilakaera X X X 
Izapidetze elektronikoaren idazmahaia: TRAMITAGUNE X X X 
Papera digitalizatzea Eusko Jaurlaritzako sail guztietan X X X 
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5. ARDATZA: ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA    
Zerbitzuak digitalizatzeko plana X X X 
Administrazio Orokorreko enpresa-erregistroen koordinazioa  X X 
Administrazioen arteko erregistro-trukeen automatizazioa  X X 
Elkarreragingarritasuneko sistema orokorra X X  
 
Zerbitzu-katalogoaren bilakaera eta PLATEA sistemetan integratzea 

X   

Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Erkidearen Bilakaera X X X 
Izapide-bezeroaren bilakaera X X X 
Konfigurazio-tresnen bilakaera   X 
Formularioen toolkit-aren bilakaera X   
Beste aplikazio batzuekiko interakzioa X X X 

Pasabideen bilakaera X X X 
Sarrera/Irteeren Erregistroa X   
Zerbitzu elektronikoen aginte-koadroa X X X 

ZERBITZU ELEKTRONIKOEN PLATAFORMA ERKIDEAREN BILAKAERA PLANA 2014 2015 2016 



 

 

 

 


