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 Zertarako proiektu bat?

 Proeiktu baten egitura
Ohiko akatsak

Zer ikasi behar dugu?

E-administrazioa: saihestu ezin dugun errealitate bat
 Eta gu…nola identifikatzen gara?

Herritarraren txartela
Erakundearen ordezkaria
B@k eta B@kQ
Ontzi Jokoa
NAN elektronikoa
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Gure taldeek besterik behar ote dute?

 Definizioa

 Arauak
Administrazioari buruzkoak

Herritarrei buruzkoak

 Zer behar da harreman elektroniko hau

gauzatzeko
Zerbitzari segurua
Ziurtagiri digitala
Sinadura elektroniko aurreratua
Ziurtapen-Zerbitzuen Emailea

Proiektua eta bere idazketa
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Zer ikasi behar dugu?

E-administrazioa: saihestu ezin dugun errealitate bat

 Tramitatzen has gaitezen! 
Estatu mailan
Autonomia-erkidego mailan
Probintzia mailan

 Ziurtatutako sinadura elektronikoaren prozesua
Id@zki-ren applet-a erabiliz

Id@zki deskopt-a erabiliz

 Ontzi Jokoaren bidezko sinadura elektronikoaren prozesua
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 Emaitzen jarraipena eta ebaluazioa erraztea

Elkartegintza eremuko proiektuen elaborazioa bizi garen errealitatea hobetu nahiaren ondorio zuzena
da.
Proiektu bat egiteak, helburu jakin batzuk lortzeko gauzatu beharreko ekintzak aldez aurretik
aurreratzea dakar. Hortaz, proiektua, egin nahi denaren bidea ondo aurreikusi, orientatu eta
prestatzea xede duen lan-plana besterik ez da.

Laburbilduz, elkartegintza eremuko nahiz beste eremu batzuetako edozein proiektu lantzeak honako
funtzio hauek (edo gutxienez, hauetakoren bat) gauzatzea du helburu:

Zertarako proiektu bat?

 Denbora epe batean (normalean urte batean) 
egin nahi ditugun proiektuak definitzen eta 
antolatzen laguntzea

 Proiektua gauzatzean beste pertsona nahiz 
erakunde edo administrazio batzuen 
lankidetza lortzeko tresnatzat erabil dezakegu 
(helburuak, jasotzaileak, jarduerak, metodologiak 
eta abar biltzen dituen heinean).

Proiektua eta honen idazketa



Proiektu bat behar bezala taxutu ahal izateko, horren helburuak lortzea ahalbidetuko diguten mugarri guztiak
harmonizatu behar ditugu, hala nola, beharrizanen diagnostikoa, helburuen identifikazioa, jardueren nahiz
gauzatze-aldien zehaztapena nahiz proiektua aurrera ateratzeko erabil daitezkeen baliabideen deskribapena.
Ondorioz, ikuspuntu operatibo batetik, ekintza bat programatzeak honako galdera hauei erantzutea dakar:

Proiektu baten egitura

Proiektua eta honen idazketa

ZER?
Zer egin behar dugu? 
 Proiektuaren izaera

Proiektuaren ideia nagusiaren
identifikazioa, zein programari

atxikita dagoen eta zein premiak
sorrarazi duen identifikatuz.

ZERGATIK?
Zergatik egin behar dugu? 
 Jatorria eta argudioak

Diagnostikoan eta 
justifikazioan detektatutako 

aurrekariak.

ZERTARAKO?
Zertarako egin behar dugu?? 

 Helburuak
Ekintza baten bitartez gauzatu

nahi diren lorpenak.

NORENTZAT?

Norentzat?
 Personas destinatarias

Pertsona jasotzaile zuzenak nahiz
zeharkakoak identifikatzea..

NORAINO?
Zenbat egin behar dugu? ? 

 Helmugak
Zenbat lortu nahi dugun helburu 
bakoitzetik eta zein kalitatetakoa 

den lortu nahi dugun hori.

NON?
Non egin behar dugu? 

Kokapen fisikoa
Kokatu beharreko lurraldea 

mugatzea, leku zehatza 
adieraziz..

NOLA?
Nola egin behar dugu?
 Gauzatu beharreko 

jarduerak eta eginkizunak. 
Metodologia

Finkatutako helmugak eta
helburuak lortzeko behar diren 

ekintzak eta prozedurak.

NOIZ?
Noiz egin behar dugu? 

Jardueren agenda eta egutegia

NORK?
Nork egin behar du? 
 Giza-baliabideak

Jarduerak gauzatzeko behar diren 
pertsonen kantitatea nahiz 

kalitatea.

ZEREN 
LAGUNTZAZ?
Zeren laguntzaz egin 

behar dugu?  Baliabide 
materialak

Behar ditugun instalazioak, 
materialak, tresnak eta 

ekipamenduak.

ZENBAT?
Nola ordaindu behar dugu? 
 Finantza-baliabideak

Aurrekontua eta finantzaketa
.

EBALUAZIOA
Efikazia eta efizientzia

Nola egingo dugun ebaluazioa, zein
unetan, nork egin behar duen eta

zer aztertuko den, dagozkien
adierazleekin.



Proiektu baten elaborazioan eta idazketan, ‘check-list’ gisara, honako alderdi hauek aurreikusi ahal
ditugu::

Proiektu baten egitura

Proiektua eta honen idazketa

Bolunta-ren webgunean
argitatutako “Redacción de 
proyectos” delakoan
oinarritutako
informazioa:http://www.bolunta.o
rg/manual-
gestion/proyectos2c.asp

 Proiektuaren izena edo izendapena
 Horren deskribapena
 Zioak edo justifikazioa
 Esparru instituzionala
 Xedea
 Helburuak (orokorra, espezifikoak eta operatiboak)
 Pertsona jasotzaileak
 Kokapen fisikoa eta lurralde-eremua
 Jarduerak eta eginkizunak
 Metodologia eta estiloa
 Jardueren agenda eta egutegia
 Proiektuaren administrazioa
 Baliabideak (giza-baliabideak, baliabide materialak, 

teknikoak eta ekonomikoak)
 Aurrekontua
 Ebaluazioa
 Kanpoko Faktoreak

http://www.bolunta.org/manual-gestion/proyectos2c.asp


Emakunderentzako proiektuen elaborazioan, idazketan nahiz justifikazioan oso ohikoak diren akatsak 
gertatzeko arriskua murriztearren, honako bereizketa hau egin behar dugu:

1- 'Oinarrizko' akatsak

Honako hauek ez irakurri eta ondoren proiektua hauetara ez egokitzearen ondorioz gertatzen direnak::
 Indarreko deialdiaren OINARRIAK. Oinarriak urtero aldatzen dira, eta nahitaezkoa da proiektuaren

idazketa deialdiaren helburura zein alderdi operatiboetara egokitzea: diruz lagun daitezkeen eta ezin
daitezkeen jarduerak, aurkezpena egiteko datak, ordainketa egiteko baldintzak edo diruz lagun
daitezkeen erakundeak.

 EAEko emakume eta gizonen arteko Berdintasun Plana. Oraindik indarrean dago VI. Berdintasun
Plana, baina laster batean VII. Berdintasun Plana argitaratuko dela aurreikusi

Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/-/2017/elkarteak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_vi_plan/es_emakunde/adjuntos/VIPlan_final.pdf


Proiektua deialdiaren oinarrietara* 
ez egokitzea.

 Behar-beharrezkoa ondo irakurtzea
urtero aldatzen baitira. 

 Bereziki diruz lagun daitezkeen eta
ezin daitezkeen jarduerak deskribatzen
dituen atala. Iazkoan, 4. atala..

Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa

*PDFen deskarga egokia 
aurrerago aztertuko da.



4. atala

Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa



4. atala

Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa



Berdintasun Planera ez egokitzea

Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa

Planean aurreikusitako esku-
hartze ardatzetako batera ez 
egokitzea.

*Indarreko azken planaren adibidea: VI. 
Plana



2- Prozedurari dagozkion akatsak

Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa

 Administrazioko beste erakunde batzuekiko 
(zehazkiago esanda, Ogasunarekiko eta 
Gizarte-Segurantzarekiko) 
interoperabilitate bidezko kontsultak egitea 
ahalbidetzen duten atalak ez aukeratzea

 “Hirugarrenen Alta” delakoaren bidez
balizko kontu edo titulartasun aldaketak 
ez komunikatzea
.

‘Huts egitez’ edo prozedurari buruzko ezagutzarik ezaren ondorioz gertatzen direnak. 
Adibidez:



Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa

Ondorioz, 

Idazketa amaituta, dirulaguntzak eskatu ahal izateko, garrantzitsua da eskaera eta/edo justifikazioa 
egiteko dokumentuak aztertzea eskatutako eremu bakoitzean gure proiektuaren zein alderdi txertatu 
behar den bereizteko, eta eskaera-prozesuari ekin aurretik dokumentazio osoa prest edukitzea.

Ondo funtsatutako eta izapidetutako proiektu on bat 
izatea oinarrizkoa da gure finantzaketa-eskaera egiteko 
nahiz proiektua gauzatzeko



Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa

Behar-beharrezkoa da 
deialdiaren Oinarriak
nahiz indarreko
Berdintasun Plana 
irakurrita edukitzea



Ohiko akatsak

Proiektua eta honen idazketa



PDF artxiboen deskarga egokia

Proiektua eta honen idazketa

Subentzio eskaera nahiz justifikaziorako inprimagarriak eta betegarriak diren dokumentuak
Emakunderen web-orrian aurkitzen dira beti..Batzuetan, gure nabigatzaileek ezin dute dokumentu
hauek ireki PDF irakurtzaileak eguneratuta ez izatean.

Hauek deskargatzeko, ireketziko eta ondo ikusteko:

1. Arratoiaren eskumako botoia sakatu estekaren gainean (urdina)
2. “guardar enlace como” klik egiten dugu
3. PC-ko karpeta aukeratzen dugu gure fitxategietarako
4. Gordetzen dugu



PDF artxiboen eraketa egokia

Proiektua eta honen idazketa

Idatzita dauzkagun proiektuak Emakunderen aplikatibora 'igotzeko' edo eransteko modurik onena 
oinarrizko dokumentuak (kalkulu-orriak zein testu-dokumentuak) PDF bihurtzea da.
PDF bat sortzeko hain modu daude:

 Dokumentuak gordetzean “PDF bezala gorde” deritzon aukera erabiltzea.. 
 “Gorde honela” aukera ere erabil daiteke, fitxategi mota hautatzean PDF formatua

aukeratuz
 Azkenik, inprimatu agindua eman daiteke, baina inprimagailu bat aukeratu beharrean, “PDF 

bezala inprimatu” delako aukera hautatuta

Oharra:
Gure dokumentuetan webguneren baterako nahiz dokumentuaren barruko zatiren baterako estekak baldin badaude
(dokumentu nabigagarrien kasuan), “PDF bezala inprimatu” aukera baztertu behar dugu, paperean inprimatuta
bezala geratuko litzatekeelako..



Administrazio Elektronikoa Europear Batasunak
emandako definizioaren arabera

Informazio eta Komunikazio Teknologien
(IKT) erabilera administrazio publikoan
izango litzake, antolakuntzaren aldaketei
lotua, zerbitzu publikoak eta prozesu
demokratikoak hobetzeko, eta politika
publikoei laguntza indartzeko asmoz
sortua

Zer da e-administrazioa?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

“

“



Honen inguruko arau espezifiko bat dago, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearena. Bertan ezarritakoaren arabera, izapidetze elektronikoak
Administrazioen ohiko jarduketa-modua izan behar du. Betebehar orokor hau Legean zehar
garatu eta eskubide eta betebehar jakin batzuetan zehaztu da:

 Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra.
 Herritarrek interesdun bezala dituzten eskubideak.
 Prozedurako interesdunen identifikazioa eta sinadura.
 Interesdunek laguntza izateko duten eskubidea.
 Informazio eskubidea.
 Erregistro elektronikoak.
 Dokumentuak artxibatzea.
 Prozeduren izapidetze elektronikoa.

Administrazioari buruzkoak

Arauak

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea



Herritarrok ere Administrazio Publikoekin harreman elektronikoa izateko betebeharra dugu 2016ko
urriaren 2az geroztik, izan ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legearen arabera, pertsona juridikoek Administrazio Publikoekin harremana bitarteko
elektronikoz izatera behartuta daude (14. Art.)

Herritarrei buruzkoak

Arauak

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

14. artikulua. Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra..
2. Betiere, administrazio-prozedura baten edozein izapidetarako administrazio publikoekin harremana bitarteko elektronikoz 
izatera behartuak egongo dira honako hauek, gutxienez::

a) Pertsona juridikoak.
b) Nortasun juridikorik gabeko entitateak.
c) Diharduten jarduera profesionalean jarduteko elkargo bateko kide izan behar dutenak, jarduera profesional hori dela-
eta administrazio publikoekin egin behar dituzten izapide eta jarduketetarako. Kolektibo horretakotzat joko dira beti 
notarioak, jabetzaren erregistratzaileak eta merkataritzaerregistratzaileak.
d) Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartua dagoen interesdun baten ordezkari direnak.
e) Administrazio publikoetako enplegatuak, enplegatu publiko izateagatik administraziookin egiten dituzten izapide eta 
jarduketetarako, administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen eran.



Ikuspuntu horretatik, administrazio batek ez ditu behar soilik komunikazio-bide berri horiek erabiltzeko
teknologikoki ahaldunduta dauden herritarrak, baizik eta, batez ere, herritar konprometituak eta parte-
hartzaileak behar ditu. Horrek, alde bikoitzeko konpromisoa:

 Alde batetik, Administrazio batek ‘elektronikoa’ izateko inplementatu behar du:
 Akreditazio sistema bat, Administrazioak zein herritarrek legeak ezarritako baldintza

guztiak betetzen dituzten izapide elektronikoen prozesuak gauzatu ahal ditzaten.

 Erregistro-elektroniko bat, edozein zerbitzu publiko ematerakoan sortzen den transakzio
eta dokumentazioa prozesatzea ahalbidetuko duena.

 Bestetik, herritar konprometituak, parte-hartzaileak eta akreditatuak.

Herritarrei buruzkoak

Arauak

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea



Herritarrei buruzkoak

Arauak

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Gaur egun, Administrazio Elektronikoaren bitartez herritarrek, beste hainbat artean, ondorengo gestioak
egin dezakete:

 Administrazio prozedurak hasi.

 Eskakizunen kopiak lortu.

 Eskakizun bati dokumentuak erantsi.

 Berehalako erantzunen zerbitzuetara heldu.

 Aitormen, tasa eta zergen ordainketa.

 Medikuarekin edo beste eratako hitzordua eskatu.

 Kexak eta iradokizunak aukeztu.

 Ekimen publiko ezberdinetan parte hartu.



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Herritarrek izapidetze elektronikoari buruz dituzten eskubide eta betebeharrak arautzeko premia
horrek argi utzi du zeozer aldatu dela eta horren inplementazio-maila erregulatzeko modukoa dela.

Gaur egun, maila guztietako (tokiko, probintziako, autonomia-erkidegoko nahiz estatuko)
administrazioen webguneetan inplementatu diren 'lehiatila birtualen' edo 'egoitza elektronikoen'
bitartez, Administrazioarekin telematikoki elkarreragiteko aukera daukagu urteko 365 egunetako 24
orduetan.
Beraz, tramitazio telematikoa errealitate bat da, eta horrek datu pertsonalak Interneten bitartez
trukatzera behartzen gaitu.

Horretarako, transakzio seguruetarako ingurune bat behar dugu 'Egoitza elektroniko' horien
barruan, baita erabiltzaileen identifikazio elektroniko seguru eta onartu bat ere (ziurtagiri
elektronikoa). Gaur egun, ziurtapen digitaletan edo elektronikoetan oinarritutako sistemek
komunikazioen segurtasuna bermatzen dute.

Oharra:
Oso garrantzitsua da zerbitzari seguru bat ziurtagiri digital batekin edo sinadura digital batekin ez
nahastea



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Zerbitzari seguru batek erabiltzaileak adierazitako webgunera bene-benetan konektatuta daudela
bermatzen du.

Beraz, zerbitzari seguru bat, web orrialde zerbitzari bat da, bertan bezeroa eta zerbitzariaren artean
trukatutako informazioak, enkriptatuta garraiatzen du sarean zehar, datuen pribatutasuna bermatuz.

Bisualki oso erraz identifika dezakegu Interneteko protokolo berezi bat erabili (https://) eta helbide-
barran giltzarrapo bat duelako.

Zerbitzari segurua



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Alabaina, webgune batek konexio segurua
izateak ez du esan nahi webgune hori
segurua edo konfiantzazkoa denik.

Horretarako, zerbitzari seguru batek, 
konfiantzazko hirugarren batek emandako 
ziurtagiri digitala erabili behar du, zerbitzari 
seguru horren eta erakunde jabearen arteko 
harremanaren egiazkotasuna bermatzeko.

Zerbitzari segurua

https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=es

https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=es


Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Ziurtagiri Digitala da Interneten pertsona baten nortasuna -juridikoa izan ala ez- teknikoki eta legalki
bermatzea ahalbidetzen duen modu bakarra. Hortaz, ziurtagiri digitalak, pertsona fisiko nahiz
juridikoen, ekipoen eta bestelako erakunde ez-juridikoen nortasunak online ziurtatzeko Interneten
erabiltzen diren egiaztagiri elektronikoak dira. Pasaporte, gida-baimen eta bestelako nortasun-
agirien antzera funtzionatzen dute.

Gainera, ziurtagiri digitalaz honako hau ere egin daiteke:

 Dokumentuak elektronikoki sinatzea.
 Komunikazioak zifratzea

Hori dela eta, nahitaez erabili behar da Administrazioarekiko tramitazio telematikoan, honek
autentifikazio, zifratze eta sinadura digitala eskatzen baitu.

Ziurtagiri digitala



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Ziurtagiri Digitalak bi gako kriptografiko ditu, bata publikoa eta bestea pribatua, algoritmo
matematiko baten bitartez sortutakoak, eta ondorioz, bi gako horietako batez zifratzen dena beste
gakoaz baino ezin da deszifratu. Ziurtagiriaren titularrak ondo gordeta eduki behar du beti gako
pribatua, izan ere, lapurtzekotan, haren nortasuna ordezkatu eta faltsutu liteke sarean. Kasu
honetan, titularrak ziurtagiria* ahalik eta azkarren baliogabetu beharko luke.

Laburbilduz, Ziurtagiri Digitala, berez, titularraren datuak eta gako publikoa biltzen dituen
dokumentu digitala da, Ziurtapen Agintari batek elektronikoki sinatutakoa, konfiantzazko hirugarren
erakunde horri baitagokio gako publikoa titularraren datuekin bat datorrela ziurtatzea. Ziurtagiri
digitalak emateaz arduratzen diren hirugarren horiek Ziurtapen-Zerbitzuen Emaileak izenaz
ezagutzen dira. Izenpe da Euskal Administrazio Publikoaren Ziurtapen-Zerbitzuen Emailea.

Ziurtagiri digitala

*Izenperen zenbait txartel elektronikotako txipetan detektatu den ROCA mehatxuaren eragina dela eta, Ziurtapen
Erakundeak ziurtagiri horiek baliogabetu eta berriz ere bidaltzea erabaki du segurtasuna bermatzeko, nortasun-
faltsutzerik detektatu ez arren, izan ere, ROCA erabiliz, erasotzaile batek nortasunak faltsutu, malwarea ziurtagiri
okerrarekin sinatu edo erasotzeko erraz diren gakoak erabiltzen dituzten mezuak deszifratzeko aukera izango luke..



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak

Hona hemen, 2013ko abuztuaren 31tik aurrera, Euskal administrazioak identifikazio elektronikorako
onartutako bitartekoen zerrenda, ontzat emandako sinadura-politikaren arabera:

Ziurtagiri digitala

Ordezkariak:Pertsona fisikoentzat

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/certificados_admitidos/eu_cert_ele/adjuntos/Documento%20de%20Politica%20de%20firma%20y%20de%20certificados_eu.pdf


Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Espainian badago 59/2003 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoari buruzkoa, eta bertan 
hiru sinadura mota bereizi dira:

1. Sinadura elektroniko soila: 
2. Sinadura elektroniko aurreratua: Sinatzailea identifikatzeaz gain, dokumentuaren

zuzentasuna bermatzea ahalbidetzen du.
3. Sinadura elektroniko aitortua: ziurtagiri aitortu batean oinarritutako sinadura elektroniko 

aurreratua da, sinadura sortzeko gailu seguru baten bitartez sortutakoa.

Elektronikoki emandako datuen kasuan, sinadura elektroniko aitortuak eskuzko sinadurak paperean 
emandako datuetarako duen balio berbera izango du.

Sinadura elektroniko aurreratua



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Ohiko mintzabidean ez dira bereizten sinadura digitala eta sinadura elektronikoa, baina funtsean ez 
dira gauza bera.

Sinadura Elektronikoa Sinadura Digitala baino askoz ere kontzeptu zabalagoa da::

 Sinadura digitala metodo kriptografiko jakin batzuekin lotuta dago.
 Aldiz, “Sinadura Elektronikoa” delako kontzeptua lege mailakoa da nagusiki, baliozkotasun 

juridikoa bermatzeko arau-esparru bat ematen baitio sinadurari. Hortaz, kontzeptu juridiko 
bat eta identifikatzeko metodo bat da, eskuzko sinaduraren antzekoa edo baliokidea, 
hainbat euskarri elektronikoz baliatu ohi dena. Sinadura Elektronikoa dokumentu batekin lotu 
daiteke egilea identifikatzeko, edukiarekiko adostasuna (edo desadostasuna) adierazteko, 
dokumentua irakurri dela azaltzeko edota, sinadura-motaren arabera, edukia ezin alda 
daitekeela bermatzeko

Sinadura elektroniko aurreratua



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Nola funtzionatzen du sinadura digitalak?

(Funtzionamendua azaltzeko, Kzgunea-k sinadura elektronikoari buruzko tailerrean erabili ohi duen materialaz baliatu 
gara, erabat didaktikoa, grafikoa eta argia iruditu zaigu eta)

Sinadura digitala dokumentu edo mezu baten amaieran informatzeko, fede emateko nahiz 
baliozkotasuna eta segurtasuna adierazteko gehitzen den karaktere-multzoa da. Sinadura digitalak 
ziurtasuna emateko balio du:

1. Bidalitako informazioaren konfidentzialtasuna edo sekretutasuna.
2. Informazio horren zuzentasuna, aldaketarik gabe bidali dela bermatuz.
3. Pertsona bidaltzailearen identifikazioaren egiazkotasuna.
4. Errefusarik eza, hau da, pertsona hartzaileak transmisioa aintzakotzat hartzea, 

hirugarrenen aurrean datu horiek une jakin batean bidali izana ezin ukatzeko modukoa, 
izan ere, sinadura horren atzean, sinadura nahiz sinatzailearen nortasuna baliozkotzen
dituen antolakunde edo erakunde batek emandako ziurtagiri ofiziala dago.

Sinadura elektroniko aurreratua



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Nola funtzionatzen du sinadura digitalak?

Sinadura electrónica sistema erabiltzen dugunean, persona fisiko edo juridiko bakoitzak gako pare bat
ditu:

Gako pribatua, beti ere bere jaberaren kontrolpean jarraitu behar du. Ezaugarri honi esker 
sinadura elektroniko batek sinatzailea adiera bakarrez identifikatzen du.

Gako publikoa, veste persona guztiek ezagutzen dutena. Posible egiten du jasotzaileak egilea
nor den eta bidalitako datuen osotasuna egiaztatzea

Sinadura elektronikoa aurreratua



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Nola funtzionatzen du sinadura digitalak?

Gako hauek osagarriak dira bata bestearekin: batek zifratzen duena besteak bakarrik deszifratzen
du. Honela:

Beraz, ziur izan gaitezke, gako publiko horrekin deszifratutako mezua, bere gako pribatu
osagarriarekin bakarrik zifratua izan dela, hau da, gako hori lotuta dagoen pertsonarengandik
datorkigula mezua, edo berdina dena, zalantzarik gabe jakin dezakegu nor den mezu horren 
jaulkitzailea.

Sinadura elektronikoa aurreratua



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Nola funtzionatzen du sinadura digitalak

Sinadura elektronikoa aurreratua

(Adibide moduan mezu bat jarri da, baina edozein artxibo, pdf formatuan
dagoen faktura, irudi bat, testu bat, etabarretan ere aplikagarria da.

Hash funtzio hau emaitz bezela beste datu multzo bat
bueltatzen duen eragiketa da. Bueltatutako datu multzo hori
laburpen izenarekin ezagutzen da eta jatorrizko datuekin
adiera bakarrez erlazionatuta dago.

Laburpena lortzeko jatorrizko mezuari hash funtzioa berriro aplika iezaiozu. Laburpen biak ( mezuaren
sinadura deszifratzean lorturikoa eta mezuaren laburpena egitean lortutakoa) bat badatoz, sinadura
baliozkoa da eta benetakotasun, zuzentasun eta jatorrian onarpenaren baldintzak betetzen ditu.

Bat ez badator kausa ezberdinegatik izan daiteke: baten batek mezua jaso baino
lehen aldatu duelako edo kode publikoa bat ez dator sinaduran erabilitako
pribatuarekin.



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Nork eta non gordetzen dira gakoak?

Sinadura elektronikoa aurreratua

Puntu honetan, garrantzizkotzat jotzen dugu gako horiek behar bezala gordetzea. Horri atxikita dago, 
hein handi batean, prozesu osoaren segurtasuna. 

Gako pribatuak, mezuak sinatzeko erabilia, beti ere bere nagusiaren
boterepean egon behar du. Horretarako, gako hau gailu seguru batean
gordetzen da, bikoiztu ezin daitekeen eta identifikazio pertsonal zenbaki (PIN)
batez babestuta dagoen txip txartel batean.

Bestalde, gako publikoa beste pertsonentzat ezaguna izan behar da.
Horretarako, ziurtagiri digital, publiko eta eskuragarri batean
sartzen da. Ziurtagiri honek zera bermatzen du, daraman gakoa bertan
adierazten den pertsonarena dela, hau da, zalantzarik gabe
identifikatzen du.

Gogoratu:
Ziurtagiri digital bat, gako publiko bat bere jabearekin lotzen duen Ziurtapen- zerbitzuen egile batek elektronikoki 
sinatutako dokumentu elektronikoa da. Hemen kontsulta dezakezu sinadura elektronikoei buruzko ohiko galderak.

https://www.euskadi.eus/y22-sinadura/eu/contenidos/faq/egoitza_faqs_sinadura/eu_egoitza/sede_faqs_firma.html


Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Ziurtapen-zerbitzuen egilea

Ziurtapen-zerbitzuen egile batek sinadura elektronikoko zerbitzuak eskaintzen dituen erakundea da. 

Honela, ezagutzen ez dugun pertsona baten ziurtagiri digital batetan fidatzen gara, ziurtagiri hau gu
fidatzen garen erakunde batek bermatzen badu; hau da, gu fidatzen garen Ziurtapen-zerbitzuen egile
batek bermatzen badu. (Izenpe adib...)

Ziurtapen-zerbitzuen egile batek ziurtagiria fidagarria dela bermatzen du bere sinadura elektronikoarekin.



Zer behar da harreman elektroniko hori gauzatzeko?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Ziurtapen-zerbitzuen egilea

Izenpe

Izenpe SA, ziurtapen eta zerbitzu enpresa: 2002. urtean eratutako sozietate anonimo bat da, Eusko
Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek bultzatuta. Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundien sozietate informatikoen
bitartez eratu da: EJIE, LANTIK, IZFE eta CCASA.

GOGORATU: 
Sinadura elektronikoa honela defini daiteke: Internet bidez eta telefono bidez lehen bertaratuta egin
behar ziren izapideak egin ahal izateko ohiko eskuzko sinadura “ordezkatu” dezaketen prozedura
tekniko eta juridikoen multzoa.

http://www.ejie.es/indice_c.asp
http://lantik.bizkaia.net/ca_index.asp
http://www.gipuzkoa.net/index-c.html
http://www.ccasa.es/


Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Orain arte, e-Administrazioa zer den aztertu dugu, zer suposatzen duen horren bidezko tramiteak egiteak,
zeintzuk diren tramitazioa egiteko betekizunak (zerbitzari segurua, ziurtagiri digitalak, sinadura elektroniko
aurreratua), zeintzuk diren prozesu horretan parte hartzen duten eragileak (Administrazioa, herritarrak,
Ziurtapen-Erakundea), baina… zer egin behar dugu guk, nork bere errealitatetik abiatuta, tramitazio
telematiko bat hasteko?

Printzipioz, arestian aipatutako edozein ziurtagiri digitalez balia gaitezke tramiteak egiteko, baina betiere
gure lurraldeen errealitateari atxikita:

Izenpe-ren ziurtagiri horrek telematikoki
harremanetan jartzeko aukera emango
dizu administrazioekin (tokikoekin, 
forukoekin, autonomiakoekin eta 
Estatukoekin) eta gero eta erakunde
gehiagorekin, hala nola finantza-
erakundeekin.

Herritarren txartela

Atzeko aldean Itsasontzi-jokoa darama.



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Izenperen ENTITATEAREN ORDEZKARIAREN ziurtagiria sinadura elektronikoko ziurtagiri
kualifikatu bat da, administrazioekin (tokikoekin, forukoekin, autonomiakoekin eta estatukoekin) modu
telematikoan komunikatzeko (kautotzeko eta sinatzeko) aukera ematen duena. Ziurtagiri horrek
pertsona juridikoaren ziurtagiriarekin edo nortasun juridikorik gabeko entitatearen ziurtagiriarekin
betetzen zen espazioa beteko du.

Entitatearen ordezkaria

Entitateko ordezkari motako edo
nortasun juridikorik gabeko
entitateko ordezkaria motako
sinadura elektronikoko ziurtagiria
eskatzeko, eskatzaileak legezko
ordezkaria edo ahaldun
orokorra izan beharko du, eta 
edozein persona publikoren edo
pribaturen aurrean erakundea
ordezkatzeko ahalmenak
inskribatuta egon beharko du.

Txartelean, Token Usb edo Softwarean euskarrian eska
daitezke.



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Txartel hauen berritzea (herritarrena eta ordezkariena)

Ziurtagiri horiek 4 urteko balioa dute, eta Izenperen ziurtagiria iraungitzeko data baino 60 egun
lehenago, Izenpek ziurtagiria berritzeko prozesuaren berri emateko mezu elektronikoa bidaliko du
eskaera egin zenean emandako posta elektronikoko helbidera. Berritzeetan beste ziurtagiri bat jaulkiko
da, eta ziurtagiri horren hasiera-data aktibo dagoen ziurtagiriaren iraungipen-dataren ondorengoa
izango da, bata iraungi eta bestea erabiltzen hasteko.

Eskatuz entitate-zigilu ziurtagiri bat bereziki faktura elektronikorako esanda gainera beste aukera
batzuk daude SOFTWAREAN

OHARRA: Entitatearen ziurtagiria eskatzen duenak kontuan izan beharko ditu horiek jaulkitzeko
epeak. Eskatutako dokumentazioa osatzeko, erregistro-ziurtagiriak eta/edo notario ahalordeak behar
izaten dira, eta horiek ziurtagiria jaulkitzeko azken data atzeraraz dezakete

http://www.izenpe.eus/s15-content/eu/contenidos/informacion/sello_entidad/eu_def/index.shtml


Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

B@k y B@kQ

Identifikazio elektronikoko bitarteko berriak dira. Oso erabilerrazak dira eta aukera ematen dute
administrazioekin telematikoki harremanetan jartzeko..

B@k Oinarrizko mailako B@k identifikazio elektronikoko bitarteko bat da, eta honako hauek osatzen
dute: 

 Erabiltzailearen NANarekin/AIZarekin bat datorren erreferentzia-zenbaki batek.

 Pasahitz batek.

 Eta kualifikatu gabeko ziurtagiri batek. Berori Izenperen gordailu zentralizatu seguru

batean, “hodeian”, igortzen da eta sinatzeko ekintzetarako balioko du.

Gainera, dituen erabilera guztientzat edo batzuentzat osa daiteke gailu mugikor batera bidaltzen den 
kode baten bidez.

B@k-ek online igortze- eta aktibatze-prozesu bat eskatzen du abian jartzeko eta erabiltzeko
prestatzeko. Prozesu erraza da, ordenagailutik nahiz edozein gailu mugikorretatik egin beharrekoa.



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

B@kQ Tarteko maila du (funtsezkoa). Honako hauek osatzen dute:

 Erabiltzailearen NANarekin/AIZarekin bat datorren identifikadore batek.

 Pasahitz batek (B@k-ekin partekatzen da).

 16 posizio dituen koordenatu-joko batek.

 Eta ziurtagiri kualifikatu batek. Berori gordailu zentralizatu batean igortzen da eta 

sinatzeko ekintzetarako balioko du.

Egiaz, segurtasun-elementu erantsia (koordenatuak) duen B@k da. Eta balio juridiko handiagoa
duen “hodeiko” ziurtagiria.
B@kQ ere eskatu egin behar da eta, gainera, sinadura elektronikoko ziurtagiri baten sorkuntza lotuta
egotean igortzen da; baina:

 Ziurtagiri kualifikatua denez, IDENTIFIKAZIO PRESENTZIALA behar du, edota identifikazio
elektronikoko baliozko beste bitarteko bat.

 Era berean, B@kQ igorri eta aktibatzeaz ari gara haren erabilera prestatzeko abiaraztean.

B@k-rekin eta B@kQ-rekin, euskal administrazioetako hainbat zerbitzutan online kontsultak eta 
izapideak egin ahal izango dira.

B@k y B@kQ



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Herritarentzat sinadura elektronikoko beste tresna bat da, itsasontzi-jokoak eta pasahitza lotzen
dituena Izenpek, konfiantzako hirugarren baten modura, egiten duen sinaduraren kudeaketarekin. 
Erabiltzailea kautotzeko eta sinadura elektroniko aurreratua egiteko aukera ematen du tresna horrek.

Itsasontzi-jokoa

 Sinadura elektroniko aurreratua hartzen du aintzat.

 Ez du softwarerik behar.

 Irakurgailuren beharra ezabatzen du.

 IZENPEren (ziurtapen-zerbitzu egilearen) 

egiaztapena.

 PIN lotua.

 PINa galdu eta berreskuratzeko aukera.

Alde onak



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Nan elektronikoa

2006az geroztik, Espainian banatzen diren Nortasun Agiri Nazional guztiak dokumentu
elektronikoak dira, baina bi bertsio daude gaur egun::

NAN elektronikoa
2006tik 2015aren amaierara bitartean banatutako lehenengo DNIe dokumentuak, aurrekoak ez 
bezala, informazio digitalaz hornitutako txip bat zeraman aurrealdean, eta honi esker, herritarrak 
Administrazioarekin era digitalean konektatzeko aukera zeukan, bere nortasun digitalaz baliatuta, 
dokumentuak digitalki eta urrunetik sinatu ahal izateko.
Horretarako, herritarrak, txipean bildutako ziurtagirien irakurketa eta zerbitzu digital 
desberdinetarako konexioa ahalbidetzen duen hardware gailu bat izan behar du, hardwarearen 
funtzionamendurako behar diren driverrak instalatuak dituelarik.

DNI 3.0

2015ko abendutik, lurralde nazionalaren Igortzaile bulegoetan igortzen duen dokumentu bakarra
da, material plastikozko txartel bat da. Txartel horretan txip bat eranstsita dago eta txip horrek
interface duala dauka; alde batetik kontaktuaren bitartez erabil dezakegu eta bestaldetik hari
gabeko teknologia NFC-ren bitartez.



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Zertarako erabil dezaket?

NANaren Ziurtapen-Praktiken Adierazpenean jasota dagoenez, ziurtagiri elektronikoak honelaxe 
erabil daitezke:

 Nortasuna Autentifikatzeko bitartekotzat.
Autentifikazio-Ziurtagiriak (Digital Signature) komunikazio elektronikoan beste edonoren aurrean 
nortasuna segurtasunez egiaztatzeko aukera bermatzen dio titularrari.

 Dokumentuak elektronikoki sinatzeko bitartekotzat.
Sinadura- Ziurtagiriari esker (non Repudition), elektronikoki sinatu den mezu baten jasotzaileak 
sinadura hori benetakoa dela egiazta dezake, sinatzailearen nortasuna ezin ukatzeko moduan 
frogatzeko aukerarekin.

 Dokumentu baten zuzentasuna egiaztatzeko bitartekotzat.
Dokumentua komunikaziotik kanpoko ezein eragilek aldatu ez duela egiaztatzeko aukera ematen du 
dokumentua.

 Bidaia-Dokumentutzat.
DNI 3.0 delakoak pasaportearen moduko datu-egitura du. Ondorioz, Bidaia-Dokumentuaren funtzioak 
bete ditzake aintzakotzat jotzen duten herrialdeetan, eta Muga-Igarogune Azkarretan (ABC Systems) 
pasaportea balitz bezalaxe erabil daiteke..



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Zer behar dugu Nan elektronikoa erabiltzeko?

NANa erabiltzerakoan, behar-beharrezkoa da txartelaren txipera sartu eta bertan bildutako datuak
erabiltzen utziko diguten hardware eta softwareko osagai jakin batzuk edukitzea.

DNIe delakoak kontaktu bidezko sarbidea baino ez du onartzen, baina DNI 3.0 deritzona dual interface
motako txip batez hornituta dago eta haririk gabeko konexioa ahalbidetzen du NFC antenaren bitartez.

Internet Explorer bezalako Microsoft-en 
aplikatiboetarako nahiz Google 
Chromerako, nahikoa da ekipoa 
Internetera konektatu eta txartela 
irakurgailuan sartuta egotea. 
Windows Update zerbitzuak 
automatikoki bilatuko du tartxelaren 
driverra eta instalatu egingo du, Plug & 
Play gailua den aldetik.



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Zer behar dugu Nan elektronikoa erabiltzeko?

NAN elektronikoaren webguneko deskargen atalean, ziurtagiri digitalak erabiltzeko behar diren 
software eta driver guztietarako estekak aurki ditzakegu.



Eta gu… nola ziurtatzen gara? 

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Zelan egiaztatu ziurtagiria ondo ibiltzen dela?

Ziurtagiri bat egiaztatzeko prozesuan, lehenik eta behin, ziurtagiriaren datuak lortu behar dira, eta
bigarrenik, Baliozkotze Agintaritza (BA) deritzon zerbitzura jo behar da. Nabigatzaileak zerbitzariari
ziurtagiria aurkeztu eta honek kontsulta egingo dio BAri.
Ziurtagiriaren egungo egoera da kontsulta horren emaitza: aktiboa ala baliogabetua. Aldi berean, 
ziurtagiriari atxikitako datuak azalduko dira (titularraren izen-deiturak, NAN zenbakia,...).

Probaren aurretik egin beharrekoak:
 Windows erabiliz gero (win7 bertsiotik aurrera), DNIe txartela irakurgailuan sartu eta 

Sistema Eragilea arduratuko da DNIe-ren driverra azkar eta automatikoki instalatzeaz.
 Aurreko paragrafoan adierazitakoa kontuan hartuta, sistema eragilearen araberako 

software egokia instalatu ekipoan (deskargen atalean aurkituko duzu)
 Egiaztatu ekipoaren nabigatzailean ziurtagiriak ikus ditzakezula:

 Internet Explorer: tresnak-aukerak-edukia-ziurtagiriak.
 Firefox: tresnak-aukerak-aurreratua-ziurtagiriak ikusi.
 Chrome: konfigurazioa-erakutsi aukera aurreratuak-https/ssl- administratu 

ziurtagiriak.

Ziurtagiriak egiaztatzeko, baliozkotze-zerbitzuen emaile hauetako edozeinengana jo daiteke:

@FIRMA – VALIDE FNMT

https://valide.redsara.es/valide/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/verificar-estado


Ziurtagiriak dauzkagu, eta orain… zer?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Identifikazio digitala lortu ondoren, ekipoak prestatu behar ditugu e-Administrazioak izapide telematikoak 
egiteko eskaintzen dizkigun aukera horiez guztiez profitatu ahal izateko.

Ekipoetan, zerbitzuen emaileak –gure kasuan, Izenpek– webgunean dauzkan ziurtagirien azken bertsio 
eguneratua instalatu behar dugu.

Ziurtagiriak abian jartzea

Oharra:
Bertsio zaharrak izanez gero beharrezkoa da desinstalatzea.



Ziurtagiriak dauzkagu, eta orain… zer?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Kasu gehienetan, nahikoa izango da “Windows urrats bakar batean” deritzon paketearen instalazio 
bakarra egitea. Bertan daude bilduta instalatu beharreko hiru programak.

Ziurtagiriak abian jartzea

Errorea emanez gero edo osagai batzuk
eguneratu behar direnean, “urratsez urrats” 
instalazioa erabiliko dugu, betiere bertan
agertzen den instalazio-hurrenkerari jarraituz.

Kontuan hartu beharreko oharrak::

-Izenperen Middlewarea* instalatu baino 
LEHEN, garrantzitsua da sistema 
eragilea eta nabigatzaileak instalatuta
eta eguneratuta edukitzea

-Instalazioaren ondoren, nahitaezkoa da 
EKIPOA BERRABIARAZTEA, guztiak
behar bezala funtziona dezan

*Middleware: Middleware aplikazioak txartel kriptografikoa sistema eragilearen edo ordenagailuaren bidez komunikatzea edo erabiltzea ahalbidetzen
du.



Ziurtagiriak dauzkagu, eta orain… zer?

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

TXARTEL IRAKURGAILUA
Ziurtagiriak probatu aurretik, behar-beharrezkoa da txartel kriptografikoen irakurgailua instalatuta
edukitzea. Lehenengo aldiz konektatzen dugunean, litekeena da sistemak ordenagailuan hardware 
berri bat konektatu dela adieraztea eta gailuaren kontrolatzailea automatikoki instalatzea (horregatik
garrantzitsua da sistema eragilea eguneratuta egotea). Horrela gertatzen ez baldin bada, gailuaren
kontrolatzailea edo driverra eskuz instalatu behar da (ziurtapen-erakundeek eskaini edo
gomendatzen dituztenak erabiltzea gomendatzen da).

Gure ekipoek besterik behar ote dute?
JAVA
Batzuetan, izapideak egiteko sartzen garen zenbait 
webgunetan jarduteko, Java instalatuta eduki behar dugu 
(Oracle-ren doako software hau Javan garatutako web-
aplikazioetan elkarreragiteko erabiltzen da), webgune 
horietan ziurtagiria erabili ahal izateko. Desagertzeko joera 
duen arren, oraindik instalatuta eta eguneratuta eduki behar 
dugu izapide jakin batzuk gauzatu ahal izateko.
Idazkiren sinadura-osagaiak funtziona dezan, Java makina 
birtualaren 1.6 bertsioa edo goragokoa instalatuta eduki 
behar da, sinadura-osagaiaren eguneratzeko premiaz gain.
Java eguneratzeko erarik onena www.java.com webgunea 
bisitatu eta doan deskargatzea da. Instalatu ondoren, behar 
bezala exekutatzen dela egiaztatu behar dugu (horretarako 
aukera erakutsiko digu)

http://www.java.com


Ziurtagiria duen sinadura elektronikoaren prozesua

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Id@zki applet osagaiaren bidez

Sinatzeko erabiltzen dugun nabigatzaileak Java appletak onartzen baldin baditu, Id@zki-ren appleta
kargatuko da; bestela, ziurtagiria duen sinadura egiteko modalitatea erakutsiko da, Idazki-desktop-en 
bitartez.

Id@zkiren appleta Java aplikazio bat da, applet
formatuan dagoena, eta nabigatzailearen barnean
integratu daiteke sinadura elektronikoaren
enkriptatua funtzionaltasunarekin.

1. Hautatu sinatu nahi duzun ziurtagiria, 
baldin eta bat baino gehiago badituzu. 

2. Sartu ziurtagiri horren PIN zenbakia. 
(Baliteke, PIN zenbakia behin baino
gahiagotan eta pnataila ezberdinetan
eskatzea: batetik, Izenpek eskatuko
dizu, eta, bestetik, ziurtagiria
egiaztazeko Windowsek erabiltzen duen
sofwareak)

3. Sakatu Baimendu Id@zkiren applet
aplikazioa exekutazeko, eta, horrela, 
sinatu ahal izateko.

“Ez dago ziurtagiririk sinadura elektronikorako“ mezua:
Erabiltzen ari zaren ziurtagiriaren middleware aplikazioa instalatuta ez
daukazulako edo aplikazio zaharra daukazulako gertatu ohi da. Egoitza
elektronikoan behar bezala identifikatuta egon arren gerta daiteke.



Ziurtagiria duen sinadura elektronikoaren prozesua

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Id@zki desktop osagaiaren bidez

Id@zki-desktop mahaigaineko
aplikazio bat da, behin bakarrik
deskargatu eta instalatu behar da 
sinatu aurretik eta administratzaile-
baimena behar da.

Id@zki-desktop aplikazioaren bidez
egindako sinadura automatikoki
hautatzen den sinadura-modalitatea
da, detektatzen denean sinadura
egiteko erabiliko den nabigatzaileak ez
dituela Java appletaplikazioak
onartzen.

Hemendik aurrera, sinatzeko prozesua
Id@zkiren appletaplikazioaren
prozesuaren berdina da.



Sinadura elektronikoa itsasontzi-jokoaren bidez

E-administrazioa: Baztertu ezin dugun errealitatea

Herritarentzat sinadura elektronikoko beste tresna bat da, itsasontzi-jokoak eta pasahitza lotzen
dituena Izenpek, konfiantzako hirugarren baten modura, egiten duen sinaduraren kudeaketarekin. 
Erabiltzailea kautotzeko eta sinadura elektroniko aurreratua egiteko aukera ematen du tresna horrek.

Itsasontzien jokoa erabili nahi baduzu modu elektronikoan identifikatu eta sinadura elektroniko
aurreratuak egiteko, zure itsasontzien jokoko elementu hauek eskatu dizkizute:

1. Erreferentzia-zenbakia
2. 3 koordenatu: eskatutako letra bakoitzeko, letraren azpian dagoen zenbakia sartu beharko

duzu.
3. Pasahitza
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