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1 Sarrera 

1.1 Sistemaren helburuak 

 

Erabiltzaile gainbegiratzailentzako administrazio-moduluak honako hauek ahalbidetuko ditu: 

- Pertsonak kudeatzea erakundearen barruan, KontratazioA plataforman izapidetzeko. 
- Irekieretarako mahaiak eta mahaikideak konfiguratzea. 
- Datu pertsonalak erregistratzea. 

Gainbegiratzaileak botere esleitzailearen antolamendu-egiturako bi elementuren gainean egin ahal izango 
ditu ekintza horiek, gainbegirada maila hauetan egin den kontuan hartuta:  

 

- Botere adjudikatzailea  
Erabiltzaileak kudeatu eta kontratazio-mahaiak konfiguratu ahal izango ditu, bai eta kideak ere, 
botereko entitate guztientzat. 
 

- Entitate bultzatzailea  
Erabiltzaileak kudeatu eta kontratazio-mahaiak konfiguratu ahal izango ditu, bai eta bertako 
kideak ere, gainbegiratzailea den entitaterako. 
 

1.2 Sartzeko baimenak 

 

Gainbegiraleak administratzeko modulura sartzeko betekizunak:  

 Kontratazioa plataforman erregistratuta egotea eta antolaketa-egitura aktibo batekoa izatea. 

 Botere adjudikatzailearen edo entitate bultzatzailearen gainbegirale rola izatea. 
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2 Pantaila antolaketa 

2.1 Goiburua 

Erabiltzailea autentifikatu ondoren, pantaila bat agertuko da goiburu honekin: 

 

Orriaren goiburuan hainbat osagai ikus daitezke: 

 Hizkuntza-hautaketa: goiko aldean, ezkerraldean, aplikazioaren hizkuntza aukeratu ahal izango da, 
gaztelaniaz edo euskaraz. 

 Laguntza: goiko eskuinaldean laguntza-eskuliburua deskargatu ahal izango da, gaztelaniaz edo 
euskaraz. 

 Kontaktua: ikuskatzaileen eskura jartzen du harremanetarako postontzia. 

 Irten: konfirmatu ondoren, saioa ixteko aukera ematen du. 
 

 

2.2 Laneko eremua 

2.2.1 Ezkerreko menua 

 

 

 

 Aukera hauek agertzen dira: 

 Mahaikideen kudeaketa. 

 Erabiltzaileen kudeaketa. 

 Datu pertsonalak. 
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2.2.2 Datuen eremua 

 

 

 

 

Erdialdean, gainbegiralearen antolamendu-egituraren izapidegileak kudeatzeko beharrezkoak diren 
ekintzak egingo dira.  

 

2.3 Orri-oin 

 

 Lege-oharra 

 Pribatutasuna 
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3 Irekiera-mahaiko kideak konfiguratzea 

 

 

3.1 Kontratazio-mahaiak bilatzea  

 

 

 

Bilaketa-pantaila bat agertzen da, irizpide hauen arabera: 

- Botere adjudikatzailea. 
- Entitate bultzatzailea. 

 

Kontratazio-mahaiak eta osatzen dituzten kideak botere adjudikatzaileak eta entitate bultzatzaileak 
definitzen dituzte. 

Gainbegirale rola duen pertsona batek hainbat botere adjudikatzailearen eta/edo entitate bultzatzaileren 
gaineko baimenak baditu, modulu honetatik bere erakundeko kontratazio-mahai guztietara sarbidea ahal 
izango ditu, haien gainean baimenduta badaude. 

 

 

 

Konfigurazioan sartzeko eta aldaketak egiteko, honako hauek aukeratu behar dira: 

- Botere adjudikatzailea. 
- Entitate bultzatzailea. 

 Eta, informazio hau izanez gero, mahaia automatikoki kargatuko da behealdean: 
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- Izena. 
- Mota (idazkaria, ordezkoa edo beste bat). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Kontratazio-mahaiak aldatzea 

 

Botere adjudikatzaiela eta entitate bultzatzaile hautatua ditugunean:  

- Kontratazio-mahaia konfiguratuta badago, bertan definitutako kideak agertuko dira beheko 
aldean, eta kide berriak kendu eta gehitu ahal izango dira.. 
 

 
 

- Aitzitik, orain arte kontratazio-mahaia zehaztu gabe badago: 
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3.2.1 Kideak gehitzea  

"Gehitu" botoiaren bidez, mahaiko kide berriak sartu ahal izango dira. 

 

 

 

Sortzen ari den bistaratutako leihoan hautatu behar da:: 

- Mahai-osagaia: aurretik hautatutako botere adjudikatzaileari eta entitate bultzatzaileari 
atxikitako pertsonak kargatuko dira. 

- Kide mota: 
o Idazkaria. 
o Ordezkoa. 
o Beste bat. 

 

 

Datuak bete ondoren:  

- Gorde: mahaiko kide berria gehitzen du. 
- Ezeztatu: aurreko urratsera itzuliko da, kide berria sartu gabe. 

 

 

 

3.2.2 Kideak aldatzea  

"Aldatu" botoiaren bidez, erregistratutako pertsonen "kide mota" jabetza aldatu ahal izango da. 

Beharrezkoa da erregistroa taulan aukeratzea, kolore marroian jartzea eta, ondoren, aldatu botoia sakatzea: 
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Jarraian, kide mota aldatu ahal izango duzu, dauden aukeren artean: 

 

 

Datuak bete ondoren:  

- Gorde: egindako aldaketak erregistratzen ditu. 
- Ezeztatu: aurreko urratsera itzuliko da, aldaketarik egin gabe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Kideak ezabatzea 

"Ezabatu" botoiaren bidez mahaiko kide bat ezabatu ahal izango da. 

Taulan erregistroa hautatzean, kolore marroian jarriko da, eta, ondoren, "Ezabatu" botoiari emango diogu: 
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Hautatutako pertsona ezabatu aurretik, abisu-mezu bat agertuko da: 
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4 Izapidegileen kudeaketa 

 

 

 

4.1 Sarrera 

Menuaren aukera honen bidez, gainbegiraleak bere erakundeko KPE plataforman izapidegileak kudeatzeko 
gaitasuna izango du.  

 

KontratazioA plataforman bi gainbegirale-rol mota daude, eta beren antolaketa-egiturako persore guztiak 
edo entitate jakin bati atxikitakoak kudeatu ahal izango dituzte:  

 

- Botere-gainbegiralea. 
Botere esleitzailearen antolamendu-egitura osoaren izapidegileen kudeaketa-gaitasuna izango 
du. 
 

- Entitatearen gainbegiralea. 
Bere entitateari atxikitako izapidegileak bakarrik kudeatu ahal izango ditu.. 

 

Gainbegiraleak eginkizun hori izan dezake antolamendu-egitura ugariren gainean: 

- Gainbegirale rola botere adjudikatzaile baten edo batzuen gainean eman daiteke. 
- Gainbegirale-rola botere adjudiktazaile baten (edo batzuen) entitate baten (edo batzuen) 

gainean eman daiteke. 

 

Gainbegirale rola duen pertsonak honako hauei eman diezaieke alta bere egituraren barruan: 

- Gainbegiraleak. Rol hori eman ondoren, gainbegiraleen ekintzak egin ahal izango dituzte: 
o Administrazio-modulu honetarako sarbidea izango dute.  
o Kontratazioa plataformarako sarbidea izango dute kontratazio-espedienteak 

izapidetzeko. 
 

- Tramitatzaileak. KontratazioA plataforman sartu ahal izango dute kontratazio-espedienteak 
izapidetzeko. 
 

- Teknikariak.  Kontratazioa plataformara sartzeko aukera izango du, kontratazio-espedienteak 
kontsulta moduan izapidetzeko. Erabiltzaile-rol hori erabiltzen da, adibidez, dokumentaziorako 
sarbidea izan behar duten baina espedienteko datuak aldatu behar ez dituzten pertsonentzat. 
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4.2 Izapidegileak bilatzea 

 

Pantailak honako elementu hauek ditu: 

 

Iragazteko irizpideak 

Bilaketa iragazteko aukera ematen duten hainbat eremu. Bilaketa-ekintzak iragazkiak bilatzeko eta 
garbitzeko botoietatik abiarazten dira. 

 

Pertsonen zerrenda 

Dauden erabiltzaileen taula bat aurkezten du. 

 

Ekintza-botoiak 

Gehitu, aldatu, ezabatu. 

 

 

 

Bere erakundearen barruan pertsonak bilatzea eta kudeatzea ahalbidetuko du, betiere kontuan hartuta bere 
antolamendu-egituraren zer elementuri dagokion gainbegiratze-rola; botere adjudikatzaileari dagokionez, 
botereari atxikitako pertsona guztiak kudeatu ahal izango ditu, bai eta haren entitate bultzatzaile guztiak ere. 
Aitzitik, ikuskapena entitate bultzaileari buruzkoa bada, entitate horri soilik atxikitako pertsonen 
kudeaketarako sarbidea izango du. 

 

4.2.1 Bilaketa-irizpideak 

Hauxek dira bilaketa-aukerak: 

- Izena. 
- Abizenak. 
- NAN. 
- Egitura organikoaren elementua. 

Aukera horren bidez, gainbegiraleak, botere bati baino gehiagori atxikita egonez gero, berari 
atxikitako antolaketa-egiturak bilatu ahal izango ditu. 
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- "Bilaketa fonetikoa" aukera.. 

 

4.2.2 Pertsonen zerrenda 

 

Bilatzean, egitura organikoko pertsonak agertuko dira, sartutako bilaketa-irizpideen arabera. 

 

 

 

Pertsona bakoitzari buruzko informazio hau erakusten da: 

- Izena. 
- Abizenak. 
- NAN. 
- Egoera (aktiboa/ez-aktiboa). 
- Helbide elektronikoa. 
- Telefonoa. 

 

4.2.3 Pertsonak gehitzea 

"Gehitu" botoiaren bidez, KontratazioA plataforman sartu ahal izango diren pertsona berriak sar daitezke, 
bai eta administrazio-modulu honetan ere, ikuskapen-rola ematen bazaie.. 
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Pantaila bat agertuko da pertsona berriaren datuak erregistratzeko: 

 

 

 

 

Bi modulutan bete beharreko datuak: 

Datu pertsonalak 

- NAN (* Nahitaezkoa) 
- Izena (* Nahitaezkoa) 
- Abizenak (* Nahitaezkoa) 
- Helbide elektronikoa (* Nahitaezkoa) 
- Telefonoa (* Nahitaezkoa) 
- Lurralde historikoa 
- Udalerria 
- Helbidea 
- PK 
- Egoera 

 

Nahitaezko datuak betetzen ez badira, bete gabe dauden datuak adierazten dituen mezu bat agertuko da: 
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Lotura organikoa 

- Egitura organikoaren elementua (* Nahitaezkoa) 
Baimendutako botere adjudikatzailea (1 edo batzuk) 
 

- Tipo de elemento (* Obligatorio) 
Se podrá seleccionar el elemento de la estructura organizativa al que se quiere dar de alta. 
En principio, los vínculos básicos que se manejan corresponden al poder adjudicador y a la 
entidad impulsora. 
 

 
 
 

- Telefonoa (* Nahitaezkoa) 
- Helbide elektronikoa (* Nahitaezkoa) 

 

 

Nahitaezko datuak betetzen ez badira, bete gabe dauden datuak adierazten dituen mezu bat agertuko da: 

 

 

 

Nahitaezko datuak bete ondoren:  

- Gorde: pertsona erregistratzen da eta laburpen-pantaila batera pasatzen da. Ikusi "4.2.4 
pertsona aldatu" aukera. 

- Itzuli: aurreko pantailara itzuliko da, aldaketak gorde gabe. 
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4.2.4 Pertsonen datuak aldatzea 

"Aldatu" botoiaren bidez, KontratazioA plataformako gainbegiraleak bere egitura organikoan erregistratutako 
pertsonen datuak aldatu ahal izango ditu. 

 

 

 

Pertsonen datuen xehetasun-/laburpen-pantailak 3 modulu ditu, eta horietako edozeini buruzko datuak 
aldatu ahal izango dira. 

 

4.2.4.1 Pertsonaren datuak 

 

 

 

Modulu honek datu hauek ditu: 

- NAN (* Nahitaezkoa) 
- Izena (* Nahitaezkoa) 
- Abizenak (* Nahitaezkoa) 
- Helbide elektronikoa (* Nahitaezkoa) 
- Telefonoa (* Nahitaezkoa) 
- Lurralde historikoa 
- Udalerria 
- Helbidea 
- PK 
- Egoera. 

Datu horiek gordetzeko, pantailaren beheko aldeko "gorde" botoia sakatu behar da. 
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4.2.4.2 Profilak 

 

 

Izapidegileari rolak gehitzeko edo ezabatzeko aukera ematen du:  

Rolak bi dira:  

- - Gainbegiralea 
- - Izapidegilea 

Datuak gehitzean/ezabatzean, automatikoki gordetzen dira. 

 

4.2.4.3 Lotura organikoa 

 

 

 

Modulu honetan erregistratzen dira eta aldaketak egin daitezke pertsonak baimenduta dituen antolaketa-
egiturako elementuetan. 

Loturetan honako aldaketa hauek egin daitezke:: 

 

- Gehitu/Aldatu: 
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- Ezabatu. Aldez aurretik baieztatuta, hautatutako lotura ezabatzen du: 
 

 

 

Ekintza horietako edozein egitean, aldaketak automatikoki gordeko dira. 
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5 Datu pertsonalak 

 

Modulu honek "Harremanetarako fitxa" funtzioa betetzen du, eta gainbegiratzaleari bere datu pertsonalak 
aldatzeko aukera ematen dio: 

 

 

 

Bete beharreko datuak: 

- NAN 
- Izena 
- Abizenak 
- Helbide elektronikoa 
- Telefonoa 
- Lurralde historikoa 
- Helbidea 
- PK 

 

Aldaketa garrantzitsuenetarako, hala nola lotura organikoen aldaketetarako, pertsonen kudeaketaren bidez 
egin behar dira. 
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6 Kontaktua 

 

Zalantzarik edo kontsultarik izanez gero, jarri harremanetan kontratazioa@euskadi.eus postontziarekin. 

 

 

mailto:kontratazioa@euskadi.eus

