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Dokumentazioaren kontrola 

Bertsioen historia: 

Bertsioa Data Egindako aldaketen laburpena 

1.0 2010-05-12 Hasierako bertsioa 

2.0 2014-12-01 Bertsioa eguneratu egin da Karguko Seme-alabak 

Zaintzeko Laguntza gaineratuta, bai eta Lana eta Familia 

Bateragarri Egiteko Laguntzak aldatuta. 

Erantzukizunak: 

Funtzioa Izena Data Erregistroa 

Egilea GFI   

Ikuskatzailea EJIE   

Onarpena    
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1. Sarrera 

Aplikazio informatiko honek oinarria izan nahi du lana eta familia bateragarri 

egiteko eskabideak bidaltzeko eta haien jarraipen telematikoa egiteko eta 

seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzen eskabideak bidaltzeko 

eta haien jarraipen telematikoa egiteko. Hain zuzen ere: 

• Seme-alabak jaio, adoptatu, adoptatu aurretik etxean hartu edo 

tutoretzan hartzeagatik diru-laguntza jasotzeko eskabidea. 

• Seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen 

duten langileentzako laguntzak. 

• Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden 

ahaideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten 

langileentzako laguntzak. 

• Seme-alaba adingabeentzako zaintzaileak kontratatzeko laguntzak. 

 

Beraz, aplikazio honen funtzionalitateei esker posible da: 

 

• Aipatutako jardun-lerroetarako laguntzen eskabide telematikoak 

erregistratzea. 

Telematikoki bidali ahal dira bai eskabide-formularioak bai prozedura 

bakoitzeko dokumentu erantsiak. Bai eskabide-formularioa bai 

dokumentu erantsi horiek erregistratuta eta zaintzapean egongo dira 

Eusko Jaurlaritzako dokumentu-gordailuan. 

  

• Aipatutako jardun-lerroen espedienteetarako ekarpen 

telematikoak erregistratzea. 

Aplikazioa integratu egiten da Euskadi.net-eko Eusko Jaurlaritzako 

Egoitza Elektronikoarekin, Nire Kudeaketak atalaren bidez. Atari 

horretatik, eskatzaileek Eusko Jaurlaritzan irekitako beren 
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espedienteak zertan diren kontsultatu ahal dute, eta handik heldu ahal 

dira beren eskabideei erantsitako dokumentu elektronikoen 

formularioetara. 

 

• Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duten langileen 

eskabideetako enpresa-ziurtagiri telematikoen erregistroa. 

Aplikazioari esker posible da eskatzaileen enpresako edo entitateko 

ordezkariek enpresa-ziurtagiriak erregistratzea. Ordezkariak bere 

burua egiaztatu beharko du, eta ziurtagiri bakarra erregistratu 

beharko da langileek erregistratutako eskabide bakoitzeko. 
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2. Aplikazioan sartzea 

Aplikazioan sartu ahal izateko, IZENPEko ziurtagiri elektroniko baten bidez 

identifikatu behar da, edo itsasontzi-jokoaren bidez. 

 

Aplikazioan sartzeko estekan klik eginda, Autentifikazio Zerbitzuko pantaila 

agertzen da. 

 

 

Irudia  1 Autentifikazio Zerbitzuko logina (XLNET) 

 

2.1. Ziurtagiri elektronikoaren bidezko sarbidea 

Ziurtagiri elektronikoaren bidez sartuz gero, goian ezkerrean hautatu behar 

da "Identifikatuziurtagiri elektronikoaren bidez". Identifikazio-txartela 

irakurgailuan sartu eta "jarraitu" hautatu behar da.  

Honako hauek dira aplikazio honetarako ziurtagiri baliodunak: 
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• Herritar Ziurtagiria,  

• Entitate Ziurtagiria,  

• Funtzionario Ziurtagiria,  

• Korporazio Pribatu Aitortuaren Ziurtagiria,  

• NAN Elektronikoa.  

 

Irudia  2 Ziurtagiri elektronikoaren bidezko sarbidea 

 

Enpresa Ziurtagiriak erabiliko dira entitateetako edo enpresetako ordezkariak 

autentifikatzeko, enpresa-ziurtagiri telematikoak egitera doazenean.  

Herritar eta Funtzionario Ziurtagiriak edo NAN elektronikoa erabil daitezke 

eskabide berriei alta emateko, eta haiei dokumentuak eransteko. 

Ziurtagiria irakurgailuan sartu eta "jarraitu" sakatu ondoren,  Sistemak 

txartelaren PINa eskatzen du. PINa zuzena bada, aplikazioaren orrialde 

nagusia erakusten da.  
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2.2. Itsasontzi-jokoaren bidezko sarbidea 
 

Sarbide mota hau hautatuz gero, aurrez IZENPEri eskatutako datuak eduki 

behar ditu eskatzaileak, hain zuzen ere: 

• Txartelaren erreferentzia-zenbakia eta pasahitza. 

• Koordenatuen jokoa. 

 

 

Irudia  3 Itsasontzi-jokoaren bidezko sarbidea 

Autentifikazio Zerbitzuak eskatutako datu guztiak sartu ondoren -erabiltzailea 

(erreferentzia-zenbakia), pasahitza eta koordenatuak-, "Jarraitu" sakatu behar 

da. 

Sartutako datuak zuzenak badira, hasierako orria azalduko da 
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3. Hasierako orria 

Sartzeko erabilitako hizkuntzan erakusten dira aplikazioko orriak. Egin 

daitezkeen ekintzen menu bat agertzen da Hasierako orrian. 

 

 

Irudia  4 Hasierako orria 

 

Aurrez autentifikatu gabe iritsiz gero orri honetara, Sistemak Autentifikazio 

Zerbitzura bidaltzen du. 

Honako aukera hauek daude orri honetan: 

• Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak: 

o HASIERAKO eskabidea: Seme-alabak jaio, adoptatu aurretik 

familian hartu edo tutoretzan hartu izanaren diru-laguntza 

eskatzeko Hasierako pantaila agertzen da. 
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• SEME-ALABAK zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak: 

o HASIERAKO eskabidea: seme-alaba adingabeak zaintzeko 

eszedentziarako edo lanaldi-murrizketarako diru-laguntza 

jasotzen hasteko eskabidearen Hasierako pantaila agertzen da. 

o JARRAITZEKO eskabidea: seme-alaba adingabeak zaintzeko 

eszedentziarako edo lanaldi-murrizketarako diru-laguntza 

jasotzen jarraitzeko eskabidearen Hasierako pantaila agertzen 

da. 

• MENDETASUN-EGOERAN edo OSASUN-EGOERA oso larrian 

dauden ahaideak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak: 

o HASIERAKO eskabidea: mendetasun-egoeran edo osasun-

egoera oso larrian dauden ahaideak zaintzeko 

eszedentziarako eta lanaldi-murrizketarako diru-laguntza 

jasotzen hasteko eskabidearen Hasierako pantaila agertzen da. 

o JARRAITZEKO eskabidea: mendetasun-egoeran edo osasun-

egoera oso larrian dauden ahaideak zaintzeko 

eszedentziarako eta lanaldi-murrizketarako diru-laguntza 

jasotzen jarraitzeko eskabidearen Hasierako pantaila agertzen 

da. 

• Adingabekoen ZAINTZAILEEN kontratazioa: 

o HASIERAKO eskabidea: adingabekoen zaintzaileak 

kontratatzeko diru-laguntza jasotzen hasteko eskabidearen 

Hasierako pantaila agertzen da. 

o JARRAITZEKO eskabidea: adingabekoen zaintzaileak 

kontratatzeko diru-laguntza jasotzen jarraitzeko eskabidearen 

Hasierako pantaila agertzen da. 

• ENPRESA-ZIURTAGIRIA (enpresak betetzeko): 
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o Enpresa-ziurtagiria: enpresa-ziurtagiria eskatzen duten 

eskabideak bilatzeko pantaila agertzen da. 

• Hirugarrenen Erregistro Telematikoa: 

o Hirugarrenen Erregistro Telematikoa: herritarra Hirugarrenen 

Erregistro Telematikoan erregistratu ahal izateko pantaila 

agertzen da. 

 

Informazioa modu berean dago banatuta aplikazioko orri guztietan: 

• Lehenbizi, laguntza mota agertzen da: Seme-alabak dituzten 

familientzako diru-laguntzak edo lana eta familia bateragarri egiteko 

laguntzak. 

• Bigarrenik, aurkezten ari den ekarpen telematikoa erakusten da 

(eskabide mota). 

• Azkenik, erabiltzailearentzako laguntza dago, sistematik irtetea 

(Irten), eta eskabideen alta eta erregistroa osatzeko jarraibideak. 

 

 


