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Elkarreragingarritasunerako Nodoa (NISAE) kudeatzeko aplikazio berriaren funtzionamendua
zehazten da. Administratzaile gisa, erakundeek argitaratutako elkarreragingarritasunzerbitzuak erabiliko dituzten baimenak, zerbitzuak eta erabiltzaileak kudeatzeko jarraitu
beharreko urratsak zehaztuko dira.
Aplikazioak zenbait erabiltzaile-rol jasotzen ditu eta, horien arabera, zenbait ekintza gauzatu
ahal izango dira.
•

Administratzaile nagusia.
o Rol hau erreserbatuta dago NISAEko langileentzat. Horiek sarbidea izango dute
aplikazioaren funtzionaltasun guztietara, sisteman altan emandako edozein
erakundetarako.
o Zenbait administratzaile nagusi egon daitezke.

•

Ikuskari nagusia.
o Rol hau erreserbatuta dago NISAEko langileentzat.
o Ikuskapen-modulurako sarbidea izango dute, baita aztarnen xehetasunerako
ere erakunde guztientzat.

•

Erakundearen administratzailea.
o Sisteman alta emanda dagoen zehaztutako erakunde baten administratzailea.
o Sarbidea izango du administratzen dituen erakunde guztietarako kudeaketafuntzionaltasun guztietara.
o Erakunde bererako zenbait administratzaile egon daitezke, eta pertsona bera
zenbait erakunderen administratzailea izan daiteke.

•

Erakundearen ikuskaria.
o Ikuskapen-modulurako sarbidea izango du, baita aztarnen xehetasunerako ere
esleitutako erakundeentzat.

•

Eskuzko bitartekotza.
o Eskuzko Bitartekotzaren aplikaziorako sarbidea, eskaerak eskuz egiteko. Rolaz
gainera, dagozkion baimenak izan beharko ditu.

•

Eskatzailea.
o Baimen-eskaerak bidaltzeko baimenak dituzten erabiltzaileak.

Gida hau erakunde(ar)en administratzaileak bete beharreko eginkizun eta kudeaketetan
oinarritzen da.

Eskuzko bitartekotza
Aplikazio honek aukera ematen du elkarreragingarritasun-zerbitzuetarako deiak eskuz egiteko.
Aplikazioan sartzeko, erabiltzaile logeatuak zerbitzuren bat erabiltzeko baimena izan behar du.

Behin aplikazioaren barruan, pantailaren goialdean agertzen den menuan hiru aukera hauek
agertzen dira:
•
•
•

Zerbitzu erabilgarriak
Zain dauden transmisioak
Transmisio osatuak

Jarraian, aukera horietako bakoitza zehazten da:

1. Zerbitzu erabilgarriak
Zein zerbitzutarako baimena dagoen erakusten da. Berez, “Zerbitzuaren araberako bista”
agertzen da. Pantaila horretan, logeatutako erabiltzaileak zein zerbitzutarako baimena duen
ikusten da.
Zerbitzu bat hautatuz gero, hari buruzko informazioa zabaltzen da, eta ikusgai daude
erabiltzaileak zerbitzu horretarako baimenak ditueneko prozedura administratiboak.

“Prozeduraren araberako bista” aukera hautatuta, informazio bera ikus daiteke, baina
prozedura administratiboen arabera sailkatuta. Hau da, erabiltzaileak zein prozeduratarako
baimena duen agertzen da zerrenda batean; eta, prozedura bakoitza zabalduta, zein
zerbitzutarako baimenduta duen ikusten da.

Zerbitzu bati eskuz dei egiteko, “Eskaera” aukera hautatu behar da deitu nahi den
zerbitzurako/prozedurarako. Une horretan agertuko den web-formularioan, zerbitzuari dei
egiteko beharrezko informazio guztia eskatuko da.

Formularioa bi bloke hauetan banatzen da:
•

Transmisioaren datuak: NISAEren bitartez egindako transmisio guztietarako
beharrezko datu generikoak.

•

Berariazko datuak: Zerbitzu bakoitzaren berariazko datuak.

Beharrezko datuak sartu ondoren, “Baieztatu” aukera hautatuz gero, dagokion zerbitzurako
deia egingo da eta orri bat agertuko da lortutako erantzunarekin. Erantzuna hiru bloke
hauetan erakusten da:

•

Datu orokorrak: Eskaera-datu orokorrak.

•

Kontsultaren datuak: Eskaera egiteko sartutako datuak.

•

Kontsultaren emaitza: Elkarreragingarritasuneko zerbitzuak itzulitako emaitza.

Bada aukera kontsultaren emaitza bi formatutan esportatzeko. Horretarako, nahikoa
izango da “Deskargatu XML” eta “Aztarna-ziurtagiria” aukerak hautatzea.
•

Deskargatu XML: Elkarreragingarritasun-zerbitzuak itzulitako XML fitxategia lokalean
biltegiratzeko deskarga.

•

Aztarna-ziurtagiria: HTML
dokumentua sortzen du.

•

formatuan,

kontsultaren

emaitza

jasotzen

duen

Lotekako transmisioak

NISAEko moduluak onartu egiten ditu lotekako transmisioen eskaerak. Horretarako,
zerbitzu jakin baterako eskaera baten bidalketa hautatu ondoren, LOTEAK fitxetara jo
beharko da.

CSV formatuko dokumentu erantsitzat sartu beharko da lotea. Fitxategi-egitura lortzeko,
“Deskargatu txantiloia” aukera hautatu behar da. Era berean, adibide bat deskargatu daiteke,
“Adibidea” aukera hautatuta.

Fitxategia erantsi ondoren, “Baieztatu” aukera hautatuta, lotea exekuta dadin eskatuko da.
Exekuzioa modu asinkronoan egingo da, eta haren egoera kontsultatu ahal izango da Zain
dauden transmisioak atalaren barruan.

•

Zain dauden transmisioak

Pantaila honetan, zerbitzu asinkronoetara egindako transmisioak agertzen dira. Mota
horretako zerbitzuek denbora bat behar dute erantzuteko, eta honako hau itzultzen dute:
txartelaren zenbakia eta gutxi gorabeherako erantzun-denbora.

Egindako transmisioen zerrenda agertuko da eta, gutxi gorabeherako erantzun-denbora
gaindituz gero, aukera bat gaituko da erantzun-eskaera egiteko.

•

Transmisio osatuak

Pantaila honetan, aukera dago erabiltzaile logeatuak egindako transmisio guztien bilaketa
egiteko. Kontsultaren emaitzak iragazi ahal izango dira irizpide hauen arabera:
•
•

Prozedura
Zerbitzua

•

Eskaera data: noiztik noiz arte

“Ikus xehetasuna” aukera hautatuta, eskaeraren xehetasuneko pantailan sartzen da, eta gaitu
egiten dira datuak XML formatuan nahiz HTML formatuan deskargatzeko aukerak.

