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1. Sarrera 

Dokumentu honetan, Euskadiko Administrazioen Segurtasunerako eta 
Elkarreragingarritasunerako Nodoa (NISAE) kudeatzeko aplikazio berriaren funtzionamendua 
zehazten da. Administratzaile gisa, erakundeek argitaratutako elkarreragingarritasun-
zerbitzuak 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 kudeaketa-

funtzionaltasun 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. 



 

2. Aplikaziorako sarbidea 

NISAEren kudeaketa-aplikazioak hiru sarrera-puntu ditu, zein ekintza gauzatu nahi diren eta 
zein roletarako baimena dagoen kontuan izanda. 

• NISAE kudeaketa: administratzen diren erakundeak kudeatzeko modulurako sarbidea. 
• Eskaerak bidaltzea: baimen-eskaerak bidaltzeko modulurako sarbidea. 
• Eskuzko bitartekotza: eskuzko bitartekotza-aplikaziorako sarbidea, kontsulta-baimena 

izanez gero soilik. 
 

 

 

Rolaren eta erregistratutako erabiltzaile-baimenen arabera, sarbidea dagoen aukerak 
erakutsiko dira soilik. 

  



 

3. Erakundeak kudeatzeko modulua 

Bertatik, aukera hauek izango dira:  

• Erabiltzaileak kudeatzea. 
• Baimenak kudeatzea. 
• Zerbitzuak kudeatzea. 
• Ikuskapen-kontsultak egitea. 

 

Behin kudeaketa-moduluan sartuz gero, kudeaketa-pantaila bat agertuko da. Pantaila 
horretatik, zuzeneko sarbidea izango dugu nahi ditugun ekintzak gauzatzeko. 

 

 

1. Goialdean hau adierazten zaigu: 
• Une horretan aplikazioan erregistratutako dagoen erabiltzailea. 
• Jakinarazpenen sarrerako ontzirako sarbidea (irakurri gabeko mezua eta totalak). 

 
2. Kudeaketa-panela 3 atal hauetan banatzen da: 

• Klik bakarreko ekintzak: zuzeneko ekintzak gauzatzeko sarbidea: 
o Erabiltzailearen alta. 
o Erakundearen alta: administratzaile nagusiaren rola duten 

erabiltzaileentzat soilik dago gaituta aukera hau. 
o Baimen-eskaera. 
o Zerbitzurako alta-eskaera. 

• Kudeaketa-moduluak: kudeaketa-moduluetarako sarbidea. 
• Kontsulta-zerrendak: kontsulta-zerrenda eta datuen ustiaketa. 
• Kudeatutako erakundeak: erabiltzailea administratzaile deneko erakundeen 

zerrenda. 
 

1 
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3.1 Erabiltzaileen kudeaketa 
Erabiltzaileen kudeaketak bere baitan hartzen ditu erabiltzaileei buruzko informazioari alta 
emateko, baja emateko eta mantentzeko funtzioak, eta sarbidea ematen du NISAEren 
kudeaketako aplikazioa osatzen duten moduluetara. 

Erabiltzaile guztiek erakunde batekoak edo gehiagokoak izan behar dute. Horregatik, 
erabiltzaileei alta eman aurretik, erakundeei beraiei alta eman beharko zaie. 

*Erakundea NISAEn ez badago, ez da ezertarako sarbiderik egongo eta ezin izango da ezer 
kudeatu aplikaziotik. 

Erakundeen altak/bajak NISAEren administratzaile nagusiak soilik egin ahal izango ditu, eta 
alta/baja emateko eskaerak kudeaketa-moduluz kanpoko kanaletatik jasoko ditu. 

3.1.1 Erabiltzaileen alta 
Erabiltzaile bati alta emateko, jarraian adierazten diren datuak bete beharko dira nahitaez. 

• Zein erakundetakoa den: 
Zerrenda zabalgarri bat agertuko da sisteman alta emandako erakundeekin. Erabiltzaile 
bat erakunde batekoa baino gehiagokoa izan daitekeenez, alta emateko, zerrendako 
zenbait erakunde hautatu ahal izango dira.  

 
Eremu auto-osagarri bat gaituko da, nahi den erakundea errazago bilatzeko.  Alta 
egiten duen erabiltzailearen rolaren arabera, zenbait datu agertuko dira kudeatzaile 
deneko erakundeen zerrendan. 

o Zenbait erakunderen administratzailea: 
Erabiltzailea Zenbait erakunderen administratzaile bada, administratzaile 
deneko erakundeak besterik ez dira agertuko zerrenda zabalgarrian.  

o Erakunde bakar baten administratzailea: 
Erabiltzaile-alta Erakunde bakar baten administratzailearen rola duen 
erabiltzaile batek egiten badu, eremu hau aurrekargatuta agertuko da 
administratzaileari dagokion erakundearen datuekin, eta ezin izango da aldatu. 

 Izena 
 Abizenak 
 NAN 
 E-mail 
 Telefonoa 
 Rolak 

 

Erabiltzailearen rola edo rolak zehaztu beharko d(ir)a. 
o Erakundearen administratzailea. 
o Eskuzko bitartekotza. 
o Eskatzailea. 

 



 

• Administratzen dituen erakundeak: 
Erakundearen administratzailearen rola hautatuz gero, zein erakunderen 
administratzaile den zehaztu ahal izango da. Erakundeen zerrenda bat gaituko da. 
Erabiltzailea Zenbait erakunderen administratzaile bada, administratzaile deneko 
erakundeak besterik ez dira agertuko zerrenda zabalgarrian. Zerrendatik erakunde bat 
baino gehiago hautatu ahal izango da. 

*Erabiltzaileen altan sartuz gero erakunde jakin baten xehetasunetik, alta erakunde horren 
beraren gainean egingo da, eta ezin izango da beste erakunderik hautatu. 

 

3.1.2 Erabiltzaileak kontsultatzea/aldatzea 
Erabiltzaile jakin baten xehetasunean sartuta, hari buruzko datuen gainean aldaketak egin 
ahal izango dira. Aplikazioak erabiltzaile baten xehetasunerako bi sarbide-puntu 
ahalbidetzen ditu. 

• Erabiltzaileen kudeaketa  Erabiltzailearen alta 
• Erakundearen xehetasuna  Erabiltzaileak  Erabiltzailearen alta 

 

Kudeaketa-paneletik sartuta Erabiltzaileen kudeaketa atalean, agertuko den pantailan aukera 
ematen da erabiltzaileak aurkitzeko bilaketa-iragazkien bidez. 

 



 

 

Nahi den bilaketa-iragazkia sartu ondoren, “Bilatu erabiltzailea” aukera hautatuz gero, 
iragazkian adierazitako baldintzak betetzen dituzten erabiltzaileen zerrenda agertuko da. 
Erabiltzaile horietako baten gainean sakatuta, haren xehetasunera joko da. 

 

 



 

 

Erabiltzaileen datuak hiru atal hauetan banatzen dira: 

• Erabiltzailearen datuak: Erabiltzailearen beraren datuak dira. 
• Erakundeak/rolak: Erabiltzailea alta emanda dagoen erakundeen zerrenda. Erakunde 

baten gainean sakatuta, hark dituen rolak erakusten dira. 
 

 Eskuzko bitartekotzako rola edukiz gero, “Zerbitzuak” botoia ageriko da. Botoi 
horren gainean sakatuta, erabiltzaileak eskuzko bitartekoako aplikazioaren 
bidez sarbide-baimena dueneko prozeduren/zerbitzuen zerrenda agertzen da. 

 

 



 

• Erakundeak/rolak gehitzea: atal honetan, aukera ematen da erakunde berriak bilatu 
eta hautatzeko, erabiltzaile bati rol bat esleitzeko eta, “Gehitu erakundeak/rolak” 
botoia sakatuta, erabiltzailea adierazitako rolarekin hautatutako erakunde(ar)ekin 
lotzeko. 

 

 

3.2 Baimenen kudeaketa 

3.2.1 Baimenen alta-prozesua 
Baimen baten alta-prozesua baimen-eskaera batetik abiatzen da. Eskaera hori hiru 
erabiltzailek hasi ahal izango dute: 

o Eskatzaile-roleko baimenak dituen erabiltzaileak. 
o Erakundearen administratzaileak. 
o NISAEren administratzaile nagusiak. 

 

Erakundearen administratzaile ez diren erabiltzaileek hasitako eskaerak haiek baliozkotu 
beharko dituzte. 

Baimen baten alta-prozesuan, baimen-eskaera egoera hauetatik igaroko da: 

• Berrikusteko zain: Eskaera zain dago Erakunde lagapen-hartzailearen 
administratzailearen aldetik baliozkotzeko. 

 

• Baliozkotzeko zain: Baimen-eskaera zain dago NISAEren administratzaile nagusiaren 
oniritzia jasotzeko. 
 

• Lagatzailearen zain: Kontrolatutako eskaeretarako. Baimen-eskaera zain dago 
Erakunde lagatzailearen administratzaileak hura onartzen duela baieztatzeko. 
 

• Baztertua: Baimen-eskaera baztertu egin du baimen-prozesuan parte hartzen duten 
erabiltzaileetako edozeinek. 
 

Baimen-eskaerek jarraitzen duten fluxuan, gehienez lau erabiltzaile-profilek parte har 
dezakete: 



 

• Eskatzaile-rola duten erabiltzaileek. 
• Erakunde lagapen-hartzailearen administratzaileak. 
• Administratzaile nagusiak. 
• Erakunde lagatzailearen administratzaileak. 

 

Zerbitzu bat erabiltzeko baimen-eskaerarako prozesua hau izango da: 

1. Erabiltzaile eskatzaileak 

Formulario bat gaituko da. Berori irekita egongo da NISAEko Erabiltzaileen kudeaketa 
moduluan alta emanda daudenak rol hauekin: Eskatzailea, Erakundearen administratzailea 
edo NISAEren administratzailea. Horrela, formulariorako sarbidea duen edozein erabiltzailek 
baimen-eskaera bat egin ahal izango du zerbitzu jakin baterako.  

 

Eskaera bidaltzean, erakunde lagapen-hartzailearen sarrerako ontzira mezu bat bidaliko da, eta 
haren erabiltzaile administratzaileei e-mail bat igorriko zaie. 

2. Erakunde lagapen-hartzailearen administratzailea 

Erabiltzaileak formularioa bete ondoren, hura eskaera egin duen erabiltzaileari dagokion 
Erakundearen administratzailearen rola duen erabiltzailearen sarrerako ontzira iritsiko da. 
Baimen-eskaera “Berrikusteko zain” egoeran agertuko da.  

Erakundearen administratzaileak eskaera baliozkotu behar du, eta aldaketak egin ahal izango 
ditu haren gainean. 

Azkenik, eskaera onartu edo baztertu ahal izango du. Era berean, baimen-eskaera gehiago 
hasteko aukera izango du. 

• Eskaera baztertzea: Eskaera baztertuta geratuko da, baina Baimenen kudeaketa 
aplikazioak ez du beste ekintzarik gauzatuko. Erakundearen administratzaileak 
eskatzailearekin harremanetan jarri nahi badu, NISAEko kudeaketa-modulutik kanpoko 
bideen bitartez egin beharko du. 

• Eskaera onartzea: Eskaera NISAEren administratzaile nagusiari bidaliko zaio berori 
baliozkotu eta ondoren kudea dezan. 

Erakundearen administratzaileak, halaber, baimen-eskaera gehiago hasi ahal izango ditu. 
Erakundearen administratzailearen rola duten erabiltzaileek bidalitako eskaerak zuzenean 
igorriko zaizkio NISAEren administratzaile nagusiari, horrek onar ditzan. 

3. Administratzaile nagusia 

Administratzaile nagusiak baimen-eskaerak jasoko ditu. Horiek Baliozkotzeko zain egoeran 
geratuko dira. Eskaeraren web-formularioa bistaratu ahal izango du, baina EZIN izango du 
aldaketarik egin haren gainean.  



 

• Eskaera baztertzea: Eskaera baztertu egingo da, Baztertua egoeran geratuko da eta, 
gainera, mezu bat bidaliko zaio, mail bidez eta nodoaren jakinarazpen bidez, 
Erakundearen administratzaileari. 

• Eskaera onartzea: Administratzaile nagusiak eskaerak kudeatu beharko ditu. 
Kudeaketa aldatu egingo da eskaera eskuordetua den edo, aldiz, kontrolatua den 
kontuan izanda. 

o Eskaera kontrolatua: Administratzaile nagusiak eskaera onartzen duenean, 
berori Lagatzailearen zain egoeran geratuko da, eta erakunde lagatzaileko 
Erakundearen administratzaileari dagokion sarrerako ontzira berbideratuko 
da. Hark baieztatu edo baztertu beharko du eskaera. Onartuz gero, baimena 
automatikoki aktibo egotera pasatuko da. Baztertzen bada, Baztertua 
egoerara pasatuko da, eta jakinarazpen bat bidaliko da Administratzaile 
nagusiaren sarrerako ontzira eta lagatzaileari dagokion Erakundearen 
administratzailearen sarrerako ontzira. 

o Eskaera eskuordetua: Kasu honetan, NISAEren administratzaile nagusiak 
ahalmena du lagatzailearen izenean baimenak onartzeko. Administratzaile 
nagusiak eskaera onartuz gero, berori automatikoki aktibatuko da. 

4. Erakunde lagatzailearen administratzailea 

Administratzaile nagusiaren baimen-eskaerak jasoko ditu, baldin eta haren zerbitzuetarako 
baimenak "Kontrolatua" motakoak badira. Behin eskaera jaso ondoren, haren datuak 
kontsultatu ahal izango ditu eta eskaera onartu edo baztertu beharko du. 

Onartuz gero, baimena automatikoki aktibo egotera pasatuko da, eta jakinarazpen bat bidaliko 
da Administratzaile nagusiaren sarrerako ontzira eta lagatzaileari dagokion Erakundearen 
administratzailearen sarrerako ontzira. 

 

3.2.2 Baimen-eskaera berria 
Baimen-eskaera berriak bi puntu hauetatik has daitezke: 

• Hasierako orritik, Eskaerak bidaltzea aukera hautatuta. 
• Kudeaketa-modulutik, kudeaketa-panelaren orrian, “Baimen-eskaera berria” aukera 

hautatuta. 
 

Baimen-eskaeren bidalketak irekita egongo dira aplikaziora sarbidea duen edozein 
erabiltzailerentzat, NISAEko erabiltzaile gisa alta emanda egoteko beharrik gabe. Baldintza 
bakarra izango da logina ziurtagiri korporatibo baten bidez egitea, eta ziurtagiriari lotutako IFK 
izatea NISAEn alta emanda dagoen erakunde batena. 

Behin eskaera-formularioan sartuta, eremu hauek bete beharko dira: 

 



 

 

• Eskaera egiten duen erakundea: Eskaera egiten duen erabiltzailea alta emanda 
badago NISAEn erakunde bakar bati lotuta, erakunde horren datuak automatikoki 
aurrekargatuko dira. Erabiltzaileak NISAEn alta emanda badaude erakunde bati baino 
gehiagori lotuta, erakunde horien artean hautatu ahal izango da. 
 

• Organoa: Eremuaren eskuinaldean agertzen den lupa hautatuta, organoak bilatzeko 
orri batera sartzen da. Orri horretan, lehenik saila bilatu beharko da eta, sailetik 
abiatuta, organoa bilatu ahal izango da. 
 



 

 

 

• Organoaren titularra: Behin organoa hautatuz gero, haren titularraren datuak adierazi 
beharko dira. Datu horiek aurrekargatu egingo dira azken eskaeraren datuetatik 
abiatuta; baina, beti aldatu ahal izango dira. 
 

• Prozedura: Baimena zein prozeduratarako eskatzen den. Eremuaren eskuinaldean 
agertzen den lupa hautatuta, aurreko urratsean hautatutako organoari lotutako 
prozeduren zerrenda erakusten da.  
 

 

 



 

Prozedura aurkituko ez balitz, “Berria” aukera hautatuta, beste prozedura bati alta 
emateko beharrezko datuak agertuko dira. Erakundearen administratzaileak 
informazioa baliozkotu ondoren, prozedura berria eskaeran adierazitako organoari 
lotuta dagoen prozeduren katalogoan barne hartuko da. 

• Zerbitzuak: Baimena zein zerbitzutarako eskatzen den. Lupa sakatuta, zerbitzuak 
bilatzeko orri bat agertzen da. Zenbait zerbitzu hautatu ahal izango dira eskaera 
berean haiek baimendu daitezen eskatzeko.  
 

• Eskaeran adierazitako prozedurarako baimen aktiborik ez duten zerbitzuak besterik ez 
dira erakutsiko. 
 

 

Zerbitzuak hautatzean, horiek zerrendara gehitzen joango dira. “Baieztatu” aukera 
hautatuta, eskaeraren orrira itzultzen da. Bertan, hautatutako zerbitzuak agertuko 
dira. 



 

 

Zerbitzu bakoitzerako, beharrezkoa izango da zehaztea haren erabilera arau bidez 
baimenduko den edo, aldiz, aukerarik badagoen eraginpeko herritarrek berariaz aurka 
egiteko zerbitzuak erabiliko direneko formularioetan.  

Gainera, arauaren deskribapena, artikulua eta bertara jotzeko URLa sartu beharko dira. 

• Prozeduraren amaiera-data. Iraungitze-data duten prozeduren kasuan, horien 
amaiera-data sartu beharko da. Data horretatik aurrera, ez da baimenik izango 
prozedura horretarako eskatutako zerbitzuei dei egiteko. 

• Erantsitako dokumentuak. Atal honetan, eskaerari dokumentuak erantsi ahal izango 
zaizkio. Dokumentuaren deskribapen labur bat adierazi beharko da eta, behin hautatu 
ondoren, “Erantsi” aukera sakatuta, dokumentua gehitu egingo zaio eskaerari lotutako 
dokumentuaren zerrendari. 

• Erabiltzaileak. Eskaerak erabiltzaileen atal bat du. Berori erabiltzen da Eskuzko 
bitartekotza aplikazioaren bidez eskatutako zerbitzuak erabil ditzaten nahi den 
erabiltzaileak adierazteko. 
 

Aukera emango da jadanik NISAEn alta emanda dauden erabiltzaileak hautatzeko 
(eskaera egiten duen erakundeari lotutakoak), eta erabiltzaile gehiagori alta ematea 
eskatu ahal izango da. 



 

Lupa sakatuta, aplikazioan erakundeari lotuta dauden erabiltzaileen zerrenda agertuko 
da. Haiek hautatu ahala, eskaeraren erabiltzaileen zerrendari gehituko zaizkio. 

 

 “Sortu erabiltzaileak” aukeran, erabiltzaile bati NISAEn alta emateko beharrezko 
eremuak agertuko dira. Eskaera egiten duen erakundeari lotuta emango zaio alta 
erabiltzaileari, Eskuzko bitartekotza ROLarekin. 

 

 

Eskaera egiteko beharrezko datu guztiak bete ondoren, “Bidali” botoia sakatuta, hura bidali 
egingo da.  



 

Eskaera Eskatzailea ROLa duen erabiltzaile batek eginez gero, eskaera egiten duen erakundeari 
dagokion Erakundearen administratzailea ROLa duen/duten erabiltzaileari/erabiltzaileei 
bidaliko zaio/zaie hura. 

 

Eskaera igorriko balu Erakundearen administratzailea ROLa duen erabiltzaile batek, hura 
zuzenean bidali zaio/zaie NISAEren administratzaile nagusiak erabiltzaileari/erabiltzaileei. 

 

3.2.3 Erabiltzaileei alta emateko eskaera 

 
Eskuzko bitartekotza aplikazioaren bidez zerbitzu bat erabiltzeko (horren gaineko baimena 
izanik) erabiltzaileei alta emateko eskaera da.  

 

Eremu hauek bete behar dira: 

• Prozedura: Zerbitzua zein prozeduraren bidez erabiliko den. Lupa gainean sakatuta, 
erakundeari lotutako prozeduren zerrenda bat agertuko da, horietarako indarreko 
baimena baldin badago. Prozedura bakarra hautatu ahal izango da. 
 

 

 



 

• Zerbitzuak: Eskuzko bitartekotza aplikazioaren bidez sarbidea eskatzen deneko 
zerbitzuak. Zenbait zerbitzutarako sarbidea eskatu ahal izango da eskaera berean. 
 

• Erabiltzaileak: Atal honetan, eskaera zein erabiltzailerentzat egiten den adierazten da. 
Aukera emango da jadanik NISAEn alta emanda dauden erabiltzaileak hautatzeko 
(eskaera egiten duen erakundeari lotutakoak), eta erabiltzaile gehiagori alta ematea 
eskatu ahal izango da. 

Lupa sakatuta, aplikazioan erakundeari lotuta dauden erabiltzaileen zerrenda agertuko 
da. Haiek hautatu ahala, eskaeraren erabiltzaileen zerrendari gehituko zaizkio. 

 

 “Sortu erabiltzaileak” aukeran, erabiltzaile bati NISAEn alta emateko beharrezko 
eremuak agertuko dira. Eskaera egiten duen erakundeari lotuta emango zaio alta 
erabiltzaileari, Eskuzko bitartekotza ROLarekin. 

 

Eskaera egiteko beharrezko datu guztiak bete ondoren, “Bidali” botoia sakatuta, hura bidali 
egingo da.  

Eskaera Erakundearen administratzailea erabiltzaileari iritsiko zaio. Horrek mail bat jasoko du 
adieraziz eskaera jaso duela eta, gainera, mezu bat jasoko du NISAEren Sarrerako ontzian. 
Mezu bana jasoko da eskaeran hautatutako zerbitzu bakoitzerako, baimenak bakarrak baitira 
prozedura/zerbitzu bakoitzerako. 

 



 

 

 

 “Ikus xehetasuna” aukera hautatuta, baimenaren xehetasunera sartzen da, eta Erabiltzaileak 
atalean bistaratuko dira eskatutako erabiltzaileak. Bertatik, Erakundearen administratzaileak 
diren erabiltzaileek aukera izango dute zerrendatik hautatzeko Eskuzko bitartekotza aplikazioa 
erabiltzeko onartzen diren erabiltzaileak, eta horiek zerrendan onartzeko edo bertatik 
baztertzeko. 

 

 

 



 

 “Gorde” aukeraren gainean sakatuta, check aktiboa duten erabiltzaileak barne hartuko dira 
baimen horretarako Eskuzko bitartekotza aplikaziora sarbidea duten erabiltzaileen zerrendan. 

3.2.5 Eskaerak kontsultatzea 
Atal honetara sartuta, erabiltzaileek aukera izango dute haiek egindako baimen-eskaera 
guztien zerrenda kontsultatzeko, baita bakoitzaren egoera ere.  

 

 

Gainera, eskaera bakoitzerako, “Kopiatu” aukera hautatuta, aukeratutako eskaeraren kopia 
egin ahal izango da eta eskaera-orrira sartuko da. Bertan, erabiltzaileak aukera izango du nahi 
dituen aldaketak egiteko eskaera bidali aurretik. 

 



 

 

 

3.2.6 Kudeaketa-eredua 
Modulu honetatik, kudeatu ahal izango dira bai indarrean dauden baimenak, bai jasotako 
baimen-eskaerak. 

3.2.6.1 Baimen aktiboak 
Atal honetan, unean-unean egoera aktiboan dauden baimen guztiak agertzen dira. Zenbait 
iragazte-irizpide ematen dira, baimen jakin bat errazago aurkitu ahal izateko. Iragazki horren 
bidez, kontsulta hauek egin daitezke, besteak beste: 

• Erakunde jakin baterako baimen aktiboak. 
• Zerbitzu baterako baimena duten erakundeen zerrenda. 
• Erakunde jakin batek zein zerbitzutarako baimena duen. 
• … 

 

Iragazkian, adieraz daiteke Lagapen-hartzaile nahiz Lagatzaile gisa jardun nahi den. Hala, 
Erakundearen administratzaile batek kontsultak egin ditzake baimenduta dituen zerbitzuen 
gainean, edo bere zerbitzuetarako baimena duten erakundeen gainean. 

 



 

 

 “Bilatu” aukera hautatuta, sartutako irizpideak betetzen dituzten baimenen zerrenda agertzen 
da. 

 

 

 

Baimen bakoitzaren “Ikus xehetasuna” aukera hautatuta, haren xehetasuna eskuratzen da 
kontsulta moduan. Ezin da aldaketarik egin baimen aktiboen gainean. 

Badago beti aukera erabiltzaileak gehitu edo kentzeko Eskuzko bitartekotza aplikazioaren 
bidez baimendutako zerbitzua erabiltzeko. 



 

 

 

3.2.6.2 Zain dauden baimenak 
Atal honetan, onartzeko dauden baimen-eskaera guztiak agertzen dira. Iragazte-eremuak 
gaitzen dira bilaketaren emaitzak mugatzeko. 



 

Eskaera baten xehetasunera sartuz gero, haren egoeraren arabera, zenbait ekintza gauzatu 
ahal izango dira: 

• Berrikusteko zain: 
Eskaera Erakunde lagapen-hartzailearen administratzailearen aldetik berrikusteko 
zain dago. Erakundearen administratzailea ROLa duen erakunde lagapen-hartzaileko 
erabiltzaileak besterik ez du izango xehetasunerako sarbidea. Xehetasunean sartuta, 
edozein aldaketa egin ahal izango du eskaeraren gainean. 

 “Bidali” aukera hautatuta, berrikusitzat hartzen da eskaera. Berori NISAEren 
administratzaile nagusia erabiltzaileari birbidaliko zaio eta NISAEk baliozkotzeko zain 
egoerara pasatuko da. 

Puntu horretan, eskaerak banakatu egiten dira eskatzen diren zerbitzu bezain 
eskaeratan, baimen osoa prozedura/zerbitzu bati buruzkoa baita beti. Hau da, hiru 
zerbitzutarako eskaera eginez gero, Erakundearen administratzaileak eskaera 
berrikusi eta bidaltzen duenean, NISAEren administratzaile nagusia erabiltzaileari hiru 
eskaera bereizi igorriko zaizkio, horien kudeaketa aldatu egin daiteke-eta zerbitzuaren 
arabera. 

 

 

 

• NISAEk baliozkotzeko zain: 
Eskaera NISAEren administratzaile nagusiaren aldetik berrikusteko zain dago. 
Erakunde lagapen-hartzailearen administratzaileek aukera izango dute eskaeraren 
xehetasunera sartzeko, baina kontsulta moduan soilik. 

NISAEren administratzaile nagusia ROLarekin sartuta, eskaera baliozkotutzat jo ahal 
izango da. Horretarako, nahikoa izango da “Baliozkotu baimena” aukera hautatzea. 

NISAEren administratzaile nagusiak, era berean, zuzenean baztertu ahal izango ditu 
eskaerak. 



 

NISAEren administratzaileak Minhapen datuak sartu beharko ditu. 

 

 

 

Gainera “Sortu excel” aukera hautatuta, eskaeraren datuak Excel formatura 
esportatuko dira. 

 

 

Behin baliozkotu ondoren, kudeaketa aldatu egingo da zerbitzua eskuordetua edo, 
aldiz, kontrolatua den kontuan izanda. 

 
o Kontrolatua: Administratzaile nagusiak eskaera onartzen duenean, berori 

Lagatzailearen zain egoeran geratuko da, eta erakunde lagatzaileko Erakundearen 
administratzaileari dagokion sarrerako ontzira berbideratuko da. 

 
o Eskuordetua: Kasu honetan, NISAEren administratzaile nagusiak ahalmena du 

lagatzailearen izenean baimenak onartzeko. Administratzaile nagusiak eskaera 
onartuz gero, berori automatikoki aktibatuko da, Zain dauden baimenak ataletik 
desagertuko da eta Baimen aktiboak atalean egotera pasatuko da. 

 



 

 

 

• Lagatzailearen zain 
Eskaera Erakunde lagatzailearen administratzailearen aldetik berrikusteko zain dago. 
Eskaeraren xehetasunean sartuta, hura erabiltzaile guztientzat agertuko da kontsulta 
moduan. Erakunde lagatzaileari lotutako Erakundearen administratzailea ROLa duten 
erabiltzaileentzat, bi ekintza-botoi hauek agertuko dira: Onartu eta Baztertu.  

Onartuz gero, baimena automatikoki aktibo egotera pasatuko da, eta jakinarazpen bat 
bidaliko da Administratzaile nagusiaren sarrerako ontzira eta lagatzaileari dagokion 
Erakundearen administratzailearen sarrerako ontzira.  

 

 

 

• NISAEk baztertua: 
NISAEren administratzaile nagusiak eskaera baztertu du. 

 



 

• Lagatzaileak baztertua: 
NISAEren administratzaile nagusiak eskaera baztertu du. 

 

3.2.6.3 Historikoa 
Baimen-eskaeren gainean gauzatutako ekintzen historikoa agertzen da, eta aukera dago 
iragazkiak egiteko daten, ekintza zehatzen eta eraginpeko zerbitzuen arabera. 

Zerrenda horrek aukera ematen du kontsultatzeko zerbitzu baten baimen-prozesuaren gainean 
ekintza noiz eta nork egina den. 

 

3.3 Zerbitzuen kudeaketa 

3.3.1   Zerbitzuen alta 
Erakundearen administratzaileek zerbitzuei alta emateko eskaerak egin ahal izango dituzte:  

Zerbitzu baten alta eskatzeko, eremu hauek behar dira: 

• erakundea: Alta egiten duen erakundea. Aurretik NISAEn alta emanda egon behar du. 
• kodea: Zerbitzuaren kodea. 
• titulua gaztelaniaz/euskaraz. 
• deskribapena gaztelaniaz/euskaraz. 
• eskaera mota: Sinkronoa/asinkronoa. 
• segurtasuna: zerbitzuari aplikatutako segurtasuna: SSL, SSL-Mutuo, WSS… 
• URL: Zerbitzuaren URLa. 
• URL asinkronoa: Erantzuna eskatzeko URLa, zerbitzu asinkronoen kasuan. 
• baimen mota: Kontrolatua edo eskuordetua. Zerbitzuaren erabilera baimentzeko 

NISAE eskuordetzen den ala ez adierazten du. 
• Loteak onartzen ditu: Lotekako eskaeran onartzen diren ala ez. 

 



 

 

 “Gorde” aukera hautatuta, erabiltzaileak eskaera gorde dezake harekin beste une batean 
jarraitzeko. 

Zerbitzuaren datuak sartu ondoren, “Gorde/Bidali alta” aukera hautatuta, eskaeraren datuak 
gordetzen dira eta, gainera, berori NISAEren administratzaile nagusia erabiltzaileari igortzen 
zaio. Harrezkero, ezin izango da aldaketarik egin eskaeraren gainean. 

Zerbitzuen altak eskatuko du kode-aldaketak egitea NISAEko bitartekotza operatiboa 
moduluan. Beraz, NISAEren administratzaile nagusiak itxaron egin beharko du garapen-
taldeak adieraz diezaion jadanik zerbitzua erabil daitekeela. 

3.3.5 Argitaratutako zerbitzuak 
Zerrenda batean, nodoan argitaratutako zerbitzu guztiak aurkitu daitezke. 

Kudeaketa-zerrendak bistaratzeko, zenbait irizpideren arabera egin daitezke bilaketak. 

 

 

3.3.6 Zain dauden zerbitzuak 
Zerrenda batean, argitaratzeko dauden zerbitzu-altako eskaerak agertzen dira.  



 

 

*NISAEren administratzaile nagusia ROLa duten erabiltzaileek besterik ez dute sarbidea 
izango zerbitzuaren xehetasunera eta haiek soilik egin ahal izango dituzte aldaketa haren 
gainean.  

  



 

3.4 Erakundearen xehetasuna 
Kudeaketa-paneletik, erabiltzaileak administratzen dituen erakunde guztien zerrenda bistaratu 
daiteke. Erakunde horietako bat hautatuta, haien xehetasun-orrietan sar daiteke. Orria lau 
modulu hauetan banatzen da: 

• Erakundearen datuak. 
• Erabiltzaileak. 
• Lagapen-hartzailea. 
• Lagatzaileak. 

 

 

 

• Erakundearen datuak: Modulu honetan, erakundearen datu propioak agertzen dira. 
Edonoiz aldatu ahal izango dira. 
 

• Erabiltzaileak: Modulu honetan, dagokion erakunderako alta emandako erabiltzaileak 
agertzen dira. Haien datuen gainean aldaketak egin daitezke, baita erakunde horri 
lotutako erabiltzaile gehiago gehitu ere. 
 

 



 

• Lagapen-hartzailea: Fitxa honetan, erakundeak zerbitzuen lagapen-hartzaile gisa 
jarduten dueneko informazioa agertzen da. Kontsultatu ahal izango dira: 

 

o Baimen aktiboak: Erakundeak zerbitzuen lagapen-hartzaile gisa jarduten 
dueneko baimen aktiboak. 

 

 

 

o Zain dauden baimenak 
 

 

o Baimenen historikoa: Baimen-eskaeren gainean gauzatutako ekintzen 
historikoa. 

 

• Lagatzaileak: Fitxa honetan, erakundeak zerbitzuen lagatzaile gisa jarduten dueneko 
informazioa agertzen da. Kontsultatu ahal izango dira: 
 

o Argitaratutako zerbitzuak: Erakundeak argitaratzen dituen zerbitzuak. 



 

 

 
o Baimen-eskaerak: Hirugarrenen baimen-eskaerak, “Kontrolatua” 

modalitatean erakundeak argitaratutako zerbitzuetarako. “Lagapen-
hartzailearen zain” egoeran dauden eskaerak bistaratuko dira. Bertatik, 
eskaeraren xehetasunera sartuta, erabiltzaile administratzaileek aukera izango 
dute eskaera horiek onartzeko edo baztertzeko. 

 

 

 

o Zerbitzuen altak: Zerrenda batean, argitaratzeko dauden zerbitzuen alta-
eskaerak (erakundeak egindakoak) agertzen dira. 

  



 

3.5 Sarrerako ontzia 
 

Sarrerako ontzi hau posta elektronikoko bezeroen ontzien antzekoa da. Haren bidez, NISAEren 
erabiltzaileek aukera izango dute egin beharreko atazak eta horien egoera identifikatzeko. 

Jakinarazpen bakoitzerako, datu hauek erakutsiko dira: 

• Bidaltze-data. 
• Eskatzailea. 
• Erakundea. 
• Gaia. 

 

Jakinarazpen zehatz bat hautatuta, dagokion orrira sartzen da hura kudeatu ahal izateko. 

 

 

 

Mezu baten xehetasunean sartu ondoren, hura irakurritzat markatuko da eta jadanik ez da 
bistaratuko ontzian. 

Berez, irakurri EZ diren jakinarazpenak besterik ez dira agertzen ontzian. Jakinarazpen totalak 
hautatuta, jasotako jakinarazpen guztiak agertzen dira, bai irakurritakoak, bai irakurri ez 
direnak. 

Aukera dago jakinarazpenak erakunde zehatz baten arabera iragazteko. 

Jakinarazpen motaren arabera, haren xehetasunean sartzean, dagokion pantaila agertuko da: 

• Zerbitzuen jakinarazpenak: Zerbitzuaren xehetasun-leihoa, mezu motaren arabera 
gaitutako aukerak jasotzen dituena. 
 

• Baimenen jakinarazpenak: Baimenaren xehetasun-leihoa, eskaera dagoen 
egoeraren arabera gaitutako aukerak jasotzen dituena. 



 

 

Sarrerako ontzian mezu mota hauek jasoko dira: 

• Zerbitzuak: 
o Zerbitzurako alta-eskaera. 
o Zerbitzua onartzea. 
o Zerbitzua ukatzea. 
o Zerbitzua argitaratzea. 

 
• Baimenak: 

o Baimen-eskaera. 
o Eskaera onartzea. 
o Baimena argitaratzea. 
o NISAEk eskaera baztertzea. 
o Lagatzaileak eskaera baztertzea. 
o Erabiltzaileen alta-eskaera Eskuzko bitartekotzarako. 
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