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1. EJK JAKINARAZPENAK
Aurkibidera itzuli

EJK (Egoerak eta Jarduerak Kudeatzeko Sistema) aplikazioaren bitartez, Jakinarazpenen
modulura sar daiteke. Aukera honek edozein erabiltzaileri, beharrezkoak diren baimenak izanda,
Email, SMS, Ikasgunea edo Berria motako jakinarazpenak bidaltzeko aukera ematen dio.
Jakinarazpen bat bidali ahal izateko, erabiltzaileak EJK profil hauetako bat izatea beharrezkoa
izango da:


W02 Jakinarazpenak: Profil hau daukatenek, edozein hartzaileri jakinarazpenak bidali ahal
izango dizkiote.



W02 Ordezkaritza: Haien lurraldeko ikastetxeetan matrikulatuta dauden ikasleei, haien
lurraldeko ikastetxeetan matrikulatuta dauden ikasleen tutoreei eta/edo gurasoei, lurraldeko
ikastetxeetako irakasleei...jakinarazpenak bidali ahal izango dizkiete.



W02 Ikastetxea: Haien ikastetxean matrikulatuta dauden ikasleei, matrikulatutako ikasleen
tutore eta/edo gurasoei, ikastetxeko irakasleei… jakinarazpenak bidali ahal izango dizkiete.

Jakinarazpenen bidalketarako sarbidea ”Jakinarazpenak” menu aukeratik egingo da.
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1.1.

JAKINARAZPEN BERRIAREN ALTA

Aurkibidera itzuli
Behin jakinarazpenen pantailan kokatuta, “Emaitzak” erlaitzaren gainean klik egin beharko da.
Jarraian, Jakinarazpen Berriaren alta emateari ekingo diogu. Horretarako, bi edo hiru pauso
(hirugarrena aukerakoa da) ematea beharrezkoa izango da beti:


1. Jakinarazpenaren datu orokorren sarrera



2. Jakinarazpenaren hartzaileen sarrera



3. Jakinarazpenaren eranskinen sarrera

1.1.1. DATU OROKORREN SARRERA
”Berria” botoiaren gainean klik egin. Honek, ondorengo datu-formularioa zabalduko du:
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Eskatutako eremuak bete (guztiak derrigorrezkoak dira):
Erakusteko eremuen zerrenda
Eremua
Norentzat

Deskribapena
Jakinarazpena zer hartzaile motari bidaliko zaion adierazten du
Aukerak: Pertsonak/Ikastetxeak
Derrigortasuna: Derrigorrezkoa

Taldea

Jakinarazpena zer talde motari zuzenduta doan adierazten du.
Ikasleak/Tutoreak* taldeek Hezkuntza Sailaren Pertsonen Bilatzailea erabiltzen dute, gainerakoek
bilatzaile generikoa (kontsultak konfigura daitezke) erabiltzen dute.
*Tutore bezala ikaslearen tutoretzaz arduratzen den pertsona definitzen da.
Aukerak: Ikasleak/Tutoreak/Irakasleak/Irakasleak ez direnak/ Beste langile batzuk/Berriak.
Hautatzen den hartzailearen arabera, pertsonen bilatzaileak talde horretako pertsonak bakarrik
erakutsiko ditu jakinarazpenaren hartzaileak sartzerako orduan.
Derrigortasuna: Derrigorrezkoa jakinarazpena Pertsonei zuzenduta doanean.

Bidalketa- Jakinarazpena zein bidetatik bidaliko den adierazten du
mota
Aukerak:
Emaila: Hartzaileak sartzerakoan adierazten den posta-helbidean dauden pertsona hartzaileek
jasoko dituzte.
SMS: Hartzaileak sartzerakoan, SMS-hartzaile bezala jarri den pertsonak jasoko du.
Ikasgunea: Ikasgunea erabiltzen ikusiko da, bidalketa-mota hau jakinarazpenen aplikazio-taulan
konfiguratu bada bakarrik erakutsiko da eta soilik ikasle eta tutore taldearentzat.

Berria: Konfiguratu den profil konektatuarekin konplitzen duen aplikazioan bertan ikusiko da, kasu
honetan hartzaileak profilak dira. Berria hautatzean, hasiera eta amaiera data adieraztea
derrigorrezkoa izango da, data hauen artean berria ikusiko da konfiguratu denaren arabera.

Ikastetxeei email motako Jakinarazpenak bakarrik bidali ahal izango zaizkie.
Rev.0
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Derrigortasuna: Gutxienez aukera bat hautatzea derrigorrezkoa.
Emaila

Jakinarazpenaren igorle bezala agertuko den pertsonaren emaila.
Derrigortasuna: Derrigorrezkoa

Bidalketa- Jakinarazpenaren bidalketaren data: Eremu hau irakurketa eremua izango da, sistemak
erakutsiko du jakinarazpena bidali ondoren eta bidalketa zuzen burutu bada.
data
Bidalketa Lehenetsi adierazten da hartzaileei bidali beharreko testua guztientzat komuna dela eta ez
komuneko pertsonalizatua haietako bakoitzarentzat.
testua
Neurrira egindako bidalketak egin nahi izatekotan (testuan informazio aldagarria), marka kendu
beharko da. Kasu honetan, hartzaileak beti fitxategi bidez adierazi beharko dira, non aldagaietako
bakoitzari egokitu beharreko balioa agertuko den.
Mezua gaztelaniaz: Jakinarazpenaren Gaia eta Gorputza izango da gaztelaniaz.
Kontuan hartu beharko da, bidalketa-motan SMS aukera hautatu bada, Gaiaren eta Gorputzaren tamaina
txikiagoa izango dela, SMS baten muga ez gainditzeko.
Gaia

Jakinarazpenaren gaia gaztelaniaz.
Derrigortasuna: Derrigorrezkoa

Gorputza

Jakinarazpenaren gorputza gaztelaniaz.
Neurrira egingo diren bidalketen kasurako, testuan aldagaiak adierazi beharko dira, leiho honetako
laguntza ikonoan adierazten den bezalaxe.

1.1.2.1. Fitxategitik hartzaileak gehitu atalean, mezuaren gorputzean aldagai hauek nola erabili
behar diren adierazten da.
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Derrigortasuna: Derrigorrezkoa.
Mezua euskaraz: Jakinarazpenaren Gaia eta Gorputza izango da euskaraz.
Kontuan hartu beharko da, bidalketa-motan SMS aukera hautatu bada, Gaiaren eta Gorputzaren tamaina
txikiagoa izango dela, SMS baten muga ez gainditzeko.
Gaia

Jakinarazpenaren gaia euskaraz
Derrigortasuna: Derrigorrezkoa

Gorputza

Jakinarazpenaren gorputza euskaraz.
Neurrira egingo diren bidalketen kasurako, testuan aldagaiak adierazi beharko dira, leiho honetako
laguntza ikonoan adierazten den bezalaxe.
Derrigortasuna: Derrigorrezkoa.

Behin datu guztiak sartuta, pantailaren behe aldean kokatuta dagoen “Gorde” botoiaren gainean
klik egin jakinarazpen berri bat sortzeko.
Gorde ondoren, Emaitzen pantaila agertuko da, eta bertan, sartutako jakinarazpena lehenengoa
agertuko da (bilatzailean inolako iragazkirik sartu baldin ez bada).

1.1.2. HARTZAILEEN SARRERA
Emaitzen pantailan kokatuta, jakinarazpena hautatuko dugu.
Pantailaren behe aldean Hartzaileen mantentzea agertzen da eta bertatik hartzaileak gehi
ditzakegu.
Hartzaileetan aurkezten den informazioa aldagarria da, jakinarazpena zuzenduta doan taldearen
araberakoa.
Aukerak:
Bidalketa komuneko testua = ’Bai’


1. Bilatzailetik hartzaileak gehitu



2. Fitxategitik hartzaileak gehitu.

Hartzaileak gehitzeko bi bidalketa era hauek ez dira baztertzaileak, hau da, hartzaileak bilatzaile
bitartez gehitzen badira fitxategi bidez ere gehi daitezke eta alderantziz.
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Jakinarazpen mota “Berria” bada, hartzaileak automatikoki kargatuko dira, Hartzaileak kargatu
aukeraren bitartez konfiguratuta dagoen bistaren arabera.

Bidalketa komuneko testua = ’Ez’


Rev.0
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1.1.2.1. HARTZAILEAK FITXATEGITIK GEHITU
‘Gehitu artxibotik’ botoiaren bitartez, Excel fitxategi batetik datuak jasoz, jakinarazpen baten
hartzaileak adierazi ahal izango dira.
Horretarako, Excel horrek formatu zehatz bat izan beharko du, aplikazioak datu horiek karga
ditzan.
Pertsonei testu komuna duen Jakinarazpen bat bidaliko badiegu, Excel dokumentuaren
formatua ondorengoa izan beharko da:
1 zutabea: Pertsonaren identifikazioa  Aukerakoa
2 zutabea: Pertsonaren izena  Derrigorrezkoa beti
3 zutabea: Pertsonaren 1 abizena  Derrigorrezkoa beti
4 zutabea: Pertsonaren 2 abizena  Aukerakoa
5 zutabea: Pertsonaren posta-helbidea Derrigorrezkoa bakarrik bidalketa-mota “Email” bada.
6 zutabea: Pertsonaren telefono mugikorra  Derrigorrezkoa bakarrik bidalketa-mota ‘SMS’
bada.

Ikastetxeei testu komuna duen Jakinarazpen bat bidaliko badiegu, Excel dokumentuaren
formatua ondorengoa izan beharko da :
1 zutabea: Ikastetxearen EAEKOD  Aukerakoa
2 zutabea: Ikastetxearen izen osoa  Derrigorrezkoa beti
3 zutabea: Ikastetxearen udalerria  Aukerakoa
4 zutabea: Ikastetxearen helbidea  Aukerakoa
5 zutabea: Ikastetxearen posta-helbidea  Derrigorrezkoa beti
6 zutabea: Ikastetxearen 1 telefonoa  Aukerakoa
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Jakinarazpenaren testua komuna EZ bada, formatuak antzekoak izango dira baina zutabe
gehigarriekin eskuinean, aldagaien balioak definituta daudelarik.
7 zutabea: Hizkuntza Derrigorrezkoa komuna ez den bidalketarekin (C/E)
8 zutabea: 1 aldagaia  #{1} -n informatu nahi den balioa
9 zutabea: 2 aldagaia-> #{2} -n informatu nahi den balioa
n zutabea: #{n} bidali beharreko testuak dituen aldagai beste …

Gure ordenagailuan adierazitako formatua duen fitxategia daukagunean eta nahi ditugun
hartzaileen datuak ditugunean, "Gehitu artxibotik" loturaren gainean klik egin beharko dugu.
Honek, "Aztertu" leihoa erakutsiko digu fitxategia kargatu ahal izateko.

Azkenik, fitxategia hautatuko da eta “ireki” botoiaren gainean klikatuko da.
Fitxategiak datu guztiak zuzen baditu, hartzaileak hartzaileen mantentzean kargatuko dira.
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Fitxategien kargaren ondoren, hartzaile bakoitzari neurrira egindako mezuak ikusteko, adierazten
den zutabean sakatu:

Fitxategiak datu oker edo osatugabeak baditu, mezu bat agertuko da akatsa adieraziz eta zein
ilaratan dagoen adieraziz. Fitxategia ez da prozesatuko. Hartzaileak karga daitezen,
fitxategiaren datu guztiak zuzenak izan beharko dira.
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1.1.2.2. HARTZAILEAK BILATZAILETIK GEHITU
‘Gehitu bilatzailearekin’ botoiaren bitartez, Jakinarazpenaren hartzaileak Hezkuntza Sailak
dituen bilatzaileetatik bilatuta gehi daitezke.
Jakinarazpena ikastetxeei zuzenduta dagoenean, ‘Gehitu bilatzailearekin’ loturak Hezkuntza
Sailak duen ikastetxe bilatzailea zabaltzen du. Honek, ikastetxeak “bilatzeko” eta “hautatzeko“
aukera emango du, ondoren horiei jakinarazpena bidaltzeko.
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Nahi diren Ikastetxeak hautatu ondoren, hartzaile bezala datu guztiak zuzen dituzten ikastetxeak
kargatuko dira. Baten batek datu okerren bat izango balu, dagokion mezua agertuko litzateke hori
adieraziz.
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Jakinarazpena ikasleei edo tutoreei zuzenduta dagoenean, funtzionamendua ikastetxeena
bezalakoa da: Hezkuntza Saileko Pertsonen bilatzailea zabalduko da. Horren bitartez, pertsonak
Bilatu eta Hautatu ahal izango dira jakinarazpena bidaltzeko. Ondorengoa kontuan hartu beharko
da:
Hautatutako taldea Ikasleena bada, hartzaileak ikasleak izango dira.
Hautatutako taldea Tutoreena bada, hartzaileak hautatutako ikasleen tutoreak/gurasoak izango
dira.
Bilatzaileak, identifikatu den erabiltzaileak duen profilaren arabera bilatuko ditu ikasleak:
Profila “W02 Jakinarazpenak” baldin bada, ikasle guztiak bilatu ahal izango dira.
Profila ”W02 Ordezkaritza” bada, erabiltzailearen lurralde berean matrikulatuta dauden ikasleak
bilatu ahal izango dira.
Profila “W02 Ikastetxea bada”, erabiltzailearen Ikastetxean matrikulatuta dauden ikasleak bilatuko
dira.

Jakinarazpena Irakasleei, Irakasleak ez direnei edo beste langile batzuei zuzenduta
dagoenean, bilatzaile bat zabalduko da. Bilatzaile honek, jakinarazpenaren datu orokorretan
adierazi den taldearen barruan dauden pertsonak (Irakasleak, irakasleak ez direnak edo beste
langile batzuk) bakarrik topatzeko aukera emango du.
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1.1.3. JAKINARAZPENEAN DOKUMENTUAK ERANTSI
Jakinarazpenaren datu orokorrak sartu eta hartzaileak adierazi ondoren, nahi izatekotan,
jakinarazpenean dokumentuak erants daitezke. Horretarako, lehenik eta behin, jakinarazpena
hautatu beharko da. Bigarrenik, “Dokumentuak “ erlaitzean klik egin beharko da:
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Jarraian, “Berria” botoiaren gainean sakatu “Aztertu” leihoa zabal dadin:

“Aztertu” botoiaren bitartez gure ordenagailutik erantsi nahi dugun dokumentua hautatu ondoren,
fitxategia gehitzeko “Gorde” klikatu.
Jakinarazpena bidali eta gero, ondorengoa kontuan hartu beharko da:
Email motako jakinarazpen baten kasuan, eranskinak lotura baten bitartez deskargatuko dira
(dokumentu fisikoa ez da emailean erantsiko).
SMS jakinarazpenen kasuan, ez dira dokumentuak erantsiko.
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1.2.

JAKINARAZPENAREN BIDALKETA
Aurkibidera itzuli

Jakinarazpen bat osatzeko gutxieneko (Datu orokorrak+Hartzaileak) datuak sartu ondoren,
bidaltzeko aukera egongo da “Bidali” botoia sakatzen bada.
Horretarako, lehenik eta behin bidali nahi dugun jakinarazpena hautatuko dugu. Jakinarazpen
honek ez du bidalketa datarik izan behar, ezin baitira jakinarazpenak birbidali (bidalia izan den
bat berriro bidaltzeko “Jakinarazpena berrerabili” atala ikusi).
Jarraian, “Bidali” botoia sakatuko dugu.

Baieztapen mezuaren ondoren, batch eskaera bat burutuko du aplikazioak.

Rev.0

Pág.: 18/20

Egoera-fluxua ondorengoa izango da: Hasi gabe->Egiten->Bukatuta (batch prozesuak bukatu
duenean)
Bidalketak zuzen bukatzen badu, bidalitako jakinarazpenean bidaltze-data erregistratuko da eta
hartzaile bakoitzean bidalketa zuzena izan dela adieraziko da (B).

Akatsen bat sortzen bada, aldiz, pantailan E bat agertuko da, eta jakinarazpenak bidalketadatarik gabe jarraituko du.
Halaber, bidalketaren laburpen-leiho bat ikusteko aukera egongo da mantentzearen
xehetasunean:
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1.3.

JAKINARAZPENAREN ALDAKETA
Aurkibidera itzuli

Jakinarazpen baten aldaketa, bidali ez den bitartean, hau da, bidaltze-datarik ez duen bitartean
egin ahal izango da.
Bidalia izan ez den bitartean, datu guztiak aldatu ahal izango dira ondorengoak izan ezik:
‘Norentzat’ eta ‘Taldea’, hartzaile bat gutxienez gehitu den kasuan.
Gainera, bidali ez den bitartean, hartzaileak eta eranskinak nahi adina aldiz gehitzeko edo
ezabatzeko aukera egongo da.

1.4.

JAKINARAZPENAREN EZABAKETA
Aurkibidera itzuli

Jakinarazpen bat bidali ez den bitartean ezabatu ahal izango da. Bidaliak izan diren
jakinarazpenak ezin izango dira ezabatu.

1.5.

JAKINARAZPENA BERRERABILI
Aurkibidera itzuli
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‘Berrerabili’ botoia, sortuta dauden jakinarazpenen kopiak egiteko balio du. Erabiltzeko:
Kopiatu nahi dugun jakinarazpena hautatu beharko dugu.
‘Berrerabili’ sakatzean, jakinarazpen berri bat sortuko da jatorrizko jakinarazpenak dituen datu,
hartzaile eta eranskin berberekin. Desberdintasun bakarra, jakinarazpen berriak bidaltze-datarik
izango ez duela izango da. Horri esker, jakinarazpenaren edozein datu aldatzeko aukera egongo
da.

1.6.

JAKINARAZPENAK BILATU
Aurkibidera itzuli

Bilatzaile pantailaren bitartez, jakinarazpenak filtratzeko aukera dago. Jakinarazpen batzuk edo
beste batzuk ikusteko, bete daitezkeen zenbait filtro-eremu daude:

Rev.0

Pág.: 21/20

Erakusteko filtro-zerrenda
Eremua
Norentzat

Deskribapena
Jakinarazpena zein hartzaileri bidali zaion kontuan hartuta, jakinarazpenak filtratzeko
eremua.
Aukerak: Guztiak/Pertsonak/ Ikastetxeak. Berez (eta "Garbitzerakoan"), "Guztiak"
aukera markatuta egongo da.

Taldea

Jakinarazpena zein talderi bidali zaion kontuan hartuta, jakinarazpenak filtratzeko
eremua.
Aukerak: Guztiak/Ikasleak/Irakasleak/Irakasleak ez direnak/Beste langile batzuk.
Berez (eta "Garbitzerakoan"), eremu hau hutsik egongo da eta bilaketa talde guztietan
egingo du.

Bidalketa-mota

Bidaltzeko erabili diren bideak kontuan hartuta, jakinarazpenak filtratzeko eremua.
Aukerak: Email/SMS/Berria. Berez (eta "Garbitzerakoan") hiru aukerak desmarkatuta
egongo dira.

Bidalketa-data, noiztik

Data zehatz batetik aurrera bidalitako jakinarazpenak filtratzeko eremua.
Bilaketa-mota: Bilatzailearen eremuan sartu den bidalketa-data berdina edo
handiagoa duten Jakinarazpenak bilatuko dira.

Bidalketa-data, noiz
arte

Data zehatz bat baino lehen bidalitako jakinarazpenak filtratzeko eremua.

Gaia Gaztelaniaz

Gaztelaniaz adierazi zen gaia kontuan hartuta, jakinarazpenak filtratzeko eremua.

Bilaketa-mota: Bilatzailearen eremuan sartu den bidalketa-data txikiagoa edo berdina
duten Jakinarazpenak bilatuko dira.

Bilaketa-mota: Osoa edo partziala. Bilatzailearen eremuan sartu den balioarekin
partzialki edo erabat bat datorren gaia duten jakinarazpenak bilatuko dira.
Gaia Euskaraz

Euskaraz adierazi zen gaia kontuan hartuta, jakinarazpenak filtratzeko eremua.
Bilaketa-mota: Osoa edo partziala. Bilatzailearen eremuan sartu den balioarekin
partzialki edo erabat bat datorren gaia duten jakinarazpenak bilatuko dira.

Hartzailea
Identifikatzailea

Pertsona zehatz bati zuzendutako Jakinarazpenak filtratzeko eremua.
Bilaketa-mota: Osoa. Bilatzailearen eremuan adierazi den balioarekin erabat bat
datorren identifikatzailea duten pertsonak bilatuko dira.

(EAEKOD) kodea

Ikastetxe zehatz bati zuzendutako Jakinarazpenak filtratzeko eremua.
Bilaketa-mota: Osoa. Bilatzailearen eremuan adierazi den balioarekin erabat bat
datorren identifikatzailea duten ikastetxeak bilatuko dira.
Pertsona edo Ikastetxe zehatz bati zuzendutako jakinarazpenak filtratzeko eremua.

Izen eta
Bilaketa-mota: Osoa edo partziala. Pertsonen izen eta abizenak edo ikastetxearen
Abizenak/Ikastetxearen izena bilatzailean sartu den balioarekin erabat edo partzialki bat datozenean,
Izena
pertsona/ikastetxe horiek bilatuko dira.
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