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LANBIDE WEBGUNEAREN – Mi Lanbidenet BIDEZ JASOTAKO ZERBITZUEN 

BALIDAZIOA ETA BAIEZTAPENA. 
Funtzionaltasun honek erabiltzaileei www.lanbide.eus bidez, Mi Lanbidenet esparru pertsonalean, 

lanbideko erakunde laguntzaileek emandako zerbitzu baten jasoera baieztatzea ahalbidetuko die. 

Eremu honetara “Erabiltzaile” eta “Pasahitza” identifikazioarekin sartzen da. 

 
Mekanismo horrek, zerbitzu horiek Lanbideko orientazio aplikazioan “sinatutako zerbitzuak” bezala 
erregistratzea ahalbidetzen du. Zerbitzu hauek WACOM tabletaren gaineko sinadura biometrikoaren 
bidez balioztatutakoen eta KOLEKTIBO KALTEBERAKO ORIENTAZIO EKINTZEN ERREGISTROEN 
JARRAIBIDEAK dokumentuan deskribatutakoen pareko erregistro bihurtuko dira. Edozein arrazoiagatik 
ezinezkoa izan baldin bada sinadura biometrikoa jasotzea zerbitzu bat eman denetik hurrengo 5 
egunak pasatu eta gero, zerbitzua jaso duen pertsonak zerbitzu hori balidatzeko (sinadura) aukera 
edukiko du modu alternatibo eta osagarrizko honen bidez. 

 
KOLEKTIBO KALTEBERAKO ORIENTAZIO EKINTZEN ERREGISTROEN JARRAIBIDEAK dokumentuan 
azaltzen den bezala, aplikazio honek Sortu eta sinatu ahalbidetzen du. 
 

 

Sortu eta sinatu prozesu informatikoa arrakastarekin amaitu ezin izan bada, arrazoi teknikoak direla 

medio, badago hurrengo 5 lanegun epearen barruan sinatzeko aukera aplikazioaren bidez. 

Kontsulta eta Zerbitzuen kudeaketa botoia sakatuz, zerbitzu bakoitzari dagokion lerroan sartzen gara. 

Hori eginda, lerroa markatzen dugu eta sinaduraren prozesua hasiko genuke Aldatu eta Sinatu 

botoiaren bidez. 

 

http://www.lanbide.eus/
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____________________________________________________________________ 

Baina, aldi berean, pertsona erabiltzaileak SINADURA BEHAR DUTEN ZERBITZUAK BALIDATEZEKO 

aukera irekitzen da Mi Lanbidenet - www.lanbide.eus bidez. 

Mi Lanbidenet esparrutik, “Jasotako zerbitzuak/ Enplegurako orientazio zerbitzuak” atalean, Sinadura 

behar duten jasotako zerbitzuen informazio berria agertuko da. 

http://www.lanbide.eus/
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Pertsonak zerbitzuak jaso dituela baieztatzeko, pertsona berak balidatu nahi dituen zerbitzuak hautatu 

behar ditu. “?’ ikurran orientatzaileek egindako laburpena ikusi ahal izango du. Geroago Sinatu 

Hautatuko Zerbitzuak botoian zerbitzuaren jasoera sinatu ahal izango du. 

 

Orduan, jaso diren zerbitzuak baieztatzeko pantaila agertuko da dagokion Jarraitu botoiarekin. 

Pertsonak ikusten den informazioarekin adostasun falta adierazteko aukera ere izango du Ezeztatu 

botoiaren bidez. 

 

Funtzionaltasunak erabiltzaileari firma biometrikoaren baliokidea den dokumentua eskuratzea eta 

ikustea ahalbidetzen dio. Hain zuzen, Sinatu den dokumenta ren bidez. 
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Momentu honetan, Jasotako zerbitzuen baieztapen dokumentua agertzen da izena, data eta 

sinaduraren orduko aztarnekin Mi Lanbideneten bidez. 

 

ORIENTAZIO APLIKAZIOAN MI LANBIDENETEN BIDEZ EGINDAKO SINADURAREN PROZESUAREN 

EMAITZA. 

Zerbitzuen Kontsulta eta Kudeaketan zerbitzua sinatutako zerbitzua izatera pasatu da eta berdez 

agertzen da. Hori dela eta, sinaduraren baliokidea da. 

 

 

 


