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1 IZAKINEN ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA 

1.1 Deskribapena 

Izakinen kontsulta establezimenduei eskainitako zerbitzu gehigarria da, ahalbidetzen 

duena Bizkaiko Foru Aldundiari establezimenduek emandako informazioarekin 

kontsultatzea, berehala, establezimenduan dauden produktuen ikuspegi azkarra. 

Zerbitzuaren asmoa ez da produktu mota guztien aldaera guztiak (dentsitatea, ontzi 

mota, edukiera...) barne hartzea, baizik eta eragiketaren zeinuan oinarritutako zenbait 

informazio biltzea. Informazio zehatz hori establezimenduek eskura dezakete beren 

informazio sistemetan, beren idazpenetan hornitutako informazio osotik abiatuta, eta 

ikuskaritza/esku-hartze zerbitzuek Bizkaiko Foru Aldundiko informazio sistemetan. 

Zerbitzu horren jokabidea deskribatu baino lehen, zerbitzuak nola jokatzen duen 

deskribatu behar da. Izakinen informazioa hornitutako idazpenetatik bereizitako datu-

base batean gordetzen da. 

 

Altak 

Idazpenen datu-basea Izakinen datu-basea 

Produktu zehatz baten idazpen baten alta jasotzen da 

Beharrezko balidazioak egiten dira Produktu horren existentzia kontsultatzen da, 
idazpenaren edukiak zehaztutako hautaketa 
irizpide baten arabera 

 Izakina ez dago 

- Izakinen erregistro berria sortzen da 

 Izakina badago 

- Zenbakizko kopuruak batu/kentzen zaizkio 
izakinaren erregistroari 

Idazpen berri bati alta ematen zaio Datu-basea eguneratzen da 

 

Baliogabetzeak 
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Idazpenen datu-basea Izakinen datu-basea 

Produktu zehatz baten idazpen baten baliogabetzea jasotzen da 

Beharrezko balidazioak egiten dira  

Jatorrizko idazpena egiaztatzen da  

 Kontrako efektua gertatzen da, produktu horren 
izakinei (batu/kendu) egiten zaizkio jatorrizko 
idazpenaren zenbakizko kopuruak 

Ezeztatze motako idazpen berri bat sortuko da Datu-basea eguneratzen da 

 

Erabilitako hautaketa irizpideak: 

• Establezimenduaren identifikatzaile fiskala 

• Establezimenduaren identifikatzailea 

• Zerga-epigrafea 

• Epigrafe kodea 

• NC kodea 

• Gako 

• Produktu-erreferentzia 

Zenbakizko kopuruak (batu/kentzeko): 

• Kopurua 

• Alkohol puruaren kantitatea (alkoholdun produktuak) 

Informazio esparruak (azken idazpenaren balioekin eguneratuak): 

• Neurka unitatea 

• Produktu-deskribapena 

Izakinak eguneratzeko prozeduraren datuak: 
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• Fecha actualización 

• Último asiento que actualizó la existencia 

1.2 Adibidea 

Alta eman zaie, irekiera mugimenduekin (A01, + zeinua), bi produkturi: Artoa eta alkohol neutroa. 

 

1. irudia.Izakinen hasierako kontsulta 

Ikusi produktu bakoitzari lotutako erreferentziak izakinen saldoaren kontsultan. 

• Artoa: NC kodea, Produktu-erreferentzia 

• Alkohol neutroa:Epigrafe kodea, NC kodea 

Nekazal jatorriko alkohol neutroa jasoten da (A02, + zeinua), idazpen berri bati eman ahal izango 
litzaioke alta jada badauden alkohol neutro erreferentziekin. Hala ere, establezimenduak nahiaago 
du produktu hori Epigrafe kodea, NC kodea eta Erreferentzia gisa adierazi, produktuaren jatorria 
barnean kontrolatzeko. 

2. irudia.. Alkohol neutroaren alta idazpena (X ekoizlea) 

Orain kontsultatuz gero izakinak, ikusten da produktuaren beste existentzia saldo bat dagoela. 

 

3. irudia. Izakinen kontsulta 

Fabrikazio baten simulazioa egingo da. Horretarako, honakoak erabiliko dira fabrikazio prozesuan: 

• Sarrerak (Autokontsumo mugimendua, A14,- zeinua): 

o 1000 Kg arto 

o 1200 litro alkohol neutro (NC kode mailako alkohol neutroa erabiltzeko hautua egin 
da) 

• Irteera (mugimendu fabrikatua, A15, + zeinua) 
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o 8000 litro alkohol produktu (GIN1) 

 

4. irudia. irudia. Fabrikazio prozeduraren idazpenak (datu okerrekin) 

Une honetan izakinei erreparatuz gero, aldaketak ikusiko ditugu: 

 

5. irudia. Izakinen kontsulta 

Ikus dezakegu izakin negatiboak daudela NC kode mailan (eta erreferentziarik gabe); aldiz, ez dira 
ukitu X ekoizle mailako izakinak. NC kodearen mailara gehituko bagenitu produktu biak, izakinek 
positiboak izaten jarraituko lukete. 

Akats hori sartu zuen idazpena ezeztatuko da; gainera, antzeman da azken idazpen horretan KGM 
unitate bat erabili zuela, akats baten ondorioz (kontuan izan ehar da produktuaren izena nahiz 
unitatea izakina eguneratzen den azken idazpenarekin eguneratzen direla). 

Kasu horretan, idazpena ezeztatuko dugu (ikusi behar da 2) ezeztatzeko idazpen motak  ezeztatutako 
idazpenaren balio berberak dituela, baina jatorrizko idazpenaren kontrako zeinuarekin). 

 

6. irudia. Idazpena ezeztatzea 
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Izakinak berriz ere aldatuko lirateke 

 

7. irudia. Izakinen kontsulta 

Erreferentziarik gabeko alkohol neutroaren 5000 litro autokontsumituko dira orain, eta X ekoizlearen 
5000 litro. 

 

8. irudia. Prozeduraren idazpenaren alta (zuzenduta) 

Izakinak esperotako mailan gelditu dira. Nabarmendu behar da alkohol neutroaren erreferentzia 
desagertu egin dela izakinen saldoa 0ra irtsi denean. 

 

9. irudia  Izakinen kontsulta 
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2 SARRERA 

Dokumentu honen helburua da izakinen kontsultatzeko baliatzen den zerbitzua 

deskribatzea (IESX3 zerbitzua). Dokumentu hau SILICIEren web zerbitzuen bidez 

trukatzeko alderdi orokorrak izeneko agiria irakurrita osatzen da, zeina SILICIE 

proiektuaren Zehaztapen Teknikoko Dokumentuen atalean baitago bilduta. 

Honako irudi honetan, kontsulta fluxua ageri da: 

 

10. irudia. Kontsulta fluxua 

1. Establezimenduak izakinen kontsultarako mezua bidaltzen du  

2. Egiaztatzen da aurkezleak ba ote duen baimenik kontsulta eskabidea egiteko. 

Erroreren bat izanez gero, errore mezu bat bueltatzen da arazoaren xehetasunak 

emanez; bestela, berriz, aurrera jarraitzen da fluxuarekin. 

3. Mezuko datuak egiaztatzen dira, dela mezuaren sintaxiari dagokionez, dela negozio 

arau partikularrei dagokienez. Baliozkotzeren batean erroreren bat egongo balitz, 
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errore mezu bat bueltatzen da arazoaren xehetasunak emanez; bestela, berriz, 

aurrera jarraitzen da fluxuarekin. 

4. IESX3V1Sal mezu baten bilaketaren ondoriozko izakinen saldoak itzuli dira. Bilaketak izakinen 
saldoen N gainditzen badu (gaur egun, 1000 erregistro), adierazten da izakin gehiago daudela, 
eta eskaria errepikatu behar da beste orrialde batekin (erregistroen N multzoa). 
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3 BERTSIOEN KONTROLA 

3.1 1.0 bertsioa 

Test modua ez egoteari buruzko azalpena. 

3.2 Hasierako bertsioa 0.0 

Dokumentuaren sorrera. 
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4 ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA 

4.1 Web zerbitzua 

Web zerbitzua helbide honetan eskura daiteken eskeman dago definituta: 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/silicie/documentos/v1/existencias/completo/IESX3V1.wsdl 

4.2 Sarrera (IESX3V1Ent)  

Sarrerako mezua helbide honetan eskura daiteken eskeman dago definituta:  

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/silicie/documentos/v1/existencias/completo/IESX3V1Ent.xsd 

Sarrerak honako atal honetan definitutako oinarrizko eskemari jarraitzen dio: «SILICIEren web 
zerbitzuen bidezko trukearen alderdi orokorrak». Goiburua eta gorputza ditu. 

Bizkaiko Foru Aldundiak ez du gaituta TEST modua. 

 

11. irudia. Sarrerako mezua 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/silicie/documentos/v1/existencias/completo/IESX3V1.wsdl
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/silicie/documentos/v1/existencias/completo/IESX3V1Ent.xsd
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4.2.1 Gorputza 

Gorputza iragazki batez eta orrialdekatze gako batez osatuta dago: 

 

12. irudia. Kontsultaren gorputza. 

4.2.1.1Orrialdekatze gakoa 

Bilaketaren barruan, orria adieraziko da. Kontuan izan behar da orri bakoitzak idazpen 

kopuru jakin bat biltzen duela (gaur egun, 1.000 erregistro). 

Etiketa Nahit. C/R Luz. 

Pagina R  N 
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4.2.1.2Iragazkia/ Kontsulta produktuaren datuak 

 

13. irudia. Produktuaren datuak 

Etiketa Nahit. C/R Luz. Balio posibleak 

EpigrafeFiscal O  AN..11 Epigrafeen zerrenda eta kodeak 

CodigoEpigrafe O  AN..2 Epigrafeen zerrenda eta kodeak 

CodigoNC O  AN..8  

RefProducto O  AN..20  

Clave O  AN..3 Gakoen zerrenda 
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4.3 Irteera (IESX3V1Sal) 

Irteerako mezua helbide honetan eskura daiteken eskeman dago definituta: 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/silicie/documentos/v1/existencias/completo/IESX3V1Sal.xsd 

Mezuen oinarrizko egitura bat dator ondorengo egiturarekin. 

 

14. irudia. Irteera mezuaren oinarrizko egitura 

4.3.1 Atributuak 

Etiketa Nahit. Luz. 
Balio 

posibleak 
Deskribapena 

Id R AN..40  Mezuaren erreferentzia unibokoa 

Test R AN..1 N 
Azaltzekotan soilik N balioa izan ahalko du. Bizkaiko 
Foru Aldundiak ez du gaituta TEST modua. 

 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/silicie/documentos/v1/existencias/completo/IESX3V1Sal.xsd
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4.3.2 Goiburua 

Gorputzaren balio komunak taldekatzen ditu, honako eremu hauez osatuta: 

 

15. irudia. Irteera mezuen goiburua 

Etiketa Nahit. Luz. Deskribapena 

IdentificadorMensaje R AN40 Mezuaren erreferentzia unibokoa 

NIFEs R AN9 Establezimenduaren identifikatzaile fiskala 

CAEEs R AN13 Establezimenduaren identifikatzailea 

FechaConsulta R fechahora Kontsultaren data eta ordua 

 

4.3.3 Gorputza 

Gorputz hori osatzen dute bilaketako emaitzen izakinen saldoen Nak eta zenbakitze 

informazioak. 

 

16. irudia. Izakinen kontsultaren gorputza 
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4.3.3.1Izakinen saldoak 

Nrekin bat datoz hautatzeko iragazkiaren irizpideen araberako izakinen balizko saldoak. 

4.3.3.1.1 Produktuaren datuak 

 

17. irudia. Produktuaren datuak 

Etiketa Nahit. Luz. Balio posibleak  

EpigrafeFiscal C AN..11 Epigrafeen zerrenda eta kodeak 

CodigoEpigrafe C AN..2 Epigrafeen zerrenda eta kodeak 

CodigoNC R AN..8  

RefProducto O AN..20  

DescripcionProducto R AN..100  

Cantidad R N(16,4)  

CantidadAbsoluta C N(16,4) Zerga Berezidun alkohol produktuetan 

UnidadMedida R AN..3 Neurri unitateen zerrenda 
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Clave C AN..3 Gakoen zerrenda 

 

4.3.3.1.2 Azken aldaketa 

Produktuari lotutako izakinen saldoan eragina izan zuen azken idazpena identifikatzea 

ahalbidetzen du. 

 

 

18. irudia. Azken aldaketa 

Etiketa Nahit. Luz. Deskribapena 

NumAsiento R AN35 Idazpenaren zenbakia 

FechaUltimoCambio R fechahora Azken idazpenaren aurkezpen data 

 

4.3.3.2Orrialdekatzea 

Erantzunak orrialdeko N erregistroak gaindituko balitu, eremu batean emango da 

horren eta uneko orriaren berri; hala, hurrengo eskaeran bistaratuko dira iragazki hori 

aplikatutako lortutako hurrengo emaitzak. 

19. irudia. Orrialdekatzea 

Etiketa Nahit. Luz. Balio posibleak  

PaginaActual R N  

ExistenMasRegistros R AN1 S(BAI) edo N(EZ) 

 

4.4 Irteera errorearekin (Error) 

Errore mezuak «SILICIEren web zerbitzuen bidezko trukearen alderdi orokorrak» 
dokumentuko «Errore mezu orokorraren egitura» puntuan definitutako oinarrizko eskemari 
jarraitzen dio. 
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5 HAINBAT INGURUNETATIK ZERBITZURA SARTZEKO URL-A 

5.1 Probako ingurunea probako datuekin 

https://pruapps.aldundia.bfa/IGIE000M/IESX3V1Service 

5.2 Produkzio ingurune erreala 

https://silicie.bizkaia.eus/IGIE000M/IESX3V1Service 

 

 

https://pruapps.aldundia.bfa/IGIE000M/IESX3V1Service
https://silicie.bizkaia.eus/IGIE000M/IESX3V1Service
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