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1. EREMU ETA ABISU MOTAK  
Pantailetan hainbat motatako eremuak egon daitezke: 

- Hutsik dauden eremuak, hau da, bete beharreko eremuak. Aldatuz joan daitezke, 
betetzen ditugun aukeren arabera. 

- Grisez dauden eta 3 puntu dituen botoi bat alboan daukaten eremuak. Horrelako 
eremuak ez dira zuzenean betetzen, botoian klik egitean programak eskaintzen 
dizkigun aukeretako bat hautatuta baino. 

- Grisez dauden eremuak. Ordura arte hautatutako aukerekin bete ezin diren eremuak 

dira. 

Pantaila betetzen amaitzen dugunean, “Onartu” botoian klik eginda, programak egiaztatu 

egingo du nahitaez bete beharreko eremu guztiak beteta daudela eta hautatako aukerek 

badutela zentzua. Bi egoera gerta daitezke: 

- Aurreko pantailara itzultzen gara. Kasu horretan, programak balidatu egiten ditu 

sartutako datuak eta grabatu egiten ditu. 

- Errore-leiho bat agertzen da. Leiho horretan bi errore mota eduki ditzakegu: 
o Abisuak (ikono urdinaz identifikatzen dira), adierazten digutenak erabiltzaileak 

berretsi egin behar dituela markatutako aukerak, ez direlako eragiketa 
“normalak”. Horrelako abisuak egon arren, programak aurrera egiten uzten du 
idatzoharraren balidazioan. 

o Errore larriak (ikono gorriaz identifikatzen dira), nahitaezko daturen bat falta 

dela adierazten digutenak. Horrelakoak zuzendu egin behar dira idatzoharra 

balidatu ahal izateko. Errore larriren bat dagoen bitartean ezin da balidatu 

idatzoharra. 

 

Erroreen zerrenda ikusteko, sakatu “Erroreen zerrenda ikusi”, eta pantailaren behealdean 

agertuko zaigu. Erroreak zuzendu eta gero, ikuspegi hori itxi, eta berriro sakatuko dugu 

“Onartu”. 

Aitorpena aurkeztera goazenean berriro gertatuko da prozesu bera. Izan ere, beste pantaila 

batzuetako aldaketek, jardueraren pantailetakoek esaterako, eragina izan dezakete 

idatzoharretan. 

Adibidez, jardueran ipini badut nire BEZ araubidea baliokidetasun-errekarguarena dela, 

igorritako eta jasotako fakturak sartzen ditudanean, BEZaren datuei dagozkien laukiak itxita 

egongo dira, ez dit utziko haietan daturik sartzen. Horrelako idatzoharrak egin ondoren 

BEZaren araubidea aldatu eta araubide orokorra jartzen badut, egindako idatzohar guztiek 

errorea emango dute, BEZari dagozkion datuak faltako direlako. 

 

 



2.- LAGUNTZA PROGRAMAREN TRESNAK 
140 ereduaren programaren orrialde nagusian, behean, botoi hauek ditugu: 

 

LAGUNTZAILEA: 

- EREDUARI BURUZKO INFORMAZIOA: Bizkaiko Foru Aldundiaren ereduaren laguntza-

orria zabalduko digu Interneteko nabigatzailean. 

- JAKINGARRIAK: instalatuta dagoen programaren bertsioari buruzko informazioa 

ematen digu. 

- KONTSULTETARAKO ARRETA: ereduaren gaineko kontsultak egiteko telefono-zenbaki 

eta helbide elektronikoei eta jendearentzako ordutegiei buruzko informazioa ematen 

digu. 

KONTSULTA: 

 

Egindako idatzoharrei buruzko kontsultak egiteko aukera ematen digu, hautatzen diren 

irizpideen arabera. 

Esaterako, gastuen kapituluan KPO 600 kontuan egindako idatzoharren zerrenda atera nahi 

badut, 600 idatziko dut “KPO kontua” eremuan, gastuen laukia markatuko dut eta “Iragazi” 

tekla sakatuko dut. 

Lortutako emaitza .txt edo .csv fitxategi bihur daiteke ikono egokian klik eginez. 

Beste bilaketa bat hasteko, lehenengo eta behin sakatu “Kendu iragazkiak”, gero tekleatu 

irizpideak eta sakatu “Iragazi”. 

LIBURUA INPRIMATU: 

Liburuko datuak hautatutako irizpidearen arabera ordenatuta dauzkan .txt fitxategi bat edo 

.csv fitxategi bat sortzen du. 



Formatua .txt izan dadin, Excel formatuaren laukia hutsik egon behar da. Lauki hori markatuz 

gero, .csv fitxategia sortuko da. 

Hurrengo leihoan, fitxategiari izena jartzeko eskatuko digu, eta hurrengoan, sortu berri dugun 

fitxategia dagoen karpeta irekitzeko aukera emango digu. 

AURKEZTU: 

Lauki hau eredua aurkezteko erabiltzen da. Eredua zein urtetakoa den, hurrengo urteko 

otsailaren 1etik aurrera soilik egongo da aktibo lauki hau. 

 

Bi aukera izango ditugu: 

- Fitxategi bat sortzea, geroago Internetetik bidaliko duguna (aukera hau egokia da ez 

badugu hura berehala aurkezteko asmorik, ez daukagulako Interneterako konexiorik 

edo beste ordenagailu batetik egingo dugulako) 

- Bizkaibaira zuzenean bidaltzea. Hura berehala bidaltzera bagoaz, hau da aukerarik 

erosoena, Bizkaibaiko orrialde nagusia irekiko baitigu geure burua identifika dezagun 

eta Bizkaibaiko pantailetan zehar gidatuko baikaitu aurkezpenerako. Dena zuzena izan 

dadin, garrantzitsua da jakitea ea aurkezpena borondatezko epearen barruan egiten 

ari garen edo epe horretatik kanpo gabiltzan. 

Pantailaren behealdean ikusiko dugu nola bi fitxategi sortuko dizkigun: 

- .pdf fitxategi bat, aurkezpenaren frogagiri gisa balio ez duena, fitxategian bertan 

ohartarazten den moduan. Bizkaibaik bidaliko duen fitxategia programak zein 

karpetatan gorde digun jakiteko balio digu. 

- .140 fitxategi bat, Bizkaibaik bidaliko duena. 

“Bidali zuzenean Bizkaibaira” aukera erabiltzen badugu, ez dugu fitxategi horien beharrik 

izango. 

BEZEROAK/HORNITZAILEAK 



 

Idatzoharretan sartzen joan garen bezero edo hornitzaileen zerrenda ikusiko dugu hemen. 

Bezero edo hornitzaile jakin bat bilatzeko, pantailaren goiko aldean dagoen iragazkia erabil 

daiteke. 

Kapituluka multzokatuta erakusten dizkigu; horretarako, interesatzen zaigun kapituluari 

dagokion irekitzekoa hautatuko dugu. 

Zerrenda hori .txt edo .csv formatura esportatu daiteke botoi egokiak erabiliz. 

PFEZ INFORMAZIOA 

 

Aukera honen bidez bi modutara kontsulta daiteke liburuko informazio ekonomikoa: 

- Kontsulta orokorra: 

 



Nahi ditugun iragazkien arabera datuak kontsultatzen ari garen bitartean, informazio 

ekonomikoa erakusten digu beheko taulan. 

- Jarduera ekonomikoaren araberako kontsulta: 

 
Liburuko informazioa erakusten digu PFEZaren inprimakiaren “Jarduera ekonomikoak” 

eranskinean ikusiko litzatekeen moduan. 

 

3.- LIBURUKO ERREGISTROEKIN LAN EGITEA 
Liburuko kapitulu guztietan sartutako erregistro guztiak noiznahi bistaratu daitezke. Lehenbizi 

kontsultatu nahi den kapitulua hautatu behar da: 

 

Kapitulu bat klikatutakoan erregistroen leihoa agertuko da. Kapitulu bakoitzak bere menua 

dauka; berari dagokion atalean azalduko da. 

 


