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“BERROREKARAKO ETA EKITATERAKO LURRALDE-PROIEKTU BERRIEN PROGRAMA. 

KOLEKTIBO KALTEBERAK "(COLVU) DEIALDIRAKO ORIENTAZIO EKINTZEN 

ERREGISTROAREN INFORMAZIOA. 

 

Orientazio ekimena garatzen duen erakundeko langileria teknikoa, sisteman sartzen da URL helbidetik  

https://ilanbide.lanbide.net/orientacion/loginOrientacion.seam pasahitza baten bidez. Pasahitza hau 

Lanbidek emango die teknikariei, erakundeen eskakizuna tramitatu eta bai Erakundearen bai Erakundeetako 

Teknikarien Alta onartu eta gero. Onartutako altek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio sistemen 

erabileraren baimena izatea suposatzen dute. 

 

                      

https://ilanbide.lanbide.net/orientacion/loginOrientacion.seam
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COLVU programaren Entitate-Zentroa eta Kokapena erreferentziara jotzen dugu. Bertatik COLVU programaren 

barnean aurreikusten diren orientazio ekimenak kudeatzeko eta haien berri eman dezagun sarbide baimena 

daukagu. Programaren lehen lerroan kokatzen gara eta lerroa aktibatzen dugu. 

 

Erregistratzeko prozesuak erraztu ditzaten, funtzionaltasunak COLVU programarako behar-beharrezkoak 

direnak hartzen ditu: 

1- Orientatutako pertsonaren bilaketa 

2- Orientazio ekintzaren erregistroa: data, emaitza, arreta denbora 

3- Orientatutako pertsonaren sinadura (Banako ekimenaren froga) 

4- Erakundeak egindako orientazio zerbitzuen bilaketa (Aktibitatearen zenbaketa orokorra) 

 

1. ORIENTATUTAKO PERTSONAREN BILAKETA 

Bilaketa menuan Erraza aukera sakatu. 

 

Pantaila honetan pertsona identifikatzeko dokumentoa betetzen da: NAN-a (D) edo ANZ (E) 
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2. AKTIBITATEAREN ERREGISTROA 

Pertsonaren espedientearen aurrean kokatzen gara eta hark jasotako ekintzei buruzko berri eman behar da. 

Lehengo harreman eta pertsonarekiko lehen orientazio ekimenean, Arreta Hasiera botoia sakatuz berri 

ematen dugu. 

a  
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Mementu honetatik aurrera, egindako zerbitzuen berri emango ditugu, beti IPI gabeko zerbitzuen Alta 

botoiaren bidez. 

  

Jarraian, nahitaezko datuak beteko ditugu: 

- - Orientazioa egiten den edo egin izan den data. Ekimenaren Data 

- - Zerbitzuaren iraupena minutuetan. Iraupena 

- - Emaitzaren egoera. (Beti postiboki amaituta). Formakuntza zerbitzuekin konparatuz, ezin da 

orientazioan amaiera negatiboa izatea uleru. Emaitzaren egoera 

- - Zerbitzua emateko modalitatea (Orokorki, presentziala) 

Hori guztia, deialdiaren 4.2.b artikuluaren arabera: 

Kontratuak irauten duen bitartean eta lan-jardueratik kanpo, honako hauek egingo dira: 

Lan-orientazioko ekintza pertsonalizatuak, proiektuak irauten duen bitartean laguntza-prozesuak errazteko, honako hauek barne hartuta: gaitasunen 

balantzea, lan-merkatuari buruzko informazioa, lanbide-irteerak, helburuen plangintza eta enplegua bilatzeko trebetasunak, 10 ordu gutxienez eta 15 

gehienez. 
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Laburpena betetezea interesgarria izango litzateke, ekintza zehatz horretako edukiera laburtutaren berri 

eman ahal izateko. 

Aldi berean, Ikuskapenak betetezea interesgarria izango litzateke, adibidez “Kolektibo Kalteberak 

Proiekturaren barneko orientazio prozesua” hitzak erabiliz edota teknikariak erabakitako beste ikuskapenekin. 
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3. ORIENTATUTAKO PERTSONAREN SINADURA 

Behin nahitaezko informazioa beteta, Sortu eta sinatu eremuarekin jarraitzen dugu. 

 

 

 

 

Zerbitzua erregistratua izan denaren berri ematen digu, baina erabiltzailearen sinadura barik. 
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Ados sakatzen dugu eta geroko sinaduran gehituko den testuan sartzen gara pantailaren bidez. 

WACOM sinaduraren prozesura jotzen dugu horia koloreaz azpimarratutako sinadura ikonoaren bidez 

(WACOM instalatzeko argibideak bidaliko dira) 

 

 

Balidazio eta sartzeko prozesoak hasten dira. 
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WACOMen erabiltzaileak egindako sinadura sistemara transferitzen da eta ordenagailuaren pantailan 

agertzen da. Teknikok bezala, Sinadura botoia erabiliko dugu. 
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Pertsonaren espedientera bueltatzen garenean, dena ziurtatu dezakegu Kontsulta eta zerbitzuen kudeaketa 

botoiaren bidez. 

 

 

Orientazio ekimena bai sisteman bai pertsona horreko espedientean berdez grabatu dela ziurtatzen dugu. 

Zerbitzu mota, Modalitatea, Hasiera-Amaiera Data (data berbera da, orientazioa egin den data baita), 

Iraupena eta Entitatea edo Arduradun zentroa. 

Berde koloreak zerbitzua orientatutako pertsonak sinatu duela esan nahi du. 

Zerbitzua erregistratua egongo balitz baina arrazoi teknikoengatik sinadura baten zain, laranjaz agertuko 

litzateke. Kasu honetan, eta geroago, zerbitzu lerroan kokatuz eta sakatuz, Aldatu botoia agertzen da eta botoi 

hori sakatuz, falta den WACOM sinadura egin genezake. 

 

Aldi berean, eta Aldatu botoiaren bidez, sinatu den dokumentua ikus dezakegu luparen bidez. 
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OHARRA: WACOM tabletaren bidez egiten den sinadura biometrikoaren bilketak sinaduraren bilketa 

ahalbidetzen du zerbitzua eman den egunetatik 5 egun pasatu arte. Honekin batera badago zerbitzua 
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balidatzeko aukera (sinaduraren berdintasuna hartzen du) lanbide webgunetik (www.lanbide.eus ) Mi 

Lanbidenet esparruan.  ZERBITZUEN BALIDAZIOA WEB BIDEZ Dokumentua ikusi. 

 

4.  ERAKUNDEAK EGINDAKO ORIENTAZIO ZERBITZU GUZTIEN BILKETA. 

 

Deribazio-zerbitzuak alde batera uzteko check-a markatuko dugu (Barne-prozesua, proiektu jakin bati 

eskatzaileak esleitzeko balio duena eta antzeko izaera duten Lanbideren beste proiektu batzuetara ez 

gonbidatzeko) eta Bilatu sakatzen dugu. 

 

 

Horrela, erregistratu diren eta Excel bat lortzeko aukera duten zerbitzuen eta pertsonen zerrenda osoa lortuko 

dugu. Aukera dago proiektuaren justifikazioak eskatzen dituen zerbitzu sinatuak soilik aztertzeko eta 

eskuratzeko. 

 

Datu hori sistemaren barruan sartzeko modukoa da, bai orientazio-erakundeentzat, bai Lanbideren 

langileentzat, deialdian planteatutako helburuen betetze-mailaren jarraipena eta baliozkotzea egiten baitute. 

Exceleko iragazkiek parte-hartzaile bakoitzak jasotako eta sinatutako orientazio-denbora kuantifikatzeko 

aukera emango dute, eta proiektuaren amaierako laburpen-informazioa osatzeko tresna izango da.  

http://www.lanbide.eus/
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Lan-orientazioko ekintza pertsonalizatuak, proiektuak irauten duen bitartean laguntza-prozesuak errazteko, honako hauek barne hartuta: gaitasunen 

balantzea, lan-merkatuari buruzko informazioa, lanbide-irteerak, helburuen plangintza eta enplegua bilatzeko trebetasunak, gutxienez 10 ordu eta 

gehienez 15. 

 

Orientazio ekintzekin lotuta dauden zalantzak edo eskakizunak bidal ditzakezue honaino: 

orientazioa@lanbide.eus 

 

Eskerrik asko 

 

 

mailto:orientazioa@lanbide.eus

