
Erabiltzaile eskuliburua 



Erabiltzeko eskuliburua 

2 

 

EF4KTUR ERABILTZEKO ESKULIBURUA 
 
ef4ktur erabiltzeko eskuliburua 2 

1. Sarrera  4 

2. Gutxieneko eskakizunak         5 

2.1 Sistema eragilea 5 

2.2 Mendetasunak 5 

3. Baliabideen kudeaketa  6 

3.1 Unitateen kudeaketa 7 

3.2 Kontzeptuen kudeaketa 7 

3.3 Bezero eta Hornitzaileen kudeaketa 9 

3.3.1 Kontratugilearen datuak / DIR3 10 

3.4 Sozietateen kudeaketa 11 

3.4.1 Banku kontuak 12 

3.4.2 PDF fakturaren RGPD klausula 13 

3.4.3 Sartu sozietatearen logoa PDF fakturan. 13 

4. Erabilera-adibideak                                              14 

4.1 Faktura sortzea 14 

4.2 Faktura sinatzea/jaulkitzea 17 

4.3 Faktura bat jaulkitakoetatik zirriborrora igarotzea 19 

4.4 Faktura bidaltzea 21 

4.4.2 Bidalketen historikoa 24 

4.4.3 Faktura baten egoeraren kontsulta 25 

4.5 Faktura bat Ezeztatzea 26 

4.6 TicketBAI ezeztatze fitxategiaren bidaltzea. 27 

4.7 TicketBAI Zuzendu 29 

4.7.1  TicketBAI zuzendu Arabako Foru Aldundiarekin. 30 

4.7.2  TicketBAI zuzendu Bizkaiko Foru Aldundiarekin. 31 

4.7.3  TicketBAI zuzendu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. 31 



Erabiltzeko eskuliburua 

3 

 

4.8 Zuzendutako fakturak 31 

4.9 Fakturak ezabatzea 33 

4.10 Fakturak inportatzea 34 

4.11 Zerrenda inprimatzea 35 

4.12 Jasotako Fakturen kudeaketa 36 

4.13 Jasotako fakturen balioztapena 38 

4.13.1Facturae fakturen sinaduraren osatzea 39 

4.13.2Fakturen balioztapenean ematen diren kasuak 39 

4.13.2.1 Denbora-zigilua duten sinadura elektronikoak 39 

4.13.2.2  Denbora-zigilurik gabeko sinadura elektronikoa 39 

4.13.2.3 Iraungitako ziurtagiriarekin sinatutako faktura 40 

4.13.2.4 Ezeztatutako ziurtagiriarekin sinatutako oinarrizko sinadura elektronikoa. 40 

4.14 PDF dokumentu baten sinadura balioztatzea 41 

4.15 BEZ  banakatzea 44 

4.16 Estatistikak ezagutzea 46 

5. Laguntza-sistema 47 

6. TicketBAI 48 

7. Maiz egiten diren galderak 49 

8. Backup-ak 50 

9. Faktura zenbakiaren sistema 51 

10. ef4ktur programaren mapa 52 

11. Glosategia 62 



Erabiltzeko eskuliburua 

4 

 

1. SARRERA 
Ef4ktur fakturazio elektronikoa kudeatzera bideratutako aplikazioa da. Aplikazioaren helburu nagusia da 

fakturak elektronikoki sortzea eta kudeatzea. Aplikazioa enpresa txiki eta ertainak gogoan hartuta 

prestatutakoa da, baita langile autonomoak ere. 

ef4ktur aplikazioaren bidez erraz egin daiteke fakturazioa, eta zeregin horretarako ezagutza aurreraturik ez 

duten erabiltzaileak gogoan izanda prestatutakoa da. ef4ktur-en laguntzarekin erraza da fakturak sortzea, 

ezabatzea, bidaltzea, gordetzea edo sinatzea. Fakturetan Facturae eta Portable Document File (PDF) formatu-

estandarrak erabiltzen ditu aplikazioak. 

Ef4kturekin faktura elektronikoak jaso daitezke, fakturaren formatuaren eta sinaduren baieztatzeak eginez. 

Bi faktura-formaturekin lan egiteaz gain, bi sinadura-motarekin ere egiten du lan: oinarrizko sinadura 

digitalarekin, sinatzailea egiaz dioena dela egiaztatzen duenarekin, eta sinadura digital aurreratuarekin, 

aurrekoaz gain dokumentua sortu zenetik ez dela aldatu bermatzen duenarekin. 
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2. GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 

2.1 SISTEMA ERAGILEA 

Sistema eragilea ordenagailu bateko baliabideen administraziora bideratutako softwarea da. Programa-multzo 

hau da garrantzitsuenetakoa ordenagailuak funtzionatu ahal izateko. Guztiz ezinbestekoa da beste programa 

batzuek funtzionatu ahal izateko (esate baterako, web-nabigatzaileek, testu-prozesadoreek eta abarrek). Gaur 

egun Microsoft Windows da zabalduen dagoen sistema eragilea, nahiz eta denborak aurrera egin ahala 

benetako aukera gisa egonkortzen ari diren software librean (GNU/Linux, *BSD...) oinarritutako sistema 

eragileak. 

Ef4ktur aplikazioa ondorengo sistema eragileetan erabili ahal izateko dago diseinatuta: 

 Microsoft Windows XP/7/8/10:  http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/default.mspx 

 Ubuntu GNU/Linux LTS: http://www.ubuntu.com/getubuntu/download 

 MacOSX Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/Mavericks/Yosemite/Capitan/Sierra/Mojave/Catalina: 

 http://www.apple.com/es/macosx/ 

 

2.2 MENDETASUNAK 

Mendetasunei buruz hitz egiterakoan, ef4ktur aplikazioak funtzionatzeko beharrezkoak diren beste programa 

batzuei buruz hitz egingo dugu.  

Ef4ktur-Javari buruz baldintzak ondorengoak dira: 

Windows-eko Instalazioa 

 Ez du behar Java jarrita ordenagailuan. 

 

Linux-eko Instalazioa 

 Java 1.6 bertsio 32 bit edo nagusia. 

 

Mac-eko Instalazioa 

 Ez du behar Java jarrita ordenagailuan. 

 

Hemendik deskarga daiteke: http://www.java.com/es/download/manual.jsp 

http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/default.mspx
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
http://www.apple.com/es/macosx/
http://www.java.com/es/download/manual.jsp
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3. BALIABIDEEN KUDEAKETA 
ef4ktur programak fakturak sortu aurretik ezarri behar diren hainbat baliabideren bidez funtzionatzen du. 

Ondoren izango duzu baliabide horietarako sarbidea, fakturak sortzeko eta aldatzeko prozesuan.  

Lau baliabide-mota ditu:  

 Unitateak 

 Kontzeptuak 

 Nere sozietateak 

 Bezeroak/Hornitzaileak 

 

Kontzeptua bezeroari fakturatzen zaion produktua edo zerbitzua da. Kontzeptu bat izango litzateke, esate 

baterako, ura (produktu gisa ) edo laguntza teknikoa (zerbitzu gisa). Kontzeptuak erabiliko ditugu bezeroari zer 

fakturatzen ari garen zehazteko, baina kantitate horiek kontatzeko edo neurtzeko, unitateak erabili behar dira. 

Hori dela eta, kontzeptu guztiek izan beharko dituzte beraiekin erlazionatutako unitateak. 

 

Unitateak fakturatzen ari garen kontzeptuak zenbatzeko edo neurtzeko erabiltzen dira. Neurri-unitateak dira 

batez ere. Izan ere, ezin ditugu bi ur edo bost laguntza tekniko fakturatu. Une oro definitu behar da zer ari 

garen fakturatzen. Esate baterako, fakturatzen ari garen ura neurtzeko, litroak edo botilak erabil ditzakegu, eta 

fakturatzen ari garen laguntza teknikoa fakturatzeko, aldiz, orduak edo lanaldiak. 

 

 

Bezeroak eta hornitzaileak  pertsona fisikoak, juridikoak edo nortasun juridikorik gabeak dira. Fakturak horiei 

jaulkitzen edo bidaltzen zaizkie. Entitate bat bezeroa, hornitzailea edo biak izan daiteke. 

Sozietateak pertsona fisikoak, juridikoak edo nortasun juridikorik gabeak dira. Fakturak horiek jaulkitzen 

dituzte. 

Faktura sortu ahal izateko, nahitaezkoa da gutxienez mota bakoitzeko baliabide bat izatea.  
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3.1 UNITATEEN KUDEAKETA 

 

Baliabideak sortzeko lehen urratsa unitateak sortzea da. Horretarako, hona jo behar da: Kudeaketa > 

Unitateak. 

Atalean sartutakoan, unitate orokor batzuen zerrenda agertuko da. Unitate berria sortzeko, Gehitu botoiaren 

gainean egin behar da klik.  

Beste leiho bat agertuko da, eta bertan izango dugu deskribapena eransteko eremua. Bertan gehituko dugu 

unitatearen izena (orduak, botilak...).  

Unitatea gehitu ondoren, zerrendan agertuko zaigu. 

 

 

3.2 KONTZEPTUEN KUDEAKETA 

Unitateak definituta izan ondoren, kontzeptuak defini ditzakegu. Kontzeptu berria sortzeko, hona jo behar da: 

Kudeaketa > Kontzeptuak.  

Berriz ere zerrenda bat agertuko da. Bertan kontzeptu generikoa agertuko zaigu. Kontzeptu berria sortzeko 

aukera ere izango da, Gehitu botoiaren gainean klik eginez. 

Beste leiho bat agertuko zaigu, eta bertan ezarri beharko dira kontzeptuaren ezaugarriak:  

 Deskribapena: Kontzeptuak izango duen izena. 

 Neurri-unitatea: Aurrez sortutako unitateetakoren bat aukera daiteke. 

 Unitateko prezioa: Lehenetsitako unitateko prezioa da. 

 Dibisa: Bertsio honetan eurotan agertuko da. 
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 Eragiketa mota: 

 Lotura: Kontzeptuak BEZean adierazitako ehunekoa ( %) duela BEZtzat adieraziko du.  

 Lotura eta salbuetsita: Kontzeptuak BEZik ez duela adieraziko du, eta BEZ% 0 balioa hartuko du. 

 Loturarik gabe: Kontzeptuak BEZik ez duela adieraziko du, eta BEZ% 0 balioa hartuko du. 

 Jasanarazitako zergak:  

 BEZ (%): BEZ zehaztea tasa baimentzen du. 

 Beste Jasanarazitako zerga: Ehunekoa zehaztea eta zerga aukeratzea baimentzen du. 

 Baliokidetasun-gainordaina (%): Baliokidetasun-gainordaina zehaztea baimentzen du.  

 Atxikipena: Ehunekoa zehaztea eta zerga aukeratzea baimentzen du. 

 

 

Kontzeptua sortu ondoren, kontzeptu hori zerrendan agertuko da. 
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3.3 BEZERO ETA HORNITZAILEEN KUDEAKETA 

Faktura bat norbaiti bideratu ahal izateko, horrek bezero/hornitzaileen artean agertu behar du. 

Bezero/hornitzaile bat gehitzeko, hona jo behar da: Kudeaketa > Bezeroak/Hornitzaileak. Ondoren, egin klik 

Gehitu botoiaren gainean. 

Beste leiho bat agertu eta subjektuaren datuak eskatuko dizkigu. Hori pertsona fisikoa, juridikoa edo nortasun 

juridikorik gabea izan, eremu batzuk edo besteak definitu ahal izango dira. 

Honetaz gain, web-zerbitzuaren bitartez fakturak bidaltzeko ahalmena izango da web-zerbitzuaren datuak 

jartzen badira. 

Web-zerbitzua FACe, FACe Biscaytik, FACe2 , FACe Estado edo  FACe Gobierno Vasco erakoa den aukeratuko 

da. 

 Irteera puntua: Web-zerbitzuaren endpoint-a, bidalketaren bezeroa bertara konekta dadin. 

Bezero/hornitzaileen gogokoa datua aktibatuta badute lehenak izango dira zerrendan agertzean. Bezeroen 

/hornitzaileen arteko ordena alfabetikoki egiten da, zerrendaren lehen postuetan gogokoenak agertuko dira. 

Ordainketa mota diferentzialak eragina izango du fakturako sorreraren unean kalkulatutako muga-egunaren 

gainean. 

El campo Tipo de pago diferencial influirá sobre la fecha de vencimiento calculada en el momento de la creación 

de la factura. 

ROL  alorrak hurrengo balioak ditu: 

 Bezeroak: Bezeroak igorritako fakturetako hartzaile bezala agertuko dira. 

 Hornitzaileak: Hornitzaileak jasotako fakturetako jaulkitzaile bezala agertuko dira. 

 Biak: Entitateak bi rolak ditu: bezeroa eta hornitzailea.  
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3.3.1 KONTRATUGILEAREN DATUAK / DIR3 

Kontratugilearen datuak / DIR3 datuak Ef4ktur-ekin integratuta ez dituzten bezeroentzat, datu hauek alta 

ematea baimentzen duen botoi egokia prestatzen da. Gero bezero honentzat fakturak egiterakoan datu hauek 

(kontabilitate bulegoa, kudeatzaile organoa, izapidetze unitatea)  eransteko. 

 

Bezero/hornitzaileak kontratugilearen datuen fitxategia datua hutsik badu eta Webservice espezifikazio datuan 

“FACe Estado” balorea badu, Ef4ktur FACe-ren zerbitzu batera joango da DIR3 datuak kargatzeko. Horretarako 

ziurtagiri bat erabiliko da autentikazioarentzat. Ziurtagiri hau FACe-n alta emanda egon beharko du eta fakturak 

bidaltzeko erabiltzen dena izan daiteke. 

Ondorengo mezua zabalduko da: 

 

Ondoren Administrazioa aukeratzen da 

 

Karga bukatzen denean abisua zabalduko da:
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3.4 SOZIETATEEN KUDEAKETA 

Faktura bat jaulki ahal izateko, sozietate bat beharko dugu. Horretarako, hona jo behar da: Kudeaketa > Nire 

Sozietateak. Ondoren, egin klik Gehitu botoiaren gainean.  

Beste leiho bat agertu eta subjektuaren datuak eskatuko dizkigu. Subjektu hori pertsona fisikoa, juridikoa edo 

nortasun juridikorik gabea izan, eremu batzuk edo besteak definitu ahal izango dira. 

 

 Fakturen seriea: Sozietate horrek jaulkitako faktura guztiek fakturaren zenbakiaren hasieran izango duten 

seriea.  

 Zuzendutakoen seriea: Zuzendutako faktura guztiek zenbakiaren hasieran izango duten seriea. 

 Kontu-zenbakia: Sozietatearen bankuko kontu-zenbakia. 

 Herria, liburua, folioa, liburukia, atala, orria eta beste batzuk: Merkataritza-erregistroko sozietatearen 

datuak. 

 

Sozietatearen e-mail eremua fakturari eransten zaion eremua da, bezero/hornitzaileak faktura jasotzen 

duenean sozietatearekin jarri ahal izateko harremanetan posta elektronikoaren bidez, arazoren bat sortuz gero. 

Sozietateak fakturen igorleak dira igorritako fakturetan eta hartzaileak jasotako fakturetan. 
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Sozietatea eratu ondoren nahi ditugun banku kontu zenbakiak erantsi ditzakegu sozietateen zerrendako “Banku 

kontuak” botoiaren bitartez. 

 

Horietako bat lehenetsia bezeka markatzeko aukera dago. 

3.4.1 BANKU KONTUAK 

Sozietatea sortu ondoren, nahi ditugun kontu-zenbakiak lotu diezazkiokegu, sozietateen zerrendako “Banku-

kontuak” botoiaren bidez. 

 

“Aktibo” gisa markatuko dugun kontua lehenetsita erabiltzen dena izango da. 
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3.4.2 PDF FAKTURAREN RGPD KLAUSULA 

 “RGPD Klausula” botoiari emanda, RGPD klausula pertsonaliza dezakegu hautatutako sozietatearentzat, PDF 

formatuko fakturan azaltzeko. 

RGPD klausula, PDF formatuko fakturetan atera dadin, “Erakutsi PDF fakturan Datuak Babesteko 

Erregelamendu Orokorraren klausula” laukitxoa markatu behar da. 

 

 

3.4.3 SARTU SOZIETATEAREN LOGOA PDF FAKTURAN. 

"PDF fakturaren goiburua” botoia sakatuta, faktura PDF formatuan pertsonaliza dezakegu, goiburuan 

hautatutako sozietatearen logoa sartuta. 
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4. ERABILERA-ADIBIDEAK 

4.1 FAKTURA SORTZEA 

Faktura sortzeko, ef4ktur programaren fakturen atalera jo behar da: Fakturazioa > Igorritako fakturak.  

 

 

Fakturen leihoa agertuko da. Une honetan zirriborro gisako fitxan egongo gara. Fitxa horretatik abiatuta sor 

daitezke faktura berriak. Faktura sortzeko, Faktura berria botoiaren gainean egin behar da klik, leihoaren 

eskuinaldean.  

Klik egiterakoan beste leiho bat agertuko zaigu, faktura baten zirriborroa sortu ahal izateko. Facturae 

formatuaren bertsioa fakturaren hartzaileak erabakitakoa izango da. 

Leiho horretan honako aukera hauek ezarri ahal izango ditugu:  

 Goiburukoa: 

o Faktura seriea: Fakturak hasieran izango duen seriea. ef4ktur programak sozietatearena 

lehenesten du.  

o Faktura zenbakia: Seriearen ondorengo fakturaren zenbakia.  

o Eragiketaren data: Fakturaren eragiketaren data. 

o Jaulkitze data: Faktura zein datatan jaulki den.  

o Jaulkitze ordua: Faktura zein ordutan jaulki den.  

 Fakturazio epea 

o Noiztik: Fakturaren kontzeptuak zein datatik aurrera hasi diren fakturatzen.  

o Noiz arte: Fakturaren kontzeptuak fakturatzeari zein datan utzi zaion.  

 Bestelako datuak 

o Eskabide kodea: Erabiltzailearen araudiaren araberako eskabide kodea. 

o Kontratu kodea: Erabiltzailearen araudiaren araberako kontratu kodea. 

o Mugaeguna: Faktura zein datatan mugaeguneratzen den. 

o Deskribapen orokorra: Fakturaren deskribapen orokorra. 

o Informazio osagarria: Fakturari buruzko informazio osagarria. (bakarik facturae 3.2.2 formatuan) 

o Literal legalak: Administrazioak erabakitako testuak. 250 posizio arte testua erantsi daiteke. 
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o Kreditua lagatzea: Kreditua lagatzeko informazioa (facturae 3.2.2 formatuan bakarrik) 

o TicketBAI:  

 BEZaren araubideei buruzko Informazioa. 

 Zerga Administrazio eskuduna Bizkaia Foru Aldundia/Diputación Foral de Bizkaia bada, eta 

subjektu mota pertsona fisikoa bada, epigrafea eremua ere adierazi beharko da. 

 Faktura zuzentzaile bat sortuz gero, Faktura Zuzentzailearen Kodea eremua ere adierazi 

beharko da. 

 Fakturaren igorlearen datuak 

o Izen soziala: Aurrez ezarritako sozietate baliabidea hautatzeko aukera ematen duen goitibeherako 

menua. 

o Helbidea: Sozietatearen helbide fisikoa. 

o Kontu zenbakia: Sozietatearen kontuen zerrenda. Lehenetsia bezela markatuta dagoena 

proposatzen da. 

 Fakturaren hartzailearen datuak 

o Izen soziala: Aurrez ezarritako bezero/hornitzaile baliabidea hautatzeko aukera ematen duen 

goitibeherako menua. 

o Helbidea: Hartzailearen helbide fisikoa. 

o Harremanetarako: Hartzailearen harremanetarako pertsona osagarria. 

o Ordainketa mota: Ordainketa egingo den modua. 

o Kontratugilearen datuak / DIR 3: kontabilitate bulegoa, kudeatzaile organoa, izapidetze unitatea 

eta proposapen organoa fakturara elkartzea baimentzen du, HAP/1074/2014 Agindua betetzeko 

asmoz. Hartzaileak aurreko datuak aurrekargatuta baditu aukeratu ahal izango ditu, alderantziz 

gertatzen bada, erabiltzaileak alta eman beharko ditu. 

 Fakturaren kontzeptuen xehetasunak: Atal honetan kontzeptuak eta kantitateak gehi daitezke, eta ef4ktur 

programak egiten ditu beharrezko kalkulu ekonomikoak.  
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Facturae 3.2.2 formatua 

 

 

Kontuan izan behar da faktura kontratatzaile-daturik gabe sortu nahi bada baina hartzaileak kontratatzaile-

datuak badauzka, aplikazioak ondorengo mezua erakutsiko duela eta faktura ezin izango dela sortu. 

 

Gainera, faktura TicketBAI daturik gabe sortu nahi bada, baina jaulkitzaileak aukera hori aktibatuta badu, 

aplikazioak mezu bat erakutsiko du eta ezingo da faktura sortu. 
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Une honetan faktura zirriborro gisa egongo da sortuta.  

 

4.2 FAKTURA SINATZEA/JAULKITZEA 

Faktura sortu ondoren, zirriborroa izango da. Fakturazioa > Igorritako fakturak atalera eta, ondoren, 

Zirriborroa fitxara joz gero, zerrendatuta agertuko da.  

Faktura sinatzeko/jaulkitzeko, hautatu eta Sinatu/jaulki botoiaren gainean egin behar da klik. Une horretan 

hasiko da sinatzeko prozesua.  

 

 

Une horretan ziurtagiriaren pasahitza eskatuko digun leihoa agertuko da. Pasahitz zuzena idatzi eta Onartu 

sakatuz gero, faktura sinatu/jaulki egingo da.  

 

 

 

Pasahitza gaizki sartuz gero, ef4ktur programak jakinarazi egingo digu:  
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Faktura sinatu/jaulki egin dugunez, lekuz aldatuko da, eta Bidalitakoak fitxan agertuko zaigu.  

Sinatzeko metodoa gaizki konfiguratu bada, honako errore-mezua iritsiko zaigu:  

 

 

Txartela ez bada zuzena edo akatsen bat badu, honako errore-mezua iritsiko zaio erabiltzaileari:  
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4.3 FAKTURA BAT JAULKITAKOETATIK ZIRRIBORRORA IGAROTZEA 

 

Faktura jaulkitzeko urratsa desegin daiteke. Horretarako, Zirriborrora igaro aukeraren gainean egingo dugu klik 

menuan. 

 

 

Klik egindakoan, ef4ktur aplikazioak honako oharra erakutsiko digu: 

 

 

Leihoan ikus daitekeenez, ziurtagiri bera izan behar dugu hautatuta eragiketa egin ahal izateko. Irakurgailuan 

txartel egokia dugula egiaztatuko dugu, edo hala ez bada, software-ziurtagiri egokia dugula hautatuta 

konfigurazioan, eta Onartu sakatuko dugu. 

Ondoren pasahitza sartzeko leihoa agertuko zaigu: 
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Onartu sakatu eta faktura berriz ere Zirriborro izatera igaroko da. 

 

Ekintza hau egiteko ez badugu ziurtagiri bera erabili, honako errore-mezua jasoko dugu: 

 

 

Faktura bat bidaltzeko ahalegina egin eta bidaltzerakoan  time-out izenekoarekin zerikusia duen erroreren bat 

izan bada, sistemak ez digu utziko faktura hori zirriborrora igarotzen, gerta litekeelako faktura hori hartzaileak 

dagoeneko prozesatuta izatea. 

 

 

 

Horrelakoetan egokia litzateke faktura berriz bidaltzeko ahalegina egitea eta hori ezeztatu egiten bada (time-

out-arekin zerikusia duelako ez bada), zirriborrora igaro ahal izango da. 
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4.4 FAKTURA BIDALTZEA 

Fakturak jaulkitzen dituen sozietateak TicketBAI aktibatuta badu, Ef4ktur-ek TicketBAI fitxategia ere bidaliko 

du. 

Ef4ktur programak bi bide ditu aukeran fakturak bidaltzeko: 

 Posta elektronikoa 

 Web-zerbitzua 

Fakturak jaulkitako, bidalitako, artxibatutako egoeratik bidali daitezke. 

Faktura bat edo gehiago bidaltzeko, dagokion zerrendatik hautatu behar dira eta ondoren Bidali botoiaren 

gainean egin behar da klik. 

Ondoren, programaren konfigurazioaren arabera, aplikazioak aukera emango digu erabilgarri dagoen bidetik 

bidaltzeko faktura.  

ef4ktur bi bideak erabilgarri izateko moduan konfiguratuta badugu, honako leihoa agertuko zaigu eta bertan bi 

bideetako bat bakarrik hautatu ahal izango dugu: 

 

Posta  elektronikoa aukeratzen badugu, ondorengo leihoa azalduko zaigu datuak betetzeko. Mezuaren datuak 

bete beharko ditugu: hartzailea, gaia eta edukia. 
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Bidalketa konfiguratzen amaitutakoan, Onartu botoiaren gainean egingo dugu klik.  Posta elektronikoko mezua 

bidali dela baieztatzeko leihoa agertuko zaigu. 

 

 

Web-zerbitzu bidez  bidaltzen denean facturae formatuan bidaliko dela adierazten digun leiho bat aterako da. 

Faktura PDF formatuan ere bidali nahi bada PDF fitxategia fakturari erantsi behar zaio bidali aurretik. 

 

 

Onartu ondoren bidalketaren emaitzaren leihoa agertuko da: 
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Informazio gehiago botoia sakatuz gero, XML TicketBAI zerga administrazio eskudunari egindako bidalketari 

buruzko informazio zehatzagoa ikusi ahal izango da. 
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4.4.2 Bidalketen historikoa 

Bidalketen historikoak faktura baten bidalketa guztien egoera gordetzen du, zuzenena nahiz okerrekoena. Ez 

du axola fakturaren egoera zein den (zirriborroa, jalkitakoa...) edo zein motatako faktura den (zuzendutakoa...), 

fakturek beti izango dutelako beren bidalketen historikoa. Faktura hautatuta dugun bakoitzean ikusiko dugu 

Bidalketen historikoa botoia eskuineko menuan. 

 

Ondorengo irudian ikus daiteke nola erakusten duen informazioa bidalketen historikoak: 

 

Xehetasuna ikusi botoia sakatuz gero, hautatutako bidalketari buruzko informazio gehiago lortu ahal izango 

da. 
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4.4.3 Faktura baten egoeraren kontsulta 

Funtzionaltasun hau garatua duten bezeroentzat, faktura bat bidali ondoren kontsultatu ahal izango da faktura 

baten egoera. Ef4ktur-ek bezeroak kontsultaren unean emandako egoera informazioa erakutsiko du.  

Faktura baten egoera kontsultatzeko ziurtagiri digitala erabiltzea beharrezkoa da. 
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4.5 FAKTURA BAT EZEZTATZEA 

Jaulkitako, bidalitako eta artxibatutako faktura arruntak edo zuzendutako fakturak ezeztatu ahal izango dira. 

Faktura bat ezeztatzeko, Jaulkitakoak, Bidaliak edo Artxibatuak ataleko zerrendatik hautatzen da, eta Faktura 

ezeztatu botoian klik egiten da. 

 

Leiho bat agertuko da, eta bertan ezeztatze data eta arrazoia sartu beharko dira. Informazioa osatu ondoren, 

Onartu botoia sakatuko da. 

 

Ohar bat agertuko da fakturaren ezeztatzearen eragiketaren baieztapena adieraziz. Onartu botoia sakatu behar 

da. 
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Onartu botoian klik egiterakoan faktura Ezeztatuak egoerara pasatuko da. 

 

4.6 TICKETBAI EZEZTATZE FITXATEGIAREN BIDALTZEA. 

Fakturak jaulkitzen dituen sozietateak TicketBAI aktibatuta badu, TicketBAI ezeztatze fitxategia bidaliko da 

“TicketBAI Ezeztapena” botoitik. 

 

  



Erabiltzeko eskuliburua 

28 

 

Baieztapena eskatzen da 

 

Onartu botoia sakatuko dugu. Leiho bat agertuko da bidalketaren informazioarekin: 

 

Informazio gehiago botoia sakatuz gero, Zerga Administrazio eskudunak bidalitako TicketBAI ezeztatzearen 

bidalketari buruzko Informazio gehiago ikusi ahal izango da. 
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4.7 TICKETBAI ZUZENDU 

Zerga-administrazio eskudunak altako TicketBAI fitxategi bat atzera botatzen badu edo akatsekin onartzen 

badu, faktura zuzena bada eta faktura ez bada zuzendu edo ezeztatu behar, TicketBAI zuzendu botoia erabiliko 

da. 

 

 

 

TicketBAI alta-fitxategi baten zuzenketa-fitxategia bidaltzeko, dagokion zerrendatik faktura hautatzen da, eta, 

ondoren, TicketBAI Zuzendu botoian klik egiten da. 

TicketBAI alta-fitxategian bidalitako TicketBAI informazio-datuekin pantaila bat agertuko da, eta beste datu 

batzuekin aldatu ahal izango da. 

 

 

Onartu botoia sakatzean, ef4kturrek ondorengo leiho hau erakutsiko digu, egin beharreko bidalketa 

adierazteko. 
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Onartu botoia sakatuko dugu. Leiho bat agertuko da, web-zerbitzuaren bidez egindako bidalketaren 

emaitzarekin.  

 

Informazio gehiago botoia sakatuz gero, Zerga Administrazio eskudunari XML TicketBAI bidaltzeari buruzko 

informazio zehatzagoa ikusi ahal izango da. 

 

4.7.1  TICKETBAI ZUZENDU ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN. 

TicketBAI zuzendu botoia erabili ahal izango da altako TicketBAI fitxategiaren bidalketa atzera bota denean edo 

erroreekin onartu denean eta faktura zuzentzailea edo faktura ezeztatu egin behar ez denean. 

Halaber, TicketBAI altako fitxategia edo TicketBAI altako fitxategia zuzentzeko fitxategia akatsik gabe jaso 

denean ere erabili ahal izango da, zergadunak beharrezkotzat ikusten ba du TicketBAIren informazio espezifikoa 

aldatzea. 

TicketBAIren informazio espezifikoa: 

 BEZaren araubidea. 

 Zuzendutako Faktura Kodea. 

 Operazio mota (Bezero atzerritarrak). 

TicketBAI zuzendu botoiaren bidez konpondu ezin diren akatsen abisuak Arabako Foru Aldundiaren «bidalitako 

fakturen kontsulta» web-aplikaziotik konpondu ahal izango dira. 

  

https://ticketbai.araba.eus/tbai/consultafacturas/?idioma=eu
https://ticketbai.araba.eus/tbai/consultafacturas/?idioma=eu
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4.7.2  TICKETBAI ZUZENDU BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN. 

TicketBAI zuzendu botoia erabili ahal izango da altako TicketBAI fitxategiaren bidalketa baztertua izan denean 

eskema edo balidazioak ez betetzeagatik. 

Botoi horretatik zuzenketarako TicketBAI fitxategi bat bidaliko da EEELren 1.2. azpikapituluaren bidez, eta 

TicketBAIren datu espezifikoetan akatsak zuzendu ahal izango dira: 

 BEZaren araubidea. 

 Zuzendutako Faktura Kodea. 

 Operazio mota (Bezero atzerritarrak) 

 Epigrafea (140 eredua) 

TicketBAIren akatsak zuzentzeko fitxategiaren bidalketa (EEELren 1.2 azpikapitulua) atzera botatzen bada, 

akatsen zuzenketa  https://www.batuz.eus/eu/eeel helbidetik egin ahal izango da. 

 

4.7.3  TICKETBAI ZUZENDU GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN. 

TicketBAI zuzendu botoia erabili ahal izango da altako TicketBAI fitxategiaren bidalketa atzera bota denean edo 

erroreekin onartu denean eta faktura zuzentzailea edo faktura ezeztatu egin behar ez denean. 

Halaber, TicketBAI altako fitxategia edo TicketBAI altako fitxategia zuzentzeko fitxategia akatsik gabe jaso 

denean ere erabili ahal izango da, zergadunak beharrezkotzat ikusten ba du TicketBAIren informazio espezifikoa 

aldatzea. 

TicketBAIren informazio espezifikoa: 

 BEZaren araubidea. 

 Zuzendutako Faktura Kodea. 

 Operazio mota (Bezero atzerritarrak) 

Aukera honen bidez konpondu ezin diren akatsak Gipuzkoako Foru Aldundiko ZuzenduBai zerbitzutik konpondu 

ahal izango dira (egoitza elektronikoko fakturen kontsultan dago). 

 

4.8 ZUZENDUTAKO FAKTURAK 

Zuzendutako faktura aurreko beste faktura bat ezeztatzeko erabiltzen da. Faktura hori aurrez sortu den beste 

faktura bati lotutakoa izango da, eta aurrekoa baliogabetuko du. Zuzendutakoak izango du balioa legez. 

Zuzendutako faktura sortzeko, lehenik eta behin, zuzendu nahi dugun faktura aurkitu behar da. Hori 

aurkitutakoan, hautatu egin behar da eta ondoren klik egin Zuzenketa sortu botoiaren gainean.  

Zuzendutako faktura berria sortzeko leihoa agertuko da. Faktura sortzeko erabilitako leihoaren oso antzekoa 

agertuko da. Baina oraingo honetan, goiko aldean, beste lau eremu bat ikusi ahal izango dira: 

Erreferentziatutako faktura, Zuzentzearen mota, Zuzentzearen arrazoia,  Deskribapena. Erreferentziatutako 

fakturan baliogabetu eta zuzendu nahi den fakturaren zenbakia agertuko da. Zuzentzearen mota, 

“Ordezkapenaren bidez” edo “Desberdintasunen bidez” izan daiteke. Zuzentzearen arrazoiak zeinengatik 

zuzendutako faktura berri hau sortzen ari garen arrazoia aukeratzea baimentzen du. Deskribapena Facturae 

formatuko 3.2 bertsiotik aurrera aktibatzen den alorra da eta deskribapen bat gehitzen dio zuzenketari.  

https://www.batuz.eus/eu/eeel
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Zuzendutako faktura sortutakoan, faktura hori Zuzendutako fakturak atalera igaroko da, eta Zirriborro gisakoa 

izango da. 

Zirriborroen zerrendan ez baduzu ikusten faktura, fakturen atalean zaudelako izango da, eta ez zuzendutako 

fakturen atalean. Atal horretara iristeko: Igorritako Fakturak > Zuzendutako fakturak. 

 

Zuzendutako faktura zirriborro gisa izanda, faktura hori jaulkitzeko eta bidaltzeko prozesua zuzendutakoak ez 

diren fakturen berbera izango da. 

  



Erabiltzeko eskuliburua 

33 

 

4.9 FAKTURAK EZABATZEA 

Zirriborro eta Jaulkitako egoerako fakturak bakarrik ezabatu ahal izango dira. 

Faktura ezabatzeko, Zirriborro edo Jaulkitako ataleko zerrendatik hautatu behar da eta ondoren Ezabatu 

botoiaren gainean egin behar da klik. Faktura zuzenean ezabatuko da. 
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4.10 FAKTURAK INPORTATZEA 

ef4ktur programak kanpoko sistema batean sortutako fakturak inportatzeko aukera ematen du. XML eta CSV 

formatuak onartzen dira inportatu ahal izateko. XML formatuko fakturentzat XML y XSIG extensioa duten 

fitxategiak onartzen dira. 

Fakturak zuzendu gabeko fakturen zirriborroen fitxaren bidez bakarrik erants daitezke, Inportatu botoiaren 

gainean klik eginez. 

Ondoren agertuko den leihoan inportatu beharreko dokumentu-mota hautatu ahal izango da.  

Leiho bat irekiko da, ef4ktur programara inportatu nahi den XML, CSV edo Facturae fakturen direktorioa aukera 

hautatzeko. 

 Inportatutako faktura zuzena bada eta fakturae formatuak ezarritako estandarrak betetzen baditu, zuzendu 

gabeko fakturen zirriborroen zerrendan agertuko da. 

CSV eta Facturae fakturen direktorio aukeren bitartez, faktura-multzoa inporta daiteke. 
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4.11 ZERRENDA INPRIMATZEA 

Beharbada, ef4ktur aplikazioa erabilitakoan, gure fakturen zerrenda jasoko duen fitxategia sortzeko premia 

izango dugu. Ef4ktur aplikazioak CSV fitxategi bat sortzeko aukera ematen du, eta bertan jasoko dira fakturak 

eta horien xehetasunak. Fitxategi horrek erabiltzailearen uneko ataleko fakturak gordeko ditu. Zirriborroen 

atalean bagaude, eta Zerrenda inprimatzea sakatzen badugu, zirriborroan hautatutako faktura guztiak bilduko 

dituen CSV fitxategia lortuko dugu. Gauza bera egingo dugu jaulkitakoen, bidalitakoen eta artxibatutakoen 

kasuan. Modu berean jardungo dugu zuzendutako eta jasotako fakturen kasuan ere. Bide horretatik, 

inprimatutako fakturak iragazi ahal izango ditugu, beren egoeraren arabera. 

CSV fitxategia sortzeko, zerrendan barne hartu nahi ditugun fakturen atalera joko dugu (horiek faktura arruntak 

izan nahiz zuzendutakoak izan), eta Zerrenda inprimatzea botoia sakatuko dugu. Hori egin ostean, faktura non 

gorde nahi dugun aukeratu besterik ez dugu. 
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4.12 JASOTAKO FAKTUREN KUDEAKETA 

Ef4ktur, jasotzen diren fakturak  kudeatzeko gai da. Hornitzaileak ohi duen bidetik (paperak, posta 

elektronikoko mezuak, webgunetik deskargatzen du ...)  bidaliko dizkigu fakturak eta gu Ef4kturrekin jaso 

egingo ditugu. Paperezko fakturak digitalizatu ondoren jaso ditzakegu. 

Ef4kturrekin jasotako fakturak kudeatzeko Fakturazioa > Jasotako Fakturak > Fakturak  

 

Jasotako faktura bat kargatzeko, click egingo dugu Jaso botoian 

 

Gero leiho bat ikusiko dugu  eta aukeratu ahal izango dugu inportatu nahi dugun fakturaren formatua  

 

 Faktura elektronikoa (.xml, .xsig): Facturae formatuko faktura. 

  Facturae Faktura ugaridun direktorioa: Karpeta  bat aukeratzen dugu eta bere barruan aurkitzen diren 

Facturae formatuko faktura guztiak inportatuko dira. 

 Dokumentua PDF (.pdf): PDF formatuko faktura. 

  Bestelakoa  (Png-a, jpg-a ...):  Irudi-formatuko faktura. Sartu ahal izango lirateke (eskanerretik pasatuta) 

digitalizatutako eta PDF edo irudi formatuan gordetako fakturak.  

Faktura elektronikoa gehitzerakoan, facturae-a formatuaren eta sinadura elektronikoaren balioztapena egingo 

dira  eta faktura jasotako Fakturen betilean sartuko da. Jaulkitzailea eta hartzailea ezin izango dira aldatu. 
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PDF edo irudi-formatuan jasotzen diren fakturen datuak prozesatzea ez da posible.  

Faktura bat PDF edo irudi-formatuan formatuan gehitzerakoan, leiho bat irekiko da fakturaren datuak sartzeko. 

Honela ef4ktur lortzen du faktura hauek programan gorde ahal izatea eta operazioetan kontuan hartzea, 

adibidez, BEZeko liburu txostenetan. 

 

Jasotako fakturen zerrenda: 
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4.13 JASOTAKO FAKTUREN BALIOZTAPENA 

 

 

Ef4ktur-ek ondorengo formatuetan dauden jasotako fakturen balioztapena egiten du: 

 

 XML Facturae formatua: Ondorengo balioztapena egiten ditu: 

o Formatuaren balioztapena: aurkeztutako faktura sintaktikoki (Facturae formatua) ondo eratuta 

dagoela ziurtatzen du. 

o Kontabilitateko balioztapena: datuen baliotasuna ziurtatzeko beharrezko kalkulu guztiak egiten 

ditu 

o  Sinadura elektronikoaren balioztapena:  

o Sinadura mota eta erabilitako ziurtagiria  

o sinaduraren segurtasuna  

o Baliozko ziurtagiria de ala ez 

o Ziurtagiria  ezeztatua dagoen ala ez. 

 PDF: Sinaduraren balioztapena egiten du. 

o Sinadura elektronikoaren balioztapena:  

o Sinadura mota eta erabilitako ziurtagiria  

o sinaduraren segurtasuna  

o Baliozko ziurtagiria de ala ez 

o Ziurtagiria  ezeztatua dagoen ala ez. 

 

Irudi-formatuan jasotzen ditugun fakturetan balioztapenik ez da egiten irudi-formatuek ez dutelako 

baimentzen. 
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4.13.1Facturae fakturen sinaduraren osatzea 

Ef4ktur-ek facturae-a faktura bat jasotzerakoan oinarrizko sinadura duela ikuste ba du, sinadura osatzen 

saiatuko da denbora-zigilua eta sinadura  aurreratuko ezaugarriak sinadurari ezarriz. 

Hau, beti,  ez da posiblea izango, sinadura elektronikoaren ezaugarriek osatze irizpideak bete behar dutenez 

gero.  

Erabiltzaileak sinadura elektronikoaren  egoera  (bere handitzearekin batera) baliozkotzeko aukeratik 

kontsultatu ahal izango du. 

 

4.13.2Fakturen balioztapenean ematen diren kasuak 

 

4.13.2.1 Denbora-zigilua duten sinadura elektronikoak 

Denbora zigilua duten sinadurak edo sinadura aurreratuak baliotasun osokoak bezala onartzen dira. 

 

 

 

4.13.2.2  Denbora-zigilurik gabeko sinadura elektronikoa 

Oinarrizko sinadura edo denbora zigilurik gabeko sinadura elektroniko bat inportatzean, erabiltzaileak erabaki 

behar du baliozkoa den a la ez. Onartzen ba da Ef4kturrek osatzen saiatuko da sinadura aurreratu batean 

bihurtuz. 

 

 



Erabiltzeko eskuliburua 

40 

 

 

4.13.2.3 Iraungitako ziurtagiriarekin sinatutako faktura 

Fakturaren sinadura oinarrizkoa izanik, bere ziurtagiria iraungita ba dago eEf4ktur-ek jakinaraziko du. Denbora 

zigilurik gabeko faktura izanik ez dakigu noiz sinatuta dagoen faktura, beraz erabiltzaileak erabaki behar du 

baliozkoa den a la ez. Faktura hauen sinadura ezin da osatu. 

 

 

4.13.2.4 Ezeztatutako ziurtagiriarekin sinatutako oinarrizko sinadura elektronikoa. 

 

Iraungitako ziurtagiriarekiko fakturak ez bezala, ezeztatutako ziurtagiriarekin sinatutako fakturak 

baliogabekoak dira, beraz ezingo dira Ef4kturren kargatu. 
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4.13.2.5 Ef4ktur-ek ez jasandako ziurtagiriarekin egindako sinadurak 

Ef4ktur-ek bakarrik egiaztatzen du  'Izenpe' 'Camerfirma' edo 'DNIe'  ziurtagirien ezeztatze egoera. 

 

 

 

4.14 PDF DOKUMENTU BATEN SINADURA BALIOZTATZEA 

PDF formatuan jasotako fakturak balioztatzeko, Adobe Reader 8 edo ondorengoa erabil daiteke. Hori erabilgarri 

dago ef4ktur programak onartzen dituen sistema eragile guztietan. 

 

 

Adobe Reader PDF dokumentuak bistaratzeko aplikazioa da, baina funtzio hori izateaz gain, PDF formatuko 

sinadura digitalen baliozkotasuna egiaztatzeko gai ere bada. 

Aplikazio hori sinatutako PDF dokumentua irekitzeko erabiltzen den lehen aldian, honela ikusiko da PDFko 

sinadura: 
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Horrek esan nahi du ez dela egiaztatu dokumentua baliozko ziurtagiri batekin sinatu denik. Hori dela eta, 

ziurtagiriak erantsi beharko dira, horien bidez egiaztatu ahal izateko Adobe Reader aplikazioak sinadura 

baliozkoa dela. 

Ziurtagiri horiek Izenpe, S.A.k ematen ditu. Hain zuzen ere, bere webgunearen bidez, honako helbide honetan: 

http://www.izenpe.com 

Orain Adobe Reader aplikazioan gehitu behar dira ziurtagiri horiek. Horretarako, programaren atal honetara jo 

behar da: "Dokumentua > Kudeatu identitate fidagarriak". 

 

Beste leiho bat agertuko da eta "Bistaratu" atalean "Ziurtagiriak" hautatu behar da. Adobe Reader aplikazioan 

gehitutako ziurtagiriak agertuko dira. Kasu honetan Adobe aplikazioko ziurtagiria bakarrik agertuko da. Beste 

ziurtagiri batzuk gehitzeko, "Gehitu kontaktuak" botoian egin behar da klik, eta beste leiho bat irekiko da. 

 

 

http://www.izenpe.com/
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Beste leiho horretan, instalatu ahal izateko hautatutako ziurtagiri guztiak agertuko dira. Programan sartutako 

lehen aldian ez da bakar bat ere agertuko. "Arakatu" botoian klik eginez gehitu behar dira ziurtagiriak. Hori 

eginez gero gure disko gogorrean barrena nabigatzeko aukera emango digun arakatzailea agertuko da, Adobe 

Reader-era ziurtagiriak gehitu ahal izateko. Aldiro behar adina ziurtagiria gehitu ahal izango dira. Beharrezko 

ziurtagiri guztiak hautatu ondoren, leihoan honakoaren antzeko zerrenda agertuko zaigu: "Inportatu" botoiaren 

gainean klik eginez gero, ziurtagiri horiek gehituko dira Adobe Reader-era. 

 

 

Azkenik, berriz ere aurreko leihora joko dugu eta ziurtagiriak gehitu direla egiaztatu ahal izango dugu. 

Amaitzeko, nahikoa izango da "Itxi" botoia sakatzea. 

PDF fitxategiren bat irekita izanez gero, hori egiaztatu gabekotzat agertuko zaigu oraindik ere. Baliozkotzeko, 

nahikoa izango da gainean klik egitea. Une horretan bere baliozkotasuna egiaztatuko du Adobe Reader-ek eta 

OCSP zerbitzari batera konektatuko da deuseztatu ez dela egiaztatzeko. 

Sinadura baliozkoa dela egiaztatu ondoren, jakinarazi egingo digu: 
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Egiaztatu ez den sinaduraren lehengo irudiaren ordez, beste hau agertuko zaigu: 

 

 

 

4.15 BEZ  BANAKATZEA 

Ef4kturren BEZ liburuaren txostena aukerarekin fakturen inporteak eta BEZ ikus ditzakegu. 

Fakturen BEZ liburuaren txostena egin dezakegu: 

 Igorritako fakturak > Igorritako fakturen BEZ liburua 

 Jasotako fakturak > Jasotako fakturen BEZ liburua 

CSV Fitxategi bat sortzen da, kalkulu-orrietako aplikazioekin irekitzen dira, adibidez OpenOffice.org Calc, 

LibreOffice Calc o Microsoft Excel.  

 

BEZeko liburu txostenak igorritako fakturetarako bai jasotakoak informazio bera erakutsiko digu. Horregaitk 

adibideak bakarrik igorritako fakturekin bakarrik egingo ditugu.  

Fakturen liburuak ef4ktur programan dauden fakturen zerrenda erakusten du, baita horiei buruzko hainbat 

datu ere, hala nola, faktura zenbakia, igorlea, hartzailea eta zenbatekoa. 
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Fakturak iragazi ere egin daitezke, bi data jakinen artean jaulki eta jaso direnak bakarrik ikusteko. Hori Bilatu 

botoian klik eginez egin daiteke.  

  

 

Aurreko leihoan ezarritako baldintzak betetzen dituzten fakturak agertuko dira zerrendatuta. 

Zerrendatutako fakturak guk nahi genituenak direla egiaztatu ondoren, Txostena sortu botoiaren gainean klik 

eginez gero, fakturen zenbatekoaren BEZ banakatua gordeko duen CSV fitxategia sortu ahal izango dugu disko 

gogorrean.  

ef4ktur programak sortu eta OpenOffice Calc bidez irekitako CSV fitxategia:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.zylk.net:448/zwiki/OpenOffice
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4.16 ESTATISTIKAK EZAGUTZEA 

 

 

Gerta liteke uneren batean fakturei buruzko estatistikak jakin nahi izatea ef4ktur programaren erabiltzaileak. 

Esate baterako, zenbat diren zirriborroak, zenbat bidali diren eta abar.  

Hori Estatistikak tresna erabiliz egin daiteke.  

Tresna horretara goiko menua erabiliz irits gaitezke: Tresnak > Estatistikak.  

Egoera bakoitzean dagoen faktura-kopurua erakusten digu estatistika gisa, baita faktura guztien guztizkoa ere.  

 Zirriborroak 

 Jaulkitakoak 

 Bidalitakoak 

 Artxibatutakoak 

 Zuzendutakoak zirriborroan 

 Zuzendutakoak jaulkita 

 Zuzendutakoak bidalita 

 Zuzendutakoak artxibatuta 

Azkenik, urtea aukeratzeko menua dugu, estatistikak iragazi ahal izateko. 
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5. LAGUNTZA-SISTEMA 
 

Laguntza sistemak ondorengo aukerak ditu: 

1.- Lehenengo urratsak Ef4ktur-ekin. Menu honen bidez lehenengo urratsak Ef4ktur-ekin gidara joaten da. 

2.- Erabiltzaile-eskuliburua. Menu horren bidez web-orrirako sarbidea izango dugu eta bertan aurkitu ahal 

izango dugu aplikazioaren dokumentazioa. 

3.- Baimena. Aukera honek  Ef4ktur baimenaren ezaugarriak ikusi ditzakegu. Software libreko EUPL baimena. 

4.- Honi buruz..., aukera honek ef4ktur-i buruz, produktuari buruzko informazioa emango digu. 

 

 

 



Erabiltzeko eskuliburua 

48 

 

6. TICKETBAI 
TicketBAIk sarrera hauek ditu: 

1.- Informazioa Foru Aldundiaren arabera. TicketBAIri buruzko informazio interesgarria erakusten du, foru-

aldundien arabera. 

2.- Honi buruz… Ef4kturren barruan, TicketBAIri buruzko informazioa erakusten du. 
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7. MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK 
www.ef4ktur.com webguneko ”Maiz egiten diren galderak” atalera sartzen da 
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8. BACKUP-AK 
Aplikazio osoaren segurtasun-kopia azkar eta erraz egiteko, ef4ktur dagoen direktorioa joan behar da eta 

resources direktorioa leku seguruan kopiatu. Resources direktorioan honakoak gordetzen dira, besteak beste: 

fakturak, igorleak, hartzaileak, konfigurazioak... 

Backup-a berreskuratzeko, aplikazioaren resources direktorioa gainidatzi besterik ez da egin behar, aurrez egin 

dugun segurtasun-kopiarekin. Kontuz egin beharreko zeregina da, eta beraz, egokia litzateke laguntza 

teknikoarekin jartzea harremanetan. 
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9. FAKTURA ZENBAKIAREN SISTEMA 
ef4ktur programak faktura zenbakia sortzeko sistema automatizatua du.  

Horrek esan nahi du erabiltzaileak aukera duela bere araudiaren arabera faktura zenbakia eskuz sartzeko edo 

zeregin hori ef4ktur programaren esku utz dezakeela.  

Sistema horrek ondorengo parametroetan oinarritutako faktura zenbakia sortuko du:  

 Faktura seriea: Sozietatean  ezartzen da eta sozietate bakoitzak bere faktura seriea izan dezake.  

 Faktura zenbakia: Faktura serieren ondoren kateatzen den zenbaki inkrementala da. Faktura berri bakoitza 

egin ondoren faktura zenbakiari 1 gehituko dio ef4ktur programak.  

 Faktura zenbakia: Zenbaki bat bada faktura berrirako ef4ktur-ek faktura-zenbaki hau 1etan areagotzen du. 

Faktura-zenbakian karaktere alfabetikoren bat badago ez du faktura-zenbakia kalkulatuko faktura 

berrietarako. 

Esate baterako, eman dezagun SERIEA faktura seriea duen sozietatea dugula. Kargatutako faktura bakoitzeko, 

ef4ktur programa arduratzen bada faktura zenbakiak ezartzeaz, ondorengo emaitza izango dugu:  

Faktura sortzeko ordena Fakturaren seriea Faktura zenbakia 

1. faktura SERIE 1 

2. faktura SERIE 2 

3. faktura SERIE 3 

4. faktura SERIE 4 

 

Ez du axola fakturaren bati zenbakia eskuz jartzeak, aurreko faktura guztien faktura zenbakiak karakterrik ez 

badute, ef4ktur programak kalkulatuko baitu zein den ezarritako faktura zenbakirik altuena eta hortik abiatuta 

jarraituko baitu zenbakiak ezartzen. Hona hemen adibidea:  

Faktura sortzeko ordena Kudeatzeko modua Fakturaren seriea Faktura zenbakia 

1. faktura ef4ktur SERIE1 1 

2. faktura ef4ktur SERIE2 2 

3. faktura eskuz SERIE 5000 

4. faktura ef4ktur SERIE 5001 

5. faktura eskuz SERIE 2500 

6. faktura ef4ktur SERIE 5002 
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10. EF4KTUR PROGRAMAREN MAPA 
 Fakturazioa: Faktura arruntak eta zuzendutakoak kudeatzea ahalbidetzen du. ef4ktur ixteko aukera ere 

ematen du.  

 Igorritako Fakturak: Zerrenda erakusten du, faktura arrunten egoeraren fitxekin.  

 Zirriborroa: Faktura sortutakoan izaten duen hasierako egoera. Zirriborro den bitartean aldatu ahal 

izango da.  

 Faktura berria: Leiho bat irekiko du eta bertan sartu ahal izango dira faktura berria sortzeko datuak.  

 Aldatu: Beste leiho bat irekiko du eta bertan aldatu ahal izango dira lehendik zegoen faktura baten 

datuak.  

 Ezabatu: Hautatutako faktura ezabatzen du.  

 Sinatu/jaulki: Faktura sinatzen du.  

 Bidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu. 

 Bilatu: Bilaketako beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da zirriborroko fakturak bilatzeko 

aukera, igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera. 

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 Inportatu: Faktura bat XML fitxategi batetik inportatzeko aukera ematen du.  

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 Jaulkitakoak: Faktura sinatu egin da eta ezingo da aldatu.  

 Bidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua. 

 TicketBAI Zuzendu: TicketBAI XML fitxategi zuzentzaile bat bidaltzeko aukera ematen du, altako 

TicketBAI fitxategia akatsekin baztertu edo onartu bada, baina faktura zuzena da eta ez da faktura 

zuzendu edo ezeztatu behar. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  
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 Artxibatu: Fakturaren egoera aldatzen du, "artxibatutakoa" izateko. Ef4kturren kanpotik bidalitako 

fakturak artxibatzeko erabiltzen da. 

 Zuzendutako faktura sortu: Zuzendutako faktura sortzeko leihoa irekitzen du, aukera egin aurretik 

hautatu dugun faktura aldatzeko.  

 Faktura ezeztatu: beste leiho bat irekiko da, eta, bertan, fakturaren ezeztatzearen data eta arrazoia 

adieraziko dira faktura ezeztatu aurretik. 

 Ezabatu: Hautatutako faktura ezabatzen du. Sinadura elektronikoan arazoak izandako fakturak 

ezabatzeko erabiltzen da. 

 Zirriborroetara itzuli: Aukeratzen den faktura zirriborro egoerara bueltatzen du. Faktura sinatzeko 

erabilitako ziurtagiria erabili behar da. 

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da jaulkitako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan. 

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 Bidalitakoak: Faktura hartzaileari bidali zaio.  

 Berbidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua.  

 TicketBAI Zuzendu: TicketBAI XML fitxategi zuzentzaile bat bidaltzeko aukera ematen du, altako 

TicketBAI fitxategia akatsekin baztertu edo onartu bada, baina faktura zuzena da eta ez da faktura 

zuzendu edo ezeztatu behar. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Egoeraren kontsulta: Faktura baten egungo egoera jakiteko kontsulta bat egiteko aukera ematen 

du. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Artxibatu: Fakturaren egoera aldatzen du, "artxibatutakoa" izateko.  

 Zuzendutako faktura sortu: Zuzendutako faktura sortzeko leihoa irekitzen du, aukera egin aurretik 

hautatu dugun faktura aldatzeko.  

 Faktura ezeztatu: beste leiho bat irekiko da, eta, bertan, fakturaren ezeztatzearen data eta arrazoia 

adieraziko dira faktura ezeztatu aurretik. 

 Zirriborroetara itzuli: Aukeratzen den faktura zirriborro egoerara bueltatzen du. Batzuetan 

hartzaileak ondo bidalitako faktura bat atzera botatzen du eta aldatu eta berriri bidali behar da. 
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 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da bidalitako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 Artxibatutakoak: Faktura artxibatu egin da. Hauxe da fakturaren azken egoera.  

 Berbidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua.  

 TicketBAI Zuzendu: TicketBAI XML fitxategi zuzentzaile bat bidaltzeko aukera ematen du, altako 

TicketBAI fitxategia akatsekin baztertu edo onartu bada, baina faktura zuzena da eta ez da faktura 

zuzendu edo ezeztatu behar. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Egoeraren kontsulta: Faktura baten egungo egoera jakiteko kontsulta bat egiteko aukera ematen 

du. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Zuzendutako faktura sortu: Zuzendutako faktura sortzeko leihoa irekitzen du, aukera egin aurretik 

hautatu dugun faktura aldatzeko. 

 Faktura ezeztatu: beste leiho bat irekiko da, eta, bertan, fakturaren ezeztatzearen data eta arrazoia 

adieraziko dira faktura ezeztatu aurretik. 

 Zirriborroetara itzuli: Aukeratzen den faktura zirriborro egoerara bueltatzen du. Batzuetan 

hartzaileak ondo bidalitako faktura bat atzera botatzen du eta aldatu eta berriri bidali behar da. 

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da artxibatutako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 Ezabatu: Hautatutako faktura ezabatzen du. Sinadura elektronikoan arazoak izandako fakturak 

ezabatzeko erabiltzen da. 
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 Ezeztatuak: Faktura ezeztatu egin da. 

 TicketBAI Ezeztapena: TicketBAI ezeztatze fitxategia bidaltzeko aukera ematen du. 

 Ezeztapen Datuak: Fakturaren data eta arrazoia dituen leiho bat irekitzen du. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Egoeraren kontsulta: Faktura baten egungo egoera jakiteko kontsulta bat egiteko aukera ematen 

du. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da artxibatutako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 

 Zuzendutako fakturak: Zerrenda erakusten du, zuzendutako fakturen egoeraren fitxekin.  

 Zirriborroa: Faktura sortutakoan izaten duen hasierako egoera. Zirriborro den bitartean aldatu ahal 

izango da.  

 Aldatu: Beste leiho bat irekiko du eta bertan aldatu ahal izango dira lehendik zegoen faktura baten 

datuak.  

 Ezabatu: Hautatutako faktura ezabatzen du.  

 Sinatu/jaulki: Faktura sinatzen du.  

 Bidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.   

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da zirriborroko fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  
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 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 Jaulkitakoak: Faktura sinatu egin da eta ezingo da aldatu.  

 Bidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua. 

 TicketBAI Zuzendu: TicketBAI XML fitxategi zuzentzaile bat bidaltzeko aukera ematen du, altako 

TicketBAI fitxategia akatsekin baztertu edo onartu bada, baina faktura zuzena da eta ez da faktura 

zuzendu edo ezeztatu behar. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Artxibatu: Fakturaren egoera aldatzen du, "artxibatutakoa" izateko. Ef4kturren kanpotik bidalitako 

fakturak artxibatzeko erabiltzen da. 

 Faktura ezeztatu: beste leiho bat irekiko da, eta, bertan, fakturaren ezeztatzearen data eta arrazoia 

adieraziko dira faktura ezeztatu aurretik. 

 Zirriborroetara itzuli: Aukeratzen den faktura zirriborro egoerara bueltatzen du. Faktura sinatzeko 

erabilitako ziurtagiria erabili behar da. 

 Ezabatu: Hautatutako faktura ezabatzen du. Sinadura elektronikoan arazoak izandako fakturak 

ezabatzeko erabiltzen da. 

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da jaulkitako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 

 Bidalitakoak: Faktura hartzaileari bidali zaio.  

 Berbidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua.  

 TicketBAI Zuzendu: TicketBAI XML fitxategi zuzentzaile bat bidaltzeko aukera ematen du, altako 

TicketBAI fitxategia akatsekin baztertu edo onartu bada, baina faktura zuzena da eta ez da faktura 

zuzendu edo ezeztatu behar. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Egoeraren kontsulta: Faktura baten egungo egoera jakiteko kontsulta bat egiteko aukera ematen 

du. 
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 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Artxibatu: Fakturaren egoera aldatzen du, "artxibatutakoa" izateko.  

 Faktura ezeztatu: beste leiho bat irekiko da, eta, bertan, fakturaren ezeztatzearen data eta arrazoia 

adieraziko dira faktura ezeztatu aurretik. 

 Zirriborroetara itzuli: Aukeratzen den faktura zirriborro egoerara bueltatzen du. Batzuetan 

hartzaileak ondo bidalitako faktura bat atzera botatzen du eta aldatu eta berriri bidali behar da. 

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da bidalitako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 

 Artxibatutakoak: Faktura artxibatu egin da. Hauxe da fakturaren azken egoera.  

 Berbidali: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan ezarri behar dira hartzailea, gaia, testua eta posta 

elektronikoz bidali beharreko fakturaren formatua.  

 TicketBAI Zuzendu: TicketBAI XML fitxategi zuzentzaile bat bidaltzeko aukera ematen du, altako 

TicketBAI fitxategia akatsekin baztertu edo onartu bada, baina faktura zuzena da eta ez da faktura 

zuzendu edo ezeztatu behar. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Egoeraren kontsulta: Faktura baten egungo egoera jakiteko kontsulta bat egiteko aukera ematen 

du. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Faktura ezeztatu: beste leiho bat irekiko da, eta, bertan, fakturaren ezeztatzearen data eta arrazoia 

adieraziko dira faktura ezeztatu aurretik. 

 Zirriborroetara itzuli: Aukeratzen den faktura zirriborro egoerara bueltatzen du. Batzuetan 

hartzaileak ondo bidalitako faktura bat atzera botatzen du eta aldatu eta berriri bidali behar da. 

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da artxibatutako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 
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 Ezeztatuak: Faktura ezeztatu egin da. 

 TicketBAI Ezeztapena: TicketBAI ezeztatze fitxategia bidaltzeko aukera ematen du. 

 Ezeztapen Datuak: Fakturaren data eta arrazoia dituen leiho bat irekitzen du. 

 Bidalketen historikoa: Izen bereko tresna irekitzen du eta aurrez hautatutako fakturaren inguruan 

egindako bidalketak erakusten ditu. 

 Egoeraren kontsulta: Faktura baten egungo egoera jakiteko kontsulta bat egiteko aukera ematen 

du. 

 Aurreikusi: Faktura PDF formatuan irekitzen du, sistemak lehenetsita duen PDF irakurgailuan.  

 Erantsitakoak: Fakturaren fitxategi erantsiak kudeatzea ahalbidetzen du (gehitzea, ezabatzea edo 

aurreikustea). Edozein motatako fitxategiak onartzen ditu.  

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da artxibatutako fakturak bilatzeko aukera, 

igorlearen izen sozialaren, IFKren, jaulkitze dataren eta abarren arabera.  

 Honela gorde: Faktura diskoan gordetzeko aukera ematen du, PDF edo XML formatuan.  

 TicketBAI gorde: Altako XML TicketBAI fitxategia gordetzeko aukera ematen du. 

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 

 Jasotako fakturak 

 Fakturak 

 Jaso: Jasotako faktura bat gehitzea. 

 Aldatu: Faktura baten datuak aldatzeko. 

  Ezabatu: Aukeratutako faktura ezabatzen du.  

 Aurreikusi: Faktura irekitzen du formatuan PDF (laburtzen dute) edo HTML (osatzen du) 

 Erantsitakoak: Fakturako fitxategi erantsiak kudeatzea (gehitzea, ezabatzea edo aurreikusaraztea) 

baimentzen du. Edozein fitxategi-mota onartzen du.   

 Bilatu: Fakturak bilatzeko aukera ematen du. 

 Inprimatu zerrenda: aukeratutako faktura zerrenda esportatzen du CSV fitxategi batean. 

 Balioztapena: Fakturak baliozkotzen ditu XML Facturae-ren eta PDF formatuan. 

 Irten: ef4ktur programatik irteteko.  

 Kudeaketa: Baliabideak kudeatzeko aukera ematen du.  
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 Nire sozietateak: Sozietateen zerrendara eramango gaitu eta horietan ondorengo ekintzak egiteko 

aukera izango da:  

 Gehitu: Beste Sozietate batzuk gehi daitezke.  

 Aldatu: Sozietateak aldatzeko.  

 Ezabatu: Sozietateak ezabatzeko.  

 Esportatu: Sozietateak CSV fitxategi batean gordetzeko. 

 Inportatu: Sozietateak inportatzeko CSV fitxategi batetik. 

 Bezero-hornitzaileak: Bezero-hornitzaileen zerrendara eramango gaitu eta horietan ondorengo 

ekintzak egiteko aukera izango da:  

 Gehitu: Beste Bezero-hornitzaile batzuk gehi daitezke.  

 Aldatu: Bezero-hornitzaileak aldatzeko.  

 Ezabatu: Bezero-hornitzaileak ezabatzeko.  

 Bilatu: Beste leiho bat irekitzen du eta bertan izango da Bezero-hornitzaileak bilatzeko aukera, izen 

sozialaren, IFKren eta abarren arabera.  

 Esportatu: Bezero-hornitzaileak CSV fitxategi batean gordetzeko. 

 Inportatu: Bezero-hornitzaileak inportatzeko CSV fitxategi batetik. 

 Kontzeptuak: Kontzeptuen zerrendara eramango gaitu eta horietan ondorengo ekintzak egiteko aukera 

izango da:  

 Gehitu: Beste kontzeptu batzuk gehi daitezke.  

 Aldatu: Kontzeptuak aldatzeko.  

 Ezabatu: Kontzeptuak ezabatzeko.  

 Esportatu: Kontzeptuak CSV fitxategi batean gordetzeko. 

 Inportatu: Kontzeptuak inportatzeko CSV fitxategi batetik.  

 Unitateak: Unitateen zerrendara eramango gaitu eta horietan ondorengo ekintzak egiteko aukera 

izango da:  

 Gehitu: Beste unitate batzuk gehi daitezke.  

 Aldatu: Unitateen deskribapena aldatzeko.  

 Ezabatu: Unitateak ezabatzeko.  

 Esportatu: Unitateak CSV fitxategi batean gordetzeko. 

 Inportatu: Unitateak inportatzeko CSV fitxategi batetik. 

 Tresnak: Konfiguraziko tresnak eta tresna funtzionalak.  
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 Ezarpenak: Atal honetan ef4ktur programaren aukera guztiak ezarri ahal izango dira.  

 Orokorrak: Aplikazio osoan eragina duten ezarpen orokorrak.  

 Posta: Posta bidaltzeko ezarpena. 

 Proxy: Sareetako ezarpenak proxy-rekin. 

 PDF: PDF dokumentuen aukerak ezartzeko. 

 PDF sinadura: Sinadura digitala ezartzeko PDF gainean. 

 Ziurtagiriak: Erabili beharreko ziurtagiri-mota hautatzeko.  

 Software ziurtagiriak: Erabili beharreko PKCS 12 ziurtagiria konfiguratzeko.  

 Txartel kriptografikoa: Txartel-mota hautatzeko. (Izenpe/NANe/Camerfirma). Windows 

sistemetan ziurtagiriak sistemako konfiantza biltegitik hartzen dira, beraz datu hau ez dago jarri 

beharrik. 

 Sinadura aurreratua: Sinadura aurreratuaren parametroak konfiguratzeko. 

 Igorritako fakturen BEZ liburua: BEZ banakatzeko igorritako fakturen zerrenda erakusten du.  

 Bilatu: Igorritako fakturak jaulkitze dataren arabera bilatzeko. 

 Txostena sortu: BEZaren banakatzea sortzen du, CSV fitxategi batean, aurrez hautatu diren 

igorritako fakturekin.  

 Jasotako fakturen BEZ liburuaren txostena: Jasotako fakturen zerrenda inporte eta BEZ ekin azltzen 

du. 

 Bilatu: Jasotako fakturak bilatzen ditu jaulkitako data erabiliz. 

 Txostena sortu: CSV fitxategi bat sortzen du aukeratutako jasotako fakturekin, zenbatekoak eta BEZ 

azalduz. 

 Estatistikak: Egoera bakoitzean dauden fakturen kopuruaren estatistika erakusten du. Fakturak urteka 

iragazteko aukera ematen du. 

 TicketBAI: La sección de TicketBAI. 

 Informazioa Foru Aldundiaren arabera. TicketBAIri buruzko informazio interesgarria erakusten du, 

foru-aldundien arabera. 

 Honi buruz… Ef4kturren barruan, TicketBAIri buruzko informazioa erakusten du. 

 Laguntza: ef4ktur programaren laguntzaren atala. 

 Lehenengo urratsak Ef4ktur-ekin: “Ef4ktur-en Lehenengo urratsak” gidaren sarbidea. 

 Erabiltzailearen eskuliburua:  ef4ktur programaren web-orriko dokumentaziorako esteka. 

 Baimena: Ef4ktur lizentziaren baldintzak erakusten ditu. 

 ef4ktur-i buruz...: Produktuari berari buruzko informazioa. 
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 Preguntas frecuentes:  

 www.ef4ktur.com webguneko ”Maiz egiten diren galderak” atalera sartzen da 
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11. GLOSATEGIA 
 Ondorengo glosategian duzue eskuliburu honetan agertzen diren kontzeptuetako batzuen definizioa: 

Glosategi hau Wikipediatik ateratako artikuluen laburpenetik abiatuta landu da (http://es.wikipedia.org/).  

 Gako pribatua: Kriptografia asimetrikoan datu zifratuak horri esleitutako datu publikoaren bidez 

deszifratzeko erabiltzen den gakoa da.  

 Gako simetrikoa: Gako bati simetriko esaten zaio gako bera erabiltzen denean mezuak zifratzeko eta 

deszifratzeko.  

 CRL: Deuseztatu egin diren, dagoeneko baliozkoak ez diren eta sistemaren erabiltzaileen konfiantzakoak 

izan behar ez duten ziurtagirien zerrenda.  

 CSV: CSV fitxategiak (ingelesez, comma-separated values) taula gisa datuak agertzeko dokumentu errazak 

dira. Horietan koma bidez bereizten dira zutabeak (edo puntu eta koma bidez, koma hamarrekoak 

bereizteko erabiltzen duten tokian, hots, Espainia, Frantzia, Italia eta abarretan) eta lerroak, aldiz, lerro-

jauzien bidez. Koma, lerro-jauzi edo komatxo bikoitzen bat duten eremuetan, komatxo bikoitzen artean 

adierazi behar dira.  

 Direktorioa: Hizkuntza tekniko informatikoan, karpetaren sinonimoa da fitxategi sistema batean. 

 Faktura elektronikoa: Faktura arrunten legezko baldintzak betetzen duen dokumentu elektronikoa, bere 

jatorriaren benetakotasunaren eta bere edukiaren segurtasunaren bermatuz. 

 Facturae: Faktura elektronikoko formatu hedatuena Españan. 

 Sinadura digitala: Pertsona baten edo ekipo informatiko baten identitatea dokumentuarekin lotzen duen 

metodo kriptografikoa. Sinadura-motaren arabera, dokumentuaren osotasuna ere ziurta dezake.  

 Sinadura digital sinplea: Sinatzailearen identitatea bermatzen duen sinatzeko metodoa, alegia, sinatzailea 

esaten duena dela.  

 Sinadura digital aurreratua: Sinatzailearen identitateaz gain, dokumentuaren osotasuna bermatzen duen 

sinatzeko metodoa, alegia, sinatu zenetik ez dela aldaketarik egin bertan.  

 JPG o JPEG: Joint Photographic Experts Group. Formatu grafikoa galerarekin. 

 OCSP: X.509 ziurtagiri digital bat deuseztatu egin dela adierazteko metodoa, CRLak (baliogabetutako 

ziurtagirien zerrendak) erabiltzean ez datzana.  

 PDF: Dokumentu- formatua, Adobe Systems enpresak garatuta. 

 PKCS: PKCS izenekoak Kaliforniako RSA laborategiek sortu eta argitaratutako gako publikoko kriptografiako 

estandar-multzoa adierazten du.  

 PKCS 11: Gailu kriptografikoetarako sarbiderako API generikoa definitzen du.  

 PKCS 12: Gako simetrikoaren bidez babestutako gako publikoarekin batera gako pribatuak gordetzeko 

erabili ohi den fitxategi-formatua definitzen du.  

 PNG: Portable Network Graphics. Galerarik gabeko GIF-a formatuaren hutsak konpontzeko garatutako 

formatu grafikoa, kontraste-sakontasun handiagoa eta beste datu garrantzitsu baimentzen ditu. 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
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 Denbora zigilatzea: Datu jakin batzuk existitu direla eta une jakin batetik aurrera horiek ez direla aldatu 

egiaztatzea ahalbidetzen duen on line mekanismoa.  

 SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), chtm edo posta-transferentziako protokolo sinplea. 

Ordenagailuen edo gailu desberdinen artean (PDA, telefono mugikor eta abarren artean) posta 

elektronikoko mezuak trukatzeko erabilitako testuan oinarritutako sareko protokoloa. RFC 2821 izenekoan 

dago definituta eta Interneteko estandar ofizial bat da.  

 TLS: Sare batean, gehienetan Interneten, komunikazio seguruak eskaintzen dituen protokolo 

kriptografikoa.  

 TSA: une jakin baten aurrerik dokumentu elektroniko batzuk izan bazirela egiaztatzen duen ziurtapen-

zerbitzuen eskaintzailea.  

 URL: formatu estandar jakin baten araberako karaktere-sekuentzia, baliabideak -hala nola, Interneteko 

dokumentuak eta irudiak- beren kokalekuaren arabera izendatzeko erabiltzen dena.  

 Balioztapena:  Sinadura elektronikoan, dokumentu batekin lotutako sinadura elektronikoaren baliotasuna 

egiaztatzeko prozesua. Fakturazio elektronikoan, bai sinadura elektronikoa, bai artxiboaren formatuaren 

eta fakturaren kontabilitate-datuen baliotasunean datza. 

 XML: Etiketen metalengoaia hedagarria. Lengoaia espezifikoen gramatika definitzea ahalbidetzen du, eta 

beraz, XML egiaz ez da lengoaia partikularra baizik eta premia desberdinetarako lengoaiak definitzeko 

modua (esate baterako, XHTML, SVG edo fakturae). Sistemen arteko bateragarritasuna ahalbidetzen du, 

informazioa modu seguru, fidagarri eta errazean partekatu ahal izateko.  

 

 


