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1 Xedea
Hurrengo dokumentuan, hornitzaileen eremu pribatuan behar bezala sartu eta dituen funtzionaltasun guztiak
erabiltzeko erregistratutako hornitzaileek behar dituzten gutxieneko baliabide teknologikoak agertzen dira.

2 Baldintzak
Erregistratutako hornitzaileek baldintza tekniko jakin batzuk eduki behar dituzte eremu pribatuan sartu ahal izateko.

2.1

Internet- konexioa

Hornitzaileak internet-konexioa duen ordenagailua eduki behar du, web orrialde batetik sartuko baita eremu
pribatura.

2.2

Posta elektronikoko kontua

Hornitzaileak posta elektronikoko kontu bat izan behar du, eta, horren bidez, egindako eragiketei buruzko
jakinarazpenak jasoko ditu.

2.3

IE nabigatzailearen bateragarritasun-ikuspegia aktibatzea

Internet Explorer nabigatzailearen bertsioa 10.0 bertsioa baino berriagoa bada, bateragarritasun-ikuspegia aktibatu
beharko dugu urrats hauek jarraituz:
Nabigatzailea zabaldu eta “Tresnak” aukeran klik egin ondoren “Bateragarritasun-ikuspegia konfiguratzea” hautatuko
dugu.

Ondoren gehitu behar dugun lekua agertuko zaigu

2.4

Mozilla Firefox nabigatzailearekin atarira sartzea

Atariak nabigatzaile honekin behar bezala funtziona dezan, baldintza bakarra azken bertsioa edukitzea da.
Nabigatzailea bera lehenetsita, automatikoki eguneratzeko konfiguratuta dago.

3 Arazoak konpontzea: pop up leihoak edo laster-osagaiak blokeatzea
eta errorea artxiboak deskargatzerakoan
3.1

Google-barra

Google-barra instalatu bada, litekeena da pop up leihoak blokeatzeko aukera aktibatuta egotea. Hori erraz egiaztatu
daiteke, Google-barran bertan blokeatutako elementuen kopurua agertzen baita.

On line dendako pop up leihoetara sartu ahal izateko, nahikoa da “blokeatutako elementu-kopurua” aukeraren
gainean sakatzearekin, irudi honetan ikusten den moduan.

Aukera bisitatzen ditugun orrialde guztietarako ere desaktibatu dezakegu. Horretarako, Google-barraren Aukerak
menuaren bidez, “Pop up blokeatzailea” aukera desaktibatu dezakegun leiho honetara iritsiko gara.

Aldaketak eragina izan dezan, Ezarri (Apply) botoia eta Onartu (Ok) botoia sakatuko ditugu.

3.2

Yahoo-barra

Yahoo-barra instalatu bada, litekeena da pop up leihoak blokeatzeko aukera aktibatuta egotea.
On line dendako pop up leihoetara sartu ahal izateko, nahikoa izango da hurrengo irudi honetan adierazten den
ikonoaren gainean sakatzearekin.

Menu zabalgarri bat zabalduko da eta markadun Pop up leihoen blokeatzailea aktibatu aukerari marka kenduko diogu

3.3

Windows XP - Service Pack 2-rekin bateragarritasuna

XP - SP2 sistema eragilearekin arazoak izan ditzakezu pop up leihoekin eta artxiboen deskargarekin. Arazoak
konpontzeko, jarraibide erraz hauek jarraitu behar dituzu:
Internet Explorer nabigatzailean, joan menuko leku honetara: Tresnak / Interneteko aukerak / Pribatutasuna.
Egiaztatu "Blokeatu pop up leihoak" laukia desaktibatuta dagoela. Horrek ez du eragingo gune bakoitzeko segurtasunkonfigurazioan (Internet, intranet, konfiantzazko guneak, eta abar).

Joan Segurtasuna fitxara eta “Maila pertsonalizatua” izeneko botoia sakatu. Egiaztatu “Artxiboak deskargatu”
aukerako “Aktibatu” laukiak marka duela.

Egiaztatu “Erabili laster-osagaien blokeatzailea” aukerako “Desaktibatu” laukiak marka duela.

Joan “Aukera aurreratuak” fitxara:
Egiaztatu “Ez gorde orrialde zifratuak diskoan” aukerak ez duela markarik.

3.4

Interneteko pribatutasunaren konfigurazioa

Interneteko pribatutasunaren konfigurazioa handia baldin bada, baliteke leku batzuetarako sarbidea blokeatzea.
Nabigatzailearen beheko aldean ikonoa ikusiko duzu. Ikono horrek pribatutasun-konfigurazioa handia dela adierazten
du.

Aukerak > Pribatutasuna aukerara joango gara baimendu nahi ditugun webguneak gehitzeko, daukaten segurtasunirizpidea alde batera utzita.

“Webguneak” aukera sakatuko dugu eta leiho bat agertuko zaigu, baimendu nahi dugun webgunearen helbidea
idazteko.

Ondoren, “Baimendu” botoia sakatuko dugu eta amaitzeko “Onartu” botoia.
Antibirus batzuekin ezin da on line dendako eremu pribatutik artxiborik deskargatu (Panda eta Norton antibirusekin
egiaztatu dugu) . Gainera, antibirus berrienek orrialde jakin batzuk eskaneatu eta blokeatzen dituzte.
Antibirusa artxiboen deskarga blokeatzen ari dela egiaztatzeko, honako hau egingo dugu:
1. Nabigatzailea itxita dagoela, artxiboak deskargatu ezin dituen hornitzaileak antibirusa aldi baterako desgaitu
beharko du. Normalean, antibirusa eskuineko botoiarekin antibirusaren ikonoa (pantailaren beheko aldean
dago, eskuinetara) sakatuta eta antibirusa desgaitzeko aukeraren bat hautatuta desgaitzen da. Erabiltzaileak
antibirusa desgaitzeko aukerarik ez badu, informatikari batengana jo beharko du.
2. Antibirusa desgaituta dagoenean, eremu pribatura sartu eta artxiboak deskargatzen saiatu beharko du.
Deskargatu ahal badu, antibirusa blokeatzen zegoelako izan da.
3. Horrela artxiboak deskargatu ahal baditu, eremu pribatuan sartu nahi duen bakoitzean antibirusa desgaitu
behar ez izateko antibirusa konfiguratu dezake webgunea konfiantzazkoa bihurtuz. Hornitzaile bakoitzak
antibirus desberdin bat duenez, bere ekipo informatikoaren lana izango da antibirusa konfiguratzea.

3.5

Antibirusak sarbidea blokeatzea

Baliteke zure ekipoa antibirusarekin babestuta badago, antibirusak eremu pribaturako sarbidea blokeatzea.
Arazoa konpontzeko, bi ekintza hauetako bat egin dezakezu:
1. Antibirusa konfiguratu sarbidea baimendu dezan.
2. Aldi baterako zure ekipoko antibirusa desaktibatu sartzen zaren bakoitzean.

4 Cookieei buruzko politika
Webgunearen orrialde nagusi honetan, atariko “Cookieei buruzko politika” orrialderako esteka dago, orrialdearen
behealdean agertzen denaren antzekoa:

Esteka honetan sakatzerakoan, orrialde berri bat agertuko da cookieei buruzko politikarekin.

Politikaren testua honako hau da:

4.1

Nabigatzaileak ez badu cookierik onartzen

Aplikazio honek cookieak erabiltzen ditu. Cookie bat karaktere-kate bat duen artxibategi txiki bat da eta
erabiltzailearen ordenagailura bidaltzen da hura webgune batera sartzen den bakoitzean. Webgune horretan berriro
sartuz gero, guneak zure nabigatzailea ezagutuko du cookieari esker.
Bi cookie mota desberdindu daitezke iraupenaren arabera: saioko cookieak edo iraunkorrak.
Web-aplikazio honek saioko cookieak zein cookie iraunkorrak erabiltzen ditu.
Helburu teknikoa eta pertsonalizatzekoa baino ez dute, ez dugu cookie analitikorik, sozialik, publizitate-cookierik ezta
hirugarrenen cookierik erabiltzen.
Saioko cookieak: aldi baterako cookieak dira eta nabigatzaileko cookieen artxiboan egoten dira webgunetik irten arte,
beraz ez dira erregistratuta geratzen erabiltzailearen disko gogorrean.
Aplikazio honek saioko cookieak erabiltzen ditu erabiltzailea kautotu eta sarrera kontrolatzeko, eta baita nabigazioan
zehar erabiltzailearen aukerak (formatua, data, zenbakiak...) gordetzeko ere.
Cookie hau behar-beharrezkoa da aplikazioa erabiltzeko.
Cookie iraunkorrak: disko gogorrean gordetzen dira eta gure webguneak bertara sartzen zaren bakoitzean irakurtzen
ditu. Webgune iraunkor batek amaiera-data zehatza du. Cookiea ez da gehiago ibiliko data hori igaro ondoren.
Aplikazio honek cookie iraunkor bat erabiltzen du erabiltzaileak nabigatzailea nahi gabe edo nabigatzerakoan arazoak
eduki dituelako itxi ondoren aplikaziora itzultzen denean erabiltzailearen saioa gordetzeko. Cookiearen iraungipena
24 ordukoa da, baina saioak iraungipen txikiagoa izango du.
Aplikazioa erabiltzeko cookieek zure nabigatzailean gaituta egon behar dutenez, ondoren zure nabigatzailean
cookieen konfigurazioa nola administratu adieraziko dizugu.

4.1.1 Nabigatzaileak ez badu cookierik onartzen...
Erabiltzaileak atariko orrialde nagusian egiaztagiriak sartzen dituenean, eta saioa hasten saiatzen denean,
nabigatzaileak cookieak gaituta dituela egiaztatuko du.
Gaituta badaude, erabiltzailea arazorik gabe sartuko da eremu pribatura, baina gaituta ez badaude, cookieei buruzko
politikaren orrialdea agertuko da jakinarazpen-mezu batekin, hurrengo irudikoa bezalakoa, nabigatzailearen
konfigurazio aldatu eta cookieak onar ditzan.

