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1. SARRERA 

METAPOSTAk egiaztatu duenez, ETE enpresa eta bestelako erakunde askok METAPOSTAko igorle diren 

erakunde handietatik bereizten dituzten ezaugarriak dituzte: 

- Ez dute informatika-sail handirik METAPOSTArekin integrazio-aplikazioak egiteko. 

- Ez dute telekomunikazioei eta METAPOSTAra zuzendutako fitxategien bidalketa telematikoari 

buruzko jakintza tekniko handiko langilerik. 

- Ez dute Informazioaren Teknologien ustiapenean espezializatutako eta METAPOSTArekin 

interfazeak sortzeko prozesu programatuak lantzeko moduko langilerik eta sailik. 

Muga horiek ikusita, “Metaposta Enpresa” aplikazioa garatu da, teknikarien beharrik gabe instalatu eta 

erabiltzeko aukera emanez. 

Eskuliburu honetan, sarrera gisa, ETE bat METAPOSTAn integratzeko jarraitu beharreko protokoloa dago 

zehaztuta. Ondorengo orrialdeetan, Metaposta Enpresa aplikazioaren funtzionamendua eta erabilera 

azalduko dugu. 
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2. METAPOSTA ENPRESA APLIKAZIOAREN INSTALAZIOA 

 2.1. Instalatzeko eta abiarazteko prozesua 

Enpresak aplikazioaren instalazio-fitxategiak METAPOSTAren web gunetik deskargatu dezake (ZIP 

formatuan) eta bidalketak egiteko erabiliko duen ordenagailuan instalatu. 

Aplikazioa jaitsi Windows-erako 

Aplikazioa jaitsi Linux-erako 

Aplikazioa abiarazteko, nahikoa izango da PackPyme izeneko fitxategia exekutatzea. 

Exekutatu ondoren, enpresa hautatzeko leihoa agertuko da. 

4. eranskina. Aplikazioaren Linux bertsioaren egikaritzea 

 2.2. Metaposta Enpresa aplikazioko fitxategiak 

Aplikazioak hiru fitxategi behar ditu operatiboa izateko: 

 Konfigurazio fitxategia.  

 Harpidetuen fitxategia. 

 Materialen fitxategia. 

 

Aplikazioaren funtzionamendurako oso garrantzitsua da fitxategi horiek direktorio berean kokatzea 

eta eguneraturik edukitzea 

2.2.1. Konfigurazio fitxategia 

 METAPOSTAk emango dio enpresako arduradunari eta, honek, deskonprimitu eta aplikazioaren 

direktorioan gorde beharko du. 

 1. eranskina. Konfigurazio Fitxategia deskargatzeko urratsak 

2.2.2. Materialen edo dokumentu moten fitxategia  

 Igorle berriak web gune bat izango du Metaposta Enpresa aplikazioari buruzko datuekin eta 

konfigurazioa egin ahal izateko hainbat fitxategiekin: https://senders.metaposta.com. 

 Bertatik, igorleak material eta dokumentu moten fitxategiak jaitsi, deskonprimitu eta 

aplikazioaren direktorioan gorde beharko ditu. 

2. eranskina. Materialen Fitxategia deskargatzeko urratsak 

 Igorleak arduratuko da fitxategi hori eguneratzeaz METAPOSTAren bidez bidaltzen dituen 

materialak edo dokumentu motak aldatzen diren bakoitzean. Kasu horretan, METAPOSTAren 

https://www.metaposta.com/apps/MetapostaPackPyme.zip
https://www.metaposta.com/apps/MetapostaLinuxPackPyme.zip
https://senders.metaposta.com/
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“senders” web gunera jo, materialen fitxategia berriz deskargatu, eta aurreko fitxategiaren 

kokapen berean gorde beharko da fitxategi zaharra ordezkatuz. 

2.2.3. Harpidetuen fitxategia 

 Igorleak “sender” webgunetik (https://senders.metaposta.com) deskargatuko du fitxategia eta 

aplikazioaren direktorioan gordeko du deskonprimiturik. 

3. eranskina. Harpidetuen Fitxategia deskargatzeko urratsak 

 Fitxategi hau, aurrekoak ez bezala, automatikoki eguneratuko da aplikazioa irekitzen den 

bakoitzean, harpidetza-zerrendan aldaketak daudenean fitxategia berriz deskargatzeko beharrik 

gabe. 

https://senders.metaposta.com/
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3. ENPRESA HAUTATZEKO LEIHOA 

Aplikazioak erakunde jakin baterako abiarazten den lehengo aldian, enpresa edo erakunde horri 

dagokion konfigurazio-fitxategia eskatuko du. Hurrengo aldietan, berriz, instalatutako konfigurazio-

fitxategi horri esker, enpresaren izena agertuko da. Beste enpresa baterako abiarazi nahi izanez gero 

(hainbat enpresaren kontabilitatea daraman gestoria baten kasuan, adibidez), arakatzailea erabili 

beharko da konfigurazio-fitxategi berria hautatzeko. 
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4. ERABILTZAILEA ETA PASAHITZA ESKATZEKO LEIHOA 

“Sender” web gunean daude idatzi beharreko erabiltzaile eta pasahitza 

(https://senders.metaposta.com). Pasahitza aldatu daiteke. 

Beste erabiltzaile batzuk gaineratu nahi izanez gero, lehenik eta behin alta eman beharko zaie “sender” 

web gunean. Ondoren, konfigurazio fitxategia deskargatu eta aplikazioaren direktorioan gorde beharko 

da, aurreko fitxategia ordezkatuz (era honetan, Metaposta Enpresa aplikazioak erabiltzaile berriak 

gehitu direla jakingo du). 

Kontuan izan behar da konfigurazio-fitxategia eguneratzen den bakoitzean egindako pasahitz-aldaketa 

oro galdu egingo direla, hasieran zeuden pasahitzetara itzuliz (“sender” web gunean aurki ditzakezu). 

 

 

 

 

 

 

 

https://senders.metaposta.com/
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5. MENU OROKORRA 

Menuak aplikazioaren honako pantaila hauetara jotzeko aukera ematen du: 

1. AUKERAK 
 Konfigurazioa: Bertatik harpidetza eta materialen fitxategiak igo ahal dira, aplikazioa erabiltzeko 

ezinbestekoak. Pasahitza ere bertan alda daiteke. 

 Harpidetzak: Harpidedunak ikusi eta talde zehatz bat aukeratu daiteke. 

 Bidalketak: Bidalitako paketeen historikoa (azken 2 hilabetekoa) agertzen da eta pakete berriak 

prestatzeko gunera jo daiteke bertatik. 

 Erabiltzaileak gehitu: Atal hau hautazkoa da, igorleak baimen jakin batzuk izan beharko ditu 

aukera hau erabiltzeko. Atal honen bitartez igorleek METAPOSTA sistemara konfiantzazko 

erabiltzaileak gehitu ditzake. 

 

2. ERABILGARRITASUNAK 
 Biderkatzailea: PDF artxiboen biderkatzailea. 

 PDFen zatitzailea: PDF artxiboak zatitzeko aplikazioa. 

 PDFen izendatzailea: PDF artxiboak izendatzeko aplikazioa. 
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6. KONFIGURAZIOA 

Konfigurazio-atalak hasierako leihoan hautatutako igorle zehatz batentzako konfigurazioari buruzko 

informazioa erakusten du. 

Igorle zehatz batek Metaposta Enpresa programan sartzen den lehendabiziko aldian, hurrengo eremuak 
bete beharko ditu derrigorrez: harpidetuen eta materialen fitxategiak. 

Harpidetuen eta materialen fitxategiak behin jarrita, aplikazioak informazioa gordeko du (beti ere, 

pantailatik Onartu botoia sakatuz irteten denean), horrela, pantaila honetan sartzen den hurrengo 

aldian, ez dira berriz ere datuak sartu beharko. 

Gainera, aplikazioak automatikoki eguneratuko du harpidedunen fitxategia. Beraz, bakarrik materialen 

fitxategia eskuz eguneratu beharko da aldaketak egonez gero. 

 

 

Pantaila horretan agertzen dena informazio-datuak baino ez dira:  

 Igorlearen kodea: igorleak bidalitako paketeetarako erabiltzen den identifikatzailea 

 Igorlearen IFK 

 Enpresaren izena edo izen soziala (gaztelaniaz) 
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Ondoren, konfigurazio-leihoaren funtzionalitateak deskribatzen dira: 

 6.1. Harpidetzen Fitxategiaren hautaketa 

Luparen edo arakatzailearen botoiaren bidez harpidetzen fitxategia hautatu daiteke. Fitxategi hau 

bakarrik aplikazioa erabiltzen den lehendabiziko aldian igo beharko da. Hurrengoetan automatikoki 

eguneratuko da aplikazioa irekitzean. 

 

 6.2. Materialen edo dokumentu moten fitxategiaren hautaketa 

Materialak edo dokumentu motak luparen edo arakatzailearen bidez materialen fitxategia igoz 

eguneratu ahal dira.  

Igorlearen materialak aldatzen badira, “sender” web gunean (https://senders.metaposta.com) jaitsi 

beharko du fitxategia eta berriz ere igo konfigurazio ataletik. 
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 6.3. Pasahitzaren aldaketa 

Bertan adierazitako pasahitz berria, aplikazioa irekitzen den hurrengo alditan jarri beharko da. Arestian 

esan dugunez, pasahitz-aldaketa horiek Metaposta Enpresa aplikazioan gertatzen dira bakarrik, beraz, 

“sender” web gunetik (https://senders.metaposta.com) konfigurazio fitxategi berri bat deskargatzen 

den bakoitzean hasieran zeuden pasahitzak berreskuratuko dira. 

Leiho horretatik onartzeko botoiaren bidez irten behar da aldaketak ezartzeko. 

 6.4. Komunikazio-froga 

Komunikazio-froga botoiak METAPOSTArekiko ftp konexioarekin proba bat egiteko aukera ematen du. 

Paketeak sortu aurretik komunikazio-froga egitea gomendatzen da, komunikazioen egoera egiazta 

dadin. 

 

  

Froga zuzena izan ez bada, akats-mezu bat agertuko da leihoan, METAPOSTArekin komunikatzeko 

ezintasunaren arrazoia adierazita. 

https://senders.metaposta.com/
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7. HARPIDETZAK 

Aplikazioak, besterik adierazi ezean, harpidedun guztiak aukeratzen ditu. Bidalketa bat bakarrik 

harpidedun batzuei bidali nahi izanez gero, horrela adierazi beharko dira hemen haien aukeraketa 

eginez. 

Zerrendan harpidedunak banan-banan aukeratu daitezke, denak batera, eta aukeratutakoak 

aukeratzeari utzi. 
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8. BIDALKETEN LEIHOA 

Leiho horretan, igorleak METAPOSTAra bidalitako paketeen zerrenda bat agertuko da. Pakete horiek 

bidalketa-data izango dute adierazita.  Bidalketa bakoitzean, lan-direktorioan zeuden eta arrazoiren 

batengatik zegokien paketearen barruan bidali ezin izan ziren dokumentuei buruzko informazioa 

gaineratzen da. 

Azken bi hilabeteetan egindako bidalketak baino ez dira agertuko.  

Itzultzeko botoiaren bidez, menura joan ahal izango da berriz, eta Bidalketa berria botoiaren bidez, 

berriz, paketeak prestatzeko eta bidaltzeko leihoan sartzeko aukera izango da. 
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9. PAKETEAK PRESTATZEKO ETA BIDALTZEKO LEIHOA 

Atal horretan, METAPOSTAren bitartez bidaliko diren paketeak sortu ahal izango dira. Leihoan, 

harpidetuen azken eguneratze-data agertuko da, eta egun horretan harpidetza eginda zuten 

erabiltzaileei helduko zaie bakarrik prestatutako paketea.  

 

Jarraian, METAPOSTArako bidalketa bat sortzeko beharrezkoak diren urratsak deskribatuko ditugu: 

 9.1. Lan direktorioa hautatzea 

Aplikazioaren erabiltzaileak lan-direktorio bat izango du sortuta ordenagailuan, eta bertan utzi beharko 

ditu METAPOSTAren bitartez bidali nahi dituen dokumentuak. Direktorio horretan dauden 

dokumentuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

1. Dokumentuaren izenak honako forma hau izango du: 

IdentifDokZenbakia_DokumentuarenIzena.pdf 

Adibidez: 11111111B_ nomina urria 2011.pdf 

 IdentifDokZenbakia: METAPOSTAn harpidetutako erabiltzaileen artean dokumentua 

bidaltzeko aukeratu denaren identifikazio-dokumentuaren zenbakia da (NAN, ANZ, IFK edo 

pasaportearen zenbakia).  
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 DokumentuarenIzena: dokumentuaren izena da (izen horrekin agertuko da hartzailearen 

postontzian). 

 .pdf: fitxategia pdf motakoa izango da. 

2. Dokumentuak 600Kb izango ditu gehienez. 

3. Pdf motako fitxategiak bakarrik bidali ahal izango dira. 

Aurreko baldintzak betetzen ez dituzten dokumentuak ezin izango dira METAPOSTAren bitartez bidali. 

Eguneratzeko botoia sakatzen den bakoitzean, aplikazioak lan-direktorioko dokumentuak irakurri eta 

baliozkotuko ditu. Baliozkotutako dokumentuak leihoko zerrendan agertuko dira. 

Zerrendaz gain, honako datu hauek eguneratuko dira: 

 Paketeko dokumentuen kopurua, hau da, zerrendako dokumentu baliozkotuen kopurua. 

 Direktorioko dokumentuen kopurua, hau da, lan-direktorioan dauden dokumentuen kopurua.  

Lan-direktorioan aldaketa bat egiten den bakoitzean, eguneratzeko botoia sakatu behar da, pantailak 

aldaketak jaso eta ager ditzan. 

 9.2. Dokumentu mota hautatzea 

Erabiltzaileak bidali beharreko dokumentu mota hautatu beharko du zerrendatik. Mota desberdineko 

dokumentuak bidalketa desberdinetan egin beharko dira. 

Igorleak METAPOSTArekin kontratatuta dituen dokumentu motak ikusiko ditu zerrenda horretan. 

Dokumentu mota gehiago bidali nahi izanez gero METAPOSTAri jakinarazi beharko dio.  

 9.3. Eguneratzea 

Eguneratzeko botoiak lan-direktorioan dauden dokumentuak baliozkotzen ditu. Bidalketa bat egin 

aurretik, paketeak prestatzeko eta bidaltzeko leihoa eguneratu egin behar da.  

Prozesu horren bidez, dokumentuen nomenklatura, tamaina eta mota baliozkotzeaz gain, honako hauek 

egiaztatzen dira: 

 Harpidetuen baliozkotzea. Dokumentuak bakarrik igorleari harpidetza egin duten erabiltzaileei 

bidaliko zaie. Pertsona batek ez ba du harpidetza hori egin, nahiz eta dokumentua besteekin 

batera sartu bidalketa-paketean, ez zaio bidaliko. 

 9.4. Bidali 

Erabiltzaileak, bidali nahi dituen dokumentuen zerrenda ongi dagoela behin ziurtatuta, “Bidali” botoia 

sakatu beharko du. 

Bidaltzeko botoia sakatzean, bidalketa-prozesuaren egoeraren berri emango duen leiho berri bat irekiko 

da. Horretaz gain, leiho horrek, bidalketa deuseztatzeko botoi bat du. 

Bidalketa-prozesua amaitzean, “Deuseztatu” botoiaren ordez “Onartu” botoia agertuko da. Horren 

bidez, bidalitako paketeen zerrendaren leihora itzuli ahal izango da, eta, bertan, egin berri den 

bidalketari buruzko informazioa agertuko da, aurreko bidalketekin batera. 



 

 17/26 

10. IGORLEAREN BIDALKETEN EGOERARI BURUZKO KONTSULTA 

“Sender” web gunetik (https://senders.metaposta.com), egindako bidalketen egoera eta heldu ez diren 

dokumentuen akatsak zehatz-mehatz ikusteko aukera du igorleak. Kontuan izan bidalketa-prozesuak, 

segurtasun-arrazoiak direla-eta, integrazio-denbora bat behar duela. Hortaz, kontsulta ordu batzuk 

igaro ondoren egin beharko da.   

 Erroreak eman dituzten eta, beraz, prozesatu ezin izan diren dokumentu-paketeak gorriz 

agertuko dira. 

 Prozesatu diren, baina uneren batean errorea izan duten dokumentu-paketeak, berriz, laranja-

kolorez agertuko dira 

Paketea hautatu ondoren, paketean errorea izan duten dokumentuak zehatz-mehatz ikusi ahal izango 

dira. 

  



 

 18/26 

11.  ERABILTZAILEAK GEHITU 

Atal hau hautazkoa da, igorleak baimen jakin batzuk izan beharko ditu aukera hau erabiltzeko. Atal 

honen bitartez igorleek METAPOSTA sistemara konfiantzazko erabiltzaileak gehitu ditzake. 

 

Igorleak erabiltzaileak gehitu ahal ditu aplikazioa jasotzean eskuratzen duen Excel baten bitartez. 

Excel horretan, ezin dira identifikadore motak nahastu, hau da, identifikadore bakoitzeko dokumentu 

bat sortu beharko da: NAN, IFZ, AIZ edo Pasaportea. Menuan aukeratu beharko da dagokion 

identifikadore mota. 

Excel artxiboa sortzean, ”Bihurtu” botoia sakatu. Sistemak bidali egingo du Metapostara. 

Beheko leihoan bidalitako erabiltzaileen erregistroa agertzen da, data eta egoerarekin batera: zain edo 

jasota. Metapostak, balioztapena egin ostean, eskatutako erabiltzaileen postontziak sortzen ditu. 

Erabiltzaile berri horien pasahitzak email bitartez banatzen dira erabiltzaile berrien artean; emailik 

adierazten ez bada enpresak banatuko ditu pasahitzak. 

Prozesu hau hainbat ordu eman ditzake, eta enpresak kargatutako erabiltzaileen informazioa 

berreskuratu dezake ”Erantzuna” botoia sakatuz.   
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12. PDF-EN BIDERKATZAILEA 

Aukera honen bitartez dokumentu baten kopia ugari egin daitezke aukeratutako harpidedunen artean 

banatzeko. 

 PDF fitxategia: kopiatu nahi duzun artxiboa aukeratu beharko duzu. 

 Helbidea: artxibo berriak sortuko diren karpeta zehaztu beharko da. 

 Aukeratutako harpidedunak: momentu horretan aukeraturik dauden harpidedun kopurua. 

Guztiak izan daitezke, edo gutxiago HARPIDETZAK atalean aldaketak egin badituzu. 

 Sortutako dokumentuak: Behin kopiak eginda, sortutako artxibo kopurua adieraziko du. 

  



 

 20/26 

13.  PDF-EN ZATITZAILEA 

ZATITZAILEAk PDF artxiboak dokumentuetan banatzea baimentzen du, bertan dauden identifikazio 

dokumentu (IFZ, IFK, AIZ) kopuruaren eta orrialde kopuruaren arabera. 

Identifikatze dokumentu mota bakoitzarentzat gure artxiboetara moldatzen den adierazpen edo 

formatu bat ezarri ahal izango diogu. 

Adierazpen hauetan erabil daitezkeen karaktereak hauek dira: 

- N (0-9ren arteko zenbakientzat) 

- A (a-z, maiuskulaz edo minuskulaz, karaktere alfabetikoentzat) 

- gidoia (-) 

- puntua (.) 

- hutsunea () 

Adibidez: 

- Gure identifikatze-dokumentua hau bada: H-0536428, gure eredua hauxe izango da: A-NNNNNNN. 

- Dokumentua H.05364328 bada, eredua: A.NNNNNNNN 

- Dokumentua H 05364328 bada, eredua: A NNNNNNNN 
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Azterketatik at geratuko diren dokumentuak ezarri ahal ditugu. Kanpoan geratuko diren dokumentu 

hauek, puntu eta komarekin (;) banatu beharko dira. 

Baztertzeko patroia (; markarekin banatuta): PDF dokumentuan erabiltzaile baten identifikatzailetzat jo 

daitezkeen karaktere aldakorrak baztertzeko aukera ematen du.  Horretarako, & karakterea erabili 

beharko da, edozein karaktere alfanumerikoa adierazteko. Adibidez: &KAIXO&&. Ez dira 

identifikatzailetzat joko aurretik karaktere bat eta atzetik bi karaktere duten KAIXO hitz guztiak. 

Jatorrizko karpetan dauden PDF dokumentuek pasahitz batekin babesturik baldin badaude, pasahitz hau 

"Fitxategiaren Pasahitza" jartzen duen tokian idatzi beharko da prozesua hasi baino lehen. 

Banaketa burutzeko, "Norakoa" jartzen duen tokian emaitzaren dokumentuak non gordeko diren 

adierazi beharko da. 

"Oinarrizko titulua" tokian, artxibo guztiak izango duten izena adierazi beharko da. (Adibidez, 

Soldata_Maiatza, hurrengo izena sortuko du artxiboarentzat: H05364328_Soldata_Maiatza.pdf). 

Azterketa behin konfiguratuta, "PDFa aztertu" botoia sakatu beharko duzu. 

 

Artxiboaren azterketa behin eginda, emaitzaren orrialdeak eta haien identifikatze-dokumentuak 
agertuko dira. PDF formatua duten artxiboak soilik izango dira kontuan. 

- Orrialdeak Gorriz: identifikatze-dokumentua ez da baliozkoa, azterketaren adierazpenak 
birpasatu beharko dira. 

- Orrialdeak Urdinez: zalantzagarriak dira, birpasatu beharko dira. 
Orrialde batek dokumentu zenbaki anitzak baditu, beharrezkoak ez direnak ezabatu beharko 
dira aukeratuz eta Supr. tekla sakatuz. 
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- Orrialdeak Beltzez: zuzenak dira. Zerrendan zabalduz zein dokumentu dagokion ikus daiteke. 

Banaketa burutzeko, "Norakoa" jartzen duen tokian emaitzaren dokumentuak non gordeko diren 

adierazi beharko da. 

"Oinarrizko titulua" tokian, artxibo guztiak izango duten izena adierazi beharko da. (Adibidez, 

Soldata_Maiatza, hurrengo izena sortuko du artxiboarentzat: H05364328_Soldata_Maiatza.pdf). 

"PDFa banatu" botoia sakatuz, adierazitako karpetan sortuko dira fitxategiak. 
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14. PDF-EN IZENDATZAILEA 

IZENDATZAILEak karpeta batean dauden PDFak izendatzea baimentzen du, bertan dauden identifikatze-

dokumentuen (IFZ, IFK, AIZ) arabera. Artxiboak testu formatuan egon beharko dira, ez irudi formatuan. 

Identifikazio dokumentu bakoitzarentzat gure artxiboetara moldatzen den adierazpen edo formatu bat 

ezarri ahal dugu. 

Adierazpen hauetan erabili daitezkeen karaktereak hauek dira: 

- N (0-9ren arteko zenbakientzat) 

- A (a-z, maiuskulaz edo minuskulaz, karaktere alfabetikoentzat) 

- gidoia (-) 

- puntua (.) 

- hutsunea () 

Adibidez: 

- Gure identifikazio dokumentua hau bada, H-05364328; hurrengo eredua ezarriko dugu: A-NNNNNNNN 

- Dokumentua H.05364328 bada, eredua: A.NNNNNNNN 

- Dokumentua H 05364328 bada, eredua: A NNNNNNNN 

 

Azterketatik at geratuko diren dokumentuak ezarri ahal ditugu. Kanpoan geratuko diren dokumentu  

hauek, puntu eta komarekin (;) banatu beharko dira. 
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Baztertzeko patroia (; markarekin banatuta): PDF dokumentuan erabiltzaile baten identifikatzailetzat jo 

daitezkeen karaktere aldakorrak baztertzeko aukera ematen du.  Horretarako, & karakterea erabili 

beharko da, edozein karaktere alfanumerikoa adierazteko. Adibidez: &KAIXO&&. Ez dira 

identifikatzailetzat joko aurretik karaktere bat eta atzetik bi karaktere duten KAIXO hitz guztiak. 

 

 
Jatorrizko karpetan dauden PDF dokumentuek pasahitz batekin babesturik baldin badaude, pasahitz hau 

"Fitxategiaren Pasahitza" jartzen duen tokian idatzi beharko da prozesua hasi baino lehen. 

Azterketa behin konfiguratuta, "Jatorria aztertu" botoia sakatu beharko duzu.  

Artxiboaren azterketa behin eginda, emaitzaren orrialdeak eta haien identifikatze-dokumentuak 

agertuko dira. PDF formatua duten artxiboak soilik izango dira kontuan. 

- Orrialdeak Gorriz: identifikatze-dokumentua ez da baliozkoa, azterketaren adierazpenak 

birpasatu beharko dira. 

- Orrialdeak Urdinez: zalantzagarriak dira, birpasatu beharko dira. 

Orrialde batek dokumentu zenbaki anitzak baditu, beharrezkoak ez direnak ezabatu beharko 

dira aukeratuz eta Supr. tekla sakatuz. 

- Orrialdeak Beltzez: zuzenak dira. Zerrendan zabalduz zein dokumentu dagokion ikus daiteke. 

Izendapena egiteko artxiboak non gordeko diren adierazi beharko da "Norakoa" tokian. 

 "Oinarrizko titulua" tokian, artxibo guztiak izango duten izena adierazi beharko da. (Adibidez, 

Faktura_Enpresa, hurrengo izena sortuko du artxiboarentzat: H05364328_Faktura_Enpresa.pdf). 

"PDFak izendatu" botoia sakatuz, adierazitako karpetan sortuko dira fitxategiak.  



 

 25/26 

ERANSKINA 

1. eranskina. Konfigurazio Fitxategia deskargatzeko urratsak 

METAPOSTAk  erabiltzaileari emango dio konfigurazio-fitxategia, aldez aurretik METAPOSTAra 

helarazitako informazioa barnean dagoela. Beraz: 

1. Erabiltzaileak konfigurazio-fitxategi hori deskargatuko du, konprimatuta (.zip) 

2. Fitxategia aplikazioarekin lan egiteko sortu duen direktorioan gordeko du, deskonprimatu ondoren. 

METAPOSTAn igorlea identifikatzen duen karaktere-kate batez osatutako izena duen XML fitxategi 

bat da. 

Adibidez: Konfigurazioa_8C1818F9183AC7512FA2A18F694A770F 

3. Konfigurazio Fitxategiaren kokapena gogoratu behar da, aplikazioak kokapen hori eskatuko baitu 

enpresa hautatzeko leihoan, aplikaziora lehen aldiz jotzen denean. Fitxategi hori gabe, aplikazioa ez 

da operatiboa izango. 

2. eranskina. Materialen Fitxategia deskargatzeko urratsak  

1. Igorlea METAPOSTAren “sender” web gunean (https://senders.metaposta.com) sartzen da. 

2. Hurrengo urratsa igorlearen datuen pantailara jotzean (Igorlearen informazioa) eta materialen XML 

fitxategia deskargatzean datza, leihoaren azpian agertzen dena sakatu ondoren. 

3. Fitxategia aplikazioarekin lan egiteko sortu duen direktorioan gordeko du, deskonprimatu ondoren. 

METAPOSTAn igorlea identifikatzen duen karaktere-kate batez osatutako izena duen XML fitxategi 

bat da. 

Adibidez: Materialak_8C1818F9183AC7512FA2A18F694A770F 

4. Materialen Fitxategiaren kokapena gogoratu behar da, aplikazioak kokapen hori eskatuko baitu 

konfigurazioa editatzeko leihoan, aplikaziora lehen aldiz jotzen denean eta, betiere, bidaltzen den 

dokumentu motan aldaketa bat gertatu denean. Fitxategi hori gabe, aplikazioa ez da operatiboa 

izango. 

3. eranskina. Harpidetuen Fitxategia deskargatzeko urratsak  

1. Igorlea METAPOSTAren “sender” web gunean (https://senders.metaposta.com) sartzen da. 

2. Hurrengo urratsa ezkerreko zerrendako azken tokian agertzen den “Kontsultak: harpidetzak” 

sarrerara jotzea da. Lan egiteko denbora adierazi ondoren, “Bilatu” botoia sakatu eta harpidetuen 

zerrenda agertuko da. 
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3. Fitxategia aplikazioarekin lan egiteko sortu duen direktorioan gordeko da, deskonprimatu ondoren. 

METAPOSTAn igorlea identifikatzen duen karaktere-kate batez osatutako izena duen XML fitxategi 

bat da. 

Adibidez: Harpidetuak_8C1818F9183AC7512FA2A18F694A770F 

4. Materialen Fitxategiaren kokapena gogoratu behar da, aplikazioak kokapen hori eskatuko baitu 

konfigurazioa editatzeko leihoan, aplikaziora lehen aldiz jotzen denean eta, betiere, dokumentuen 

hartzaileak izango diren harpidetuak aldatu direnean. Fitxategi hori gabe, aplikazioa ez da 

operatiboa izango. 

4. eranskina. Aplikazioaren Linux bertsioaren egikaritzea 

Linux-en aplikazioa egikaritzeko baldintzak: 

- Aplikazioa beti Gnome, KDE... motako leihoetako inguru grafikoan egikaritu beharko da. 

- Erabiltzaileak java 1.6 edo hobeagoa den makina birtuala instalaturik izan beharko du aplikazioa 

instalatu aurretik. Instalatutako bertsioa ikusteko, Shell-en java bertsioa komandoa erabil 

daiteke. 

- Aplikazioa egikaritzen duen erabiltzaileak java egikaritzeko baimena izan beharko du. 

- Hasierako fitxategia PackPyme.sh izena du eta egikaritzeko baimenak eman behar zaizkio (775). 

Aplikazioaren egikaritzea: 

Direktorio batean aplikazioaren kopia behin eginda, beharrezkoa da Shell batean egikaritzea 

PackPyme.sh fitxategia hurrengo komandoarekin: 

./PackPyme.sh & 

 


