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INTERNETERAKO SARBIDEA UDAL SAREAREN BIDEZ

ERABILTZAILEA ETA PASAHITZA ESKURATZEKO
ESKULIBURUA

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034

Luz./Ext. 941
Donibane kalea, 19
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Udal  informatika-saretik  Internetera  sartu  ahal  izateko  (liburutegietako  ordenagailuetatik,  wifi
seinalearen  bidez,  edo  beste  gailuren  batetik),  interesdunek  aldez  aurretik  erabiltzaile-izena  eta
pasahitza eskuratu behar dituzte, eta horiek erabiliko dituzte zerbitzua erabili behar duten guztietan.
Pasaian  eskuratzen  dituzun  erabiltzailea  eta  pasahitza  beste  udalerri  hauetako  Interneterako
sarbideetan ere erabili ahal izango dituzu: Andoain, Aretxabaleta, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,
Urnieta eta Zumarraga. 
Erabiltzailea eta pasahitza bi eratara eskuratu daitezke:

• Eskabidearen bitartez (informazio gehiago).
• Online, ondoren deskribatzen den prozedurari  jarraikiz; horretarako,  telefono mugikorra eta

posta elektronikoko kontu bat behar dira:

 ONLINE ALTA EMATEA

1) Zure  telefonoko,  tableteko  edo  ordenagailuko  wifia
aktibatuta,  bilatu  hurbileko  seinaleak,  “Pasaiako_Udala”
Wifia aurkitu arte, eta konektatu zaitez.

2) Gogoan  izan  identifikazio-pantailen  hurrengo  helbideak,
agian aurrerago beharko dituzu eta:
▪ Donibanen eta San Pedron: 10.0.0.3
▪ Antxon: 10.3.0.3
▪ Trintxerpen: 10.4.0.3

3) Ireki  Interneteko  nabigatzailea,  eta  wifi  zerbitzuaren
identifikazio-pantailara  iritsiko  zara.  Orria  ez  bada
automatikoki  irekitzen,  gogoratu  aurreko  ataleko
helbideak.

4) Dagoeneko  erabiltzailea  eta  pasahitza  badauzkazu,
egiaztatu  zure  saioa  pasaiako  udalean  hasiko  duzula
(beste  udalerri  batean  bazaude,  hautatu  udalerri  hori),
idatzi  zure  erabiltzailea  eta  pasahitza  dagozkien
laukitxoetan,  egin  klik  "Baldintzak  irakurri  eta  onartzen
ditut"  laukitxoan,  eta  sakatu  "ONARTU"  botoia.  Une
horretatik  aurrera  Interneten nabigatu  ahal  izango duzu
murrizketarik gabe.

5) Oraindik erabiltzailea eta pasahitza ez badauzkazu, egin
klik  "ERREGISTRATU"  hitzean,  eta  jarraitu  ondorengo
jarraibideak.
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http://10.3.0.3/
http://10.0.0.3/
http://10.4.0.3/
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU064123374
http://www.pasaia.eus/


6) Ongietorri mezu bat azalduko zaizu. Sakatu "JARRAITU".

7) Bete  “IZENA”,  “DEITURAK”,  “NIF-A/NIE”,  “POSTA
ELEKTRONIKOA”, “MUGIKORRA” eta “HIRIA” laukitxoak,
eta sakatu "Baldintzak onartzen ditut" laukitxoa. Ondoren,
sakatu "JARRAITU" botoia.

Telefono  mugikorreko  zenbakia  lehenago  erabili  bada,
edo  beste  udal  batean  erabili  bada,  akats-mezu  hau
jasoko  duzu:  "Telefono  hau  jada  alta  emana  dago
UdalWifin.  Agian  zure  pasahitza  edo  alta  egitean
emandako datuak aldatu nahi  dituzu hasieratik".  Horrek
esan nahi du lehenago alta eman duzula. Ez baduzu zure
pasahitza gogoratzen, berriz ere identifikazio pantailaren
helbidea  sartu  beharko  duzu  zure  nabigatzailean
(eskuliburu  honen  2.  atala),  eta  identifikazio-leihoa
zabaltzen denean, sakatu "Pasahitza ahaztu dut" aukera
(ikusi jarraibideak eskuliburu honen bukaeran).

8) Telefono-zenbakia  ez  bazegoen  lehendik  alta  emana,
zure  telefono mugikorrean SMS mezu bat  jasoko  duzu
kode batekin. Kode hori "SMS KODEA" laukitxoan sartu
behar duzu, eta "JARRAITU" sakatu.

9) Alta-mezu bat ikusiko duzu, esleitu zaizkizun erabiltzaile
eta pasahitzarekin. Gomendagarria da horiek apuntatzea,
beste  baterako;  dena dela,  posta  elektronikoaren  bidez
ere jasoko dituzu. Bukatu duzu erregistratzeko prozesua.
"Hemen" hitzaren estekan sakatzen baduzu, identifikazio-
pantailara  itzuliko  zara  (irekitzen  ez  bada,  begiratu
eskuliburu honen 2. atala).  Egiaztatu Pasaiako Udalean
hasiko  duzula  saioa  (beste  udalerri  batean  bazaude,
hautatu  udalerri  hori).  Sartu  zure  erabiltzaile  izena  eta  pasahitza,  eta  murrizketarik  gabe
nabigatu ahal izango duzu.
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AHAZTUTAKO PASAHITZA GOGORATU

Identifikazio-pantailan  (eskuliburu  honen  2.  atala)  egin  klik
"Pasahitza ahaztu dut" estekan.

Sartu  alta-prozesuan  eman  zenuen  telefono  mugikorraren
zenbakia.

Zure  telefono  mugikorrean  SMS  bat  jasoko  duzu  kode
berriarekin.  Horik  aurrera,  jarrai  itzazu  eskuliburu  honen  7.
puntutik aurrerako jarraibideak.

PASAHITZA ALDATU
Zuk  aukeratutako  pasahitza  jarri  nahi  baduzu;  lehenengo,
identifikazio-pantailara  joan  behar  duzu  (eskuliburu  honen  2.
atala), eta sistemak esleitu dizkizun erabiltzailea eta pasahitza
jarri. Sartzen zarenean, zure konexioaren datuak dituen pantaila
agertuko zaizu. Egin klik “Nire datuak” botoian. 

 

Egin klik “aldatu pasahitza” aukeran.

 

Idatzi  pasahitz  berria,  zuk  nahi  duzuna,  eta  berriz  ere  idatzi,
egiaztatzeko. Maiuskulak eta minuskulak kontuan hartuko dira.
Ondoren, egin klik “ALDATU KLABEA” botoian.
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Idatzi  pasahitz  berria,  zuk  nahi  duzuna,  eta  berriz  ere  idatzi,
egiaztatzeko. Maiuskulak eta minuskulak kontuan hartuko dira.
Ondoren, egin klik “PASAHITZA ALDATU” botoian.

GOGORATU:

Indarrean dagoen araudia betetzearren, Interneterako konexio bakoitzeko Udalak konexioaren data
eta  ordua,  deskonexioaren  ordua,  esleitutako  IPa  eta  zerbitzua  erabili  duen  pertsonaren
identifikazioa  gordeko  ditu;  baina  ez  du  gordeko  eta  ez  erregistratuko  ere  konexioaren  edukiari
buruzko daturik.

Erabilera partekatuko gailuetan (liburutegietako ordenagailuetan,  esaterako)  oso garrantzitsua da
erabiltzaileak erabilera bukatzen duenean saioa ixtea; bestela, atzetik datozenek konexio ireki hori
erabili ahal izango dute.

Identifikazioa lortzen da erabiltzaileak alta prozesuan ematen duen telefono mugikorraren zenbakitik
abiatuta.

Adingabeak:  Pasaiako Udalak  ez  du beregain  erantzukizunik  hartuko,  adingabeek udalaren wifi-
zerbitzuaren erabilera desegokia egiten badute. Udalak uste du adingabe bat zerbitzura sartu bada
edo zerbitzua erabili badu, baduela horretarako baimena. Wifi zerbitzuak Interneterako sarbide libre
eta  gardena  ahalbidetzen  du,  eta  horrek  aukera  ematen  du  adingabeentzat  desegokiak  izan
daitezkeen  edo  debekatuta  egon  daitezkeen  edukietara  sartzeko.  Gurasoei  eta/edo  legezko
ordezkariei gogorazten diegu haien erantzukizuna dela euren zaintzapean dauden adingabeentzat
egokiak diren edukiak edo zerbitzuak zaintzea eta erabakitzea.
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