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UPV/EHUko Zaindegia 
 
UPV/EHUko Zaindegiaren helburua da bidea erraztea unibertsitateko kideek eta 
Interneten gainerako erabiltzaileek dokumentuak trukatzeko. 
Horretarako, web zerbitzari bat erabiltzen da: bidali edo jaso nahi diren 
dokumentuak zerbitzari horretan uzten dira aldi batez. 
 
Funtzionamendua: 
Zaindegia web orri honetan dago: http://www.ehu.eus/zaindegi. Orriaren goialdean, 
ezkerretara, hainbat aukera aurkituko dituzu:  
 

 

* Aukerak: 
•  Freskatu: orria berriro kargatzeko. 
•  Ezabatu: dokumentua ezabatzeko. 
•  Igo: dokumentu bat zaindegian uzteko. 
Pribatutasuna zaintzeko, dokumentu bat “igotzen” dugunean sistemak eskatuko 
digu dokumentuari pasahitz bat ipintzeko; gero, dokumentua eskuratu edo ezabatu 
nahi duenari pasahitz hori eskatuko zaio.  

http://www.ehu.eus/zaindegi
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Dokumentuak igotzeko: 
“Igo” ikonoan sakatzean orri berri bat zabalduko zaigu. Hortik gure ordenagailuan 
daukagun dokumentu bat edo gehiago aukeratu ahal izango ditugu, “arakatu” 
aukeraren bidez. Dokumentuak aukeratuta ditugunean, pasahitza sartu beharko 
dugu (gero eskatuko zaiguna dokumentuak eskuratu edo ezabatzeko). Azkenik, 
“Igo” botoian sakatuko dugu. 

 

Dokumentuak igotzean etiketa bat erantsi ahal diegu, gero errazago aurkitu ahal 
izateko. 

Dokumentua eskuratu 
Dokumentu bat eskuratzeko, izenaren gainean sakatu behar dugu; beste orri bat 
zabalduko zaigu, eta hor sistemak pasahitza eskatuko digu. Pasahitza zuzena 
bada, dokumentua eskuratu ahal izango dugu. 
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Zaindegia erabiltzeko behar diren baldintza teknikoak: 
Dokumentu bat zaindegian utzi edo bertatik hartzeko, prozesuan parte hartzen 
duten erabiltzaileetako batek gutxienez UPV/EHUko sarean konektatutako 
ordenagailu batetik utzi edo eskuratu beharko du dokumentua, edo, bestela, alta 
emanda egon beharko da UPV/EHUko erabiltzaile gisa (LDAP erabiltzaile-izenaren 
bidez).  
 

 
 
Tamainari dagokionez, gehienez 200 Mb-eko dokumentuak utzi daitezke 
zaindegian. Erabiltzaileak dokumentua ezabatzen ez badu, sistemak berez 
ezabatuko du zaindegian utzi eta handik 3 egunera. 
Informazio gehiagorako: http://www.ehu.eus/eu/web/ikt-tic/zaindegi. 
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