Argibideak GRAL ADDI-ra igotzeko
1. GAURtik ADDIra GRALak kargatzerakoan, bai ikasleak bai zuzendariak mezu elektroniko bat jasoko
dute addi@ehu.eus helbide eletronikotik:
Ikaslea:
Estimad@Usuario
Usuario Jaun/Andrea
Zure Gradu Amaierkao Lana sortu da eta bera eskuratu eta
burutu ahal duzu.
Se ha creado su proyecto fin de carrera y ya está disponible
para que pueda cumplimentarlo.

Zuzendaria:
Gradu Amaierako Lan hau zure zain dago:
Se le ha asignado el siguiente trabajo:
Izenburua/Título: TITULO DEL TFG
Helburuko bilduma/Colección: NOMBRE CENTRO
Bidaltzailea/Enviado por: Nombre Alumno

Hauek dira datuak:
Los datos son:
Izenburua/Título:
TITULO DEL TFG
Bilduma/Colección: NOMBRE CENTRO
Zuzendaria/Director: Nombre Director
Ikasle/Alumno:
Nombre Alumno
Zure lana bidaltzeko, mesedez, sartu esteka honetan:
Para poder subir su trabajo, por favor, conectese a:

Ikaslea lana osoa bidali bezain laster, e-mail berri bat
jasoko duzu.
Tan pronto como el alumno envíe el contenido del
proyecto, se lo notificaremos en un nuevo mail.
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias!
ADDI Akademikoko taldea/Equipo de ADDI-Académico

http://academico.ehu.eus/submissions
Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!
ADDI Akademikoko taldea/Equipo de ADDI-Académico

2. Ikasleak mezuan dagoen estekara konektatu behar du. Beste aukera bat da
http://academico.ehu.eus/ erabiltzea eta klik egitea “Nire Kontua -Sartu” atalean.

3. Hurrengo pantailan, identifikatzeko LDAP erabil dezakegu (aukera onena) edo pasahitz bat posta
elektronikoari (beti EHUko posta elektronikoa erabili behar da) lotuta sortu ahal da:
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4. DSpaceren izena eta pasahitza aukera erabiltzen bada, lehenengo eta behin pasahitza sortu behar
da eta horretarako sakatu “Ahaztu egin al zaizu zure pasahitza?” botoian.

5. Posta helbide ofiziala idatzi (nombre001@ikasle.ehu.eus) eta sakatu “Bidali informazioa” botoia.

6. addi@ehu.eus helbideak mezu elektroniko bat bidaliko digu esteka batekin:
http://academico.ehu.eus/forgot?token=... Estekan sartu eta pasahitz berria jarri behar da.
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7. Identifikatu ondoren, hurrengo pantaila agertzen da. Horrela ez bada, “Nire Kontua” –“ Nire
Atazak” joan.

8. Lanaren izenburuaren esteka sakatu ondoren, informazio hau agertzen da eta “Berrekin”
botoian klik egin behar dugu:
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9. Zure lana erdi deskribatuta dago eta osatu behar duzu falta den informazioa. Prozesu hau hasi
ondoren ezinezkoa da hizkuntzaz aldatzea, datu guztiak ezabatuko liratekeerako.

10. Lana deskribatu ondoren, lehen pdf fitxategia bidali behar da. Fitxategi bakoitzari buruzko
deskribapen laburra idatz daiteke (Sarbidea – Memoria- etabar). Fitxategien izenak laburrak
eta zuri gabekoak izan behar dira.
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11. Fitxategi gehiago gaineratzeko, “Igo fitxategia eta erantsi beste bat” botoia erabili behar da eta
hurrengo pantaila joateko “Hurrengoa” botoian sakatu.
12. Fitxategi guztiak ADDIra igota daudenean, datu guztiak egiaztatzeko geldiunea egingo

da. Zuzen baldin badaude, hurrengoa sakatu. Bestela, atzerantz joan gaitezke,
beharrezkoa den puntura.
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13. Bukatzeko, kudeaketa lan guztiak amaitutakoan ADDIk dokumentua heda dezan

lizentzia onartzeko eskatuko digu programak. GAURen konfidentzialtasun klausula bat
dagoela adieraziz gero, lana artxibatu egingo da, baina ez da modu publikoan
hedatuko.

14. Bidalketa bukatu da. Une horretan sistemak zuzendariari mezu bat bidaliko dio, horren berri
emanez berak birpasatzeko.

15. Zuzendariak mezu hau jasotzen du:
Item berri bat igorri zaio barne ADDI/IIADri:
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Un nuevo ítem se ha enviado a ADDI-akademikoa:
Titulo/Izenburua: TTIULO DEL TFG
Colección/Bilduma: NOMBRE CENTRO
Autor/Ikaslea:
Nombre Alumno
Director/Zuzendaria: Nombre Director
Eginkizun hau eskatzeko klik egin, mesedez, ondoko esteka honetan:
Para solicitar esta tarea, por favor, haga click en el siguiente enlace:
http://academico.ehu.eus/handle/123456789/36/workflow?workflowID=103
Zure ikastegiak emandako epea duzu Gradu Amaierako Lana baliozkotzeko, eta horrela Epaimahaiko
kideek defentsa eguna baino aurrerapen nahikoaz jasoko dute.
Dispone del plazo establecido por su Centro para validar el Trabajo Fin de Grado y que de esta forma
llegue a los miembros del Tribunal con suficiente antelación a la fecha de defensa.
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias!
Equipo de ADDI-Académico/ADDI Akademikoko taldea

Zuzendaria mezuan dagoen estekan sartu eta identifikatu behar da.
16. Identifikatu ondoren pantaila agertzen zaio:

17. Zuzendariak deskribapena eta fitxategiak zuzenak direla uste badu botoia “Onartu” sakatu
behar du. Honek lana defendatzeko prest dagoela esan nahi du eta ikasleak mezu hau jasoko
du. Mezua dagoen estekan sartzen bada, bere GRALa ikusiko du.
Estimad@,
Jaun/Andrea,
Se ha archivado su envio en ADDI-Académico en:
Zure igorpena artxibatu da ADDI-Académikoan:
Izenburua/Título: TTIULO DEL TFG

7

Bilduma/Colección: NOMBRE CENTRO
http://academico.ehu.eus/handle/123456789/608
URI:
¡Muchas gracias!
Eskerrik asko!
Equipo de ADDI-Académico/ADDI Akademikoko taldea

18. Zerbait zuzena ez bada, zuzendariak ezezteko du zergatia azaltzen.

19. Orduan ikasleak bere igorpena onartuta ez dagoen mezua jasoko du eta berriro sartu
behar izango da akatsak zuzentzeko, bere zuzendariak ontzat eman arte.
Estimad@,
Jaun/Andrea,
Bidalitakoa/Enviado:
TTIULO DEL TFG
Helburuko bilduma/Colección: NOMBRE CENTRO
Director (correo.director@ehu.eus)
(e)k ez dizu igorpena onartu arrazoi honengatik:
ha rechazado su envío debido a la siguiente razón:
MOTIVOS RECHAZO
Zure igorpena ez da ezabatu. Bera eskuratu eta zuzendu ahal duzu ondoko gune honetan:
Su envío no se ha borrado. Puede acceder a él y corregirlo desde la siguiente página:
http://academico.ehu.eus/mydspace
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias!
Equipo de ADDI-Académico/ADDI Akademikoko taldea
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