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1 Bústia de treball
1.1 Usuari responsable
La bústia de treball està disponible pels següents rols:






Consulta registre d’entrada
Consulta registre de sortida
Registre d’entrada
Registre de sortida
Administrador

Ara bé, hi ha algunes opcions o menús que només són visibles a uns rols en concret.

1.2 Abast
La bústia de treball està pensada com la pàgina web de treball per part de tots els
usuaris de l’aplicació ja que inclou l’accés a totes les funcionalitats de l’eina.

1.3 Accés a la bústia de treball
Quan l’usuari accedeix a l’ERES li apareix una pantalla com la següent amb l’accés
a la següents funcionalitats:




Cercador global (accessible per a tothom)
Mòdul de registre (accessible per a tothom)
Mòdul d’administració (només pel perfil administrador)
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1.3.1 Cercador global
A la part superior dreta apareix un camp de cerca que permet buscar qualsevol
registre d’entrada, de sortida i persona. Els resultats es mostren en funció dels
permisos i rols que tenen els usuaris.

El primer que s’ha de fer és seleccionar l’entitat que es vol buscar: registre d’entrada,
de sortida i persones. Un cop seleccionada l’entitat en el camp de cerca cal introduir
el criteri de cerca.
Si es vol cercar per alguna paraula en concret es recomana utilitzar el símbol %.
Aquest símbol el que fa és cercar qualsevol registre o persona que conté el valor
informat.
Un cop executada la cerca per accedir al registre o persona només cal clicar a l’enllaç
corresponent.

També hi ha l’opció d’accedir al cercador avançat per fer una cerca més acurada.
Només cal clicar al botó següent:
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A continuació s’obre una nova finestra amb el cercador em funció de l’entitat que
vulguem cercar:
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1.3.2 Gestió de persones i territori
Aquest apartat inclou totes les funcionalitats relacionades amb la gestió de les
persones i els domicilis.
Nota: Aquest menú només està accessible pels rols “registre.
Per a més informació sobre el manteniment de les persones i domicilis consulteu el
document: ERES 2.0: gestió nucli: persones i domicilis

1.3.2.1 Accés manteniment persones
Quan cliques a “Accés manteniment persones” s’obre una finestra emergent que
permet accedir al mòdul de gestió de persones, ja sigui per cercar o donar d’alta una
nova persona.
Per defecte, apareix el formulari per donar d’alta una nova persona (s’identifica per
la lletra (A) (d’alta). En el cas que es vulgui cerca una persona s’haurà de clicar a
“Cerca”

Ref.: ERES 2.0 | Versió: 1.0

Pàg. 7/24

ERES 2.0: Bústia de treball

25/11/2020

1.3.2.2 Accés manteniment domicilis
Quan cliques a “Accés manteniment domicilis” s’obre una finestra emergent que
permet accedir al mòdul de gestió de domicilis, ja sigui per cercar o donar d’alta una
nou domicili.
Per defecte, apareix el formulari per donar d’alta un nou domicili (s’identifica per la
lletra (A) (d’alta). En el cas que es vulgui cercar un domicili s’haurà de clicar a “Cerca”

1.3.2.3 Persones desconegudes
Hi consten totes les persones que han estat introduïdes com a “Altres Entitats” i
“Altres Persones Físiques” dins el sistema.
Aquestes dues categories de persones estan pensades per poder donar d’alta a
entitats públiques que no apareixen en el llistat d’entitats i persones físiques que no
es poden donar d’alta com a tals perquè no disposem del seu NIF, Passaport o
permís de residència.
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Per accedir a les dades de la persona i fer les esmenes corresponents només cal
clicar a l’enllaç (codi persona) i a continuació s’obre el formulari de modificació de la
persona:

1.3.3 Menú de registre d’entrada
En el menú de registre hi trobem les següents safates o funcionalitats:
1.3.3.1 Accés al registre d’entrada
Quan l’usuari clica a “accés al registre d’entrada” ens obre una nova pestanya en la
qual podrem donar d’alta els assentaments d’entrada i també accedir a altres
funcionalitats relacionades amb la gestió del registre.
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En el cas dels usuaris de consulta quan accedeixin al registre d’entrada només
podran fer cerques i visualitzar els assentaments als quals tinguin accés:

En el cas dels usuaris de registre podran donar d’alta els assentaments i/o fer
cerques:
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Per més informació sobre el registre consulteu el document: ERES 2.0: Alta
assentaments registre entrada/sortida
1.3.3.2 Sense document
Aquesta safata només està visible al usuari de registre d’entrada.
Inclou un llistat de tots els assentaments d’entrada que no tenen cap document
associat i que permet identificar de forma ràpida aquells assentaments que s’han de
tractar per part del personal del registre.
L’objectiu és que aquesta safata estigui sempre buida quelcom indicarà que el
personal del registre no té assentaments pendents i ha fet la seva feina de forma
diligent.
Els motius pels quals poden existir assentaments sense documents són els següents:
1. L’assentament fa referència a documentació presentada en paper i està
pendent de digitalització.
2. L’assentament fa referència a documentació que prové d’algun dels serveis
AOC via MUX i encara no s’ha rebut la documentació associada.
Per accedir a l’assentament i afegir els documents només cal clicar a l’enllaç:

I a la següent pantalla de manteniment del registre només cap procedir a annexar el
document:
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Important: els usuaris de consulta (aquells usuaris de l’organització que rebran els
assentaments des del registre) només els apareixeran a la seva safata “Pendent de
tractar (meves)” quan l’assentament tingui algun document associat.
Els assentaments procedents del MUX – serveis AOC tindran els documents
associats en un termini màxim de 30 minuts.

1.3.3.3 Sense document principal
Aquesta safata recull els assentaments en els quals no s’ha definit un document
principal, d’entre els annexos al registre, a partir de la posada en marxa de la
funcionalitat al novembre de 2020.
Per fer-ho, cal seleccionar el registre corresponent i marcar el principal, des de la
llista de documents que es mostren al final de la pantalla, amb el botó “Fer document
principal”.
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1.3.3.4 Entrades MUX pendents (AOC)
Aquesta safata només està visible al usuari de registre d’entrada.
Està pensada per incloure aquells assentaments d’entrada que provenen
exclusivament dels serveis AOC mitjançant el MUX (per exemple, sol·licituds
presentades per l’e-TRAM, EACAT, e-FACT, etc.) i que tenen número de registre
però els falta alguna dada per informar per considerar-los correctes.

En concret, les dades que falten
d’assignar-les automàticament.

són l’àrea i U.Treball ja que és impossible

En aquest casos, el personal de registre ha d’entrar al assentament i fer l’assignació
manual d’aquests dos camps i revisar els demés:

Podeu realitzar aquesta assignació d’aquests registres de manera massiva
seleccionant els registres necessaris i prement el botó superior esquerra:
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Des d’aquesta pantalla podreu seleccionar la destinació corresponent pels registres
seleccionats.

Important: La càrrega de documents als assentaments procedents del MUX és
asíncrona i no es reben immediatament sinó cada 30 minuts. Per tant, pot ser que
durant aquest interval de temps a la pestanya de documents no aparegui res.
En aquests casos, un cop informat l’àrea i U.Treball els assentaments es mouran a
la safata de sense documents (1.3.3.2)
Pels registres de MUX en que no trobeu el document carregat de manera automàtica,
podeu forçar la descàrrega manual al MUX a través del botó “obtenir la
documentació”. Cal tenir en compte que existeixen registres automàtics que no
incorporen la documentació (com els que provenen de PSCP), o els assentaments
de sortida d’e-NOTUM, pels quals no es descarrega l’evidència fins l’acceptació de
la notificació per part del destinatari de la mateixa.
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1.3.3.5 Assignats incorrectament
Aquesta safata només està visible al usuari de registre d’entrada.
Inclou un llistat dels assentaments que els usuaris destinataris de l’assentament han
marcat com a mal assignades ja que consideren que el personal de registre ha
assignat malament l’àrea i U.treball o bé detecta algun altre error en l’emplenat de
les dades
En el llistat apareix una columna (motiu del rebuig) on l’usuari indica el perquè aquell
assentament està malament.

Per esmenar l’error, l’usuari de registre només ha de clicar sobre el número de
l’assentament i a la següent pantalla de manteniment de registre fer els canvis
oportuns.
Per desmarcar un registre “mal classificat”, un cop fet els canvis corresponents, cal
clicar el botó “d’avís” de la part superior dreta i clicar a “Accepta”
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1.3.3.6 Pendents de tractar (totes)
Aquesta safata està pensada per mostrar tots els assentaments d’entrada que s’han
assignat a les àrees i/o U.Treball públiques de l’ens.
Els assentaments es mostren agrupats per U.Treball i qualsevol usuari de
l’organització pot veure els assentaments i fer el seu tractament posterior.
Important: només apareixen assentaments en aquesta bústia si l’assentament té
com a mínim un document annexat i té els camps mínims informats

1.3.3.7 Pendent de tractes (meves)
Aquesta safata inclou els assentaments assignats a les U.Treball a les quals pertany
l’usuari.
En aquesta bústia l’usuari rebrà els assentaments que ha de tramitar o bé en la
diligència està informat com assabentat.
Important: només apareixen assentaments en aquesta bústia si l’assentament té
com a mínim un document annexat i té els camps mínims informats

Les accions que es poden fer amb els assentaments són les següents:
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Marcar com a tractat: Marcar el registre com a tractat i eliminar-lo de la
bústia. Aquesta acció es pot fer de manera grupal, seleccionant varis registres
alhora i marcant-los com a tractats.
Iniciar tasca: Iniciar una tasca associada al registre. (PROPERAMENT).
Iniciar expedient: Si l’usuari és l’encarregat de tramitar-lo es pot iniciar un
nou expedient. Iniciar un nou expedient a partir d’una entrada té l’avantatge
que s’aprofiten totes les dades del registre d’entrada per generar el nou
expedient. (PROPERAMENT).
Relacionar amb un expedient existent. (PROPERAMENT).
Generar document únic: Permet seleccionar varis registres i crear un sol
fitxer amb els diferents documents de cada un. Cal tenir en compte que només
imprimeix els documents principals de cada registre, no tots.
Pujar actuació a l’e-TRAM: permet enviar un actuació a la carpeta ciutadana
de l’e-TRAM per informar al interessat de l’estat de tramitació de la seva
sol·licitud (PROPERAMENT).

Addicionalment, l’usuari per cada assentament pot:



Accedir al contingut de l’assentament clicant a l’enllaç amb el número de
registre
Accedir al document adjunt a l’assentament

En cas que tinguem un expedient a la nostra bústia, que no ens correspongui, haurem
d’accedir a aquest registre i marcar-lo com a mal classificat:
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1.3.3.8 Registres amb diligència
Aquesta safata mostra aquells registres que hagin estat marcats des de la cerca de
registres com “amb diligència” pels motius de sota:




Error.
Data i hora de registre no corresponent per incident tècnic.
Data i hora de registre no corresponent per punta de treball.

A través de la safata, l’usuari de registre pot desmarcar la diligència del registre
seleccionant el mateix i el botó “Desmarcar diligència”

Des de la icona superior dreta de la safata es pot extreure llistat de tots els registres
afectats:
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1.3.3.9 Registres anul·lats
Aquesta safata mostra aquells registres que hagin estat marcats des de la cerca de
registres com “anul·lats”.
A través de la safata, l’usuari de registre pot desmarcar la diligència del registre
seleccionant el mateix i el botó “Desmarcar anul·lació”

Des de la icona superior dreta de la safata es pot extreure llistat de tots els registres
afectats:
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1.3.4 Menú de registre de sortida
En el menú de registre hi trobem les següents safates o funcionalitats:
1.3.4.1 Accés al registre de sortida
Quan l’usuari clica a “accés al registre de sortida” s’obre una nova pestanya en la
qual podrem donar d’alta els assentaments de sortida i també accedir a altres
funcionalitats relacionades amb la gestió del registre.
En el cas dels usuaris de consulta quan accedeixin al registre de sortida només
podran fer cerques i visualitzar els assentaments als quals tinguin accés.
En el cas dels usuaris de registre podran donar d’alta els assentaments i/o fer cerques
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Per més informació sobre el registre consulteu el document: ERES 2.0: Alta
assentaments registre entrada/sortida

1.3.4.2 Sense document
Aquesta safata només està visible al usuari de registre d’entrada.
Inclou un llistat de tots els assentaments de sortida que no tenen cap document
associat i que permet identificar de forma ràpida aquells assentaments que s’han de
tractar per part del personal del registre.
L’objectiu és que aquesta safata estigui sempre buida quelcom indicarà que el
personal del registre no té assentaments pendents i ha fet la seva feina de forma
diligent.
Els motius pels quals poden existir assentaments sense documents són els següents:
1. L’assentament fa referència a documentació presentada a l’oficina de registre
en paper per part del personal intern de l’ens i està pendent de digitalització.
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2. L’assentament fa referència a documentació que prové d’algun dels serveis
AOC via MUX i encara no s’ha rebut la documentació associada.
Per accedir a l’assentament i afegir els documents només cal clicar a l’enllaç:

I a la següent pantalla de manteniment del registre només cap procedir a annexar el
document:

Important: Els assentaments procedents del MUX – serveis AOC tindran els
documents associats en un termini màxim de 30 minuts.
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1.3.4.3 Sortides MUX pendents (AOC)
Aquesta safata només està visible pels usuaris amb el rol de registre de sortida i/o
administrador.
Està pensada per incloure aquells assentaments de sortida que provenen
exclusivament dels serveis AOC mitjançant el MUX (per exemple, trameses enviades
a altres ens mitjançant EACAT, etc.) i que tenen número de registre però els falta
alguna dada per informar per considerar-los correctes.

En concret, les dades que falten
d’assignar-les automàticament.

són l’àrea i U.Treball ja que és impossible

En aquest casos, el personal de registre ha d’entrar al assentament i fer l’assignació
manual d’aquests dos camps i revisar els demés:
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Podeu realitzar aquesta assignació d’aquests registres de manera massiva
seleccionant els registres necessaris i prement el botó superior esquerra:

Des d’aquesta pantalla podreu seleccionar la destinació corresponent pels registres
seleccionats.

Important: La càrrega de documents als assentaments procedents del MUX és
asíncrona i no es reben immediatament sinó cada 30 minuts. Per tant, pot ser que
durant aquest interval de temps a la pestanya de documents no aparegui res.
En aquests casos, un cop informat l’àrea i U.Treball els assentaments es mouran a
la safata de sense documents (1.3.4.2)
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