
AZALPENA:

- Zer diren. Inprimakien ezaugarri nagusia da datuak sartzeko hutsuneak egotea. Alegia,

komunikazio mota horietan ez dago testua bakarrik, erabiltzaileak datuak sartzeko espazio

bereziak ere badaude. Leku horiei datu betegarriak deitzen diegu.

- Testuaren egitura. Testuak bi zutabetan kokatuko ditugu, ezkerrean euskaraz eta

eskuinaldean erdaraz, baita izenburuak ere. Ezkerrean eta eskuman jartzeko lekurik ez

badago, euskaraz goian jarriko dugu eta erdaraz, behean. Beraz, ez da gomendatzen

euskarazko testua alde batean eta gaztelaniazkoa beste aldean jartzea. Izan ere, formatu

hau aukeratuz gero, sarritan gaztelaniazko aldean baino ez dira betetzen.

- Datu betegarrien egitura. Inprimaki askotan, datu betegarriak testu gisa kokatzen dira

(.......Jaun-Andrea, .......bizi dena). Egitura hori ez da egokia erabiltzaileek datuak

betetzeko, datuak idaztean “galtzeko” aukera gehiago dagoelako. Horregatik, datuen

azalpena beti aurretik jarriko dugu: Izen-deiturak:..............; Kalea.........

IMPRIMAKIAK

1/2LAGUNTZA FITXA - www.11dok.com

Kanpo Erabilera – Publizitatea / Argitalpenak
2.1.2a. Publizitatea. Idatzizkoa: prentsa, kartelak, folletoak

Datu betegarriak gelaxketan

1. Eskatzailearen datuak / Datos de la persona solicitante:

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

Herria
Población

Kategoria profesionala
Categoría profesional

Kalea-zk
Calle-nº

Sektorea
Sector

Datu betegarriak marren bidez

Izen-abizenak / Nombre y apellidos _________________________________

Helbidea / Domicilio ______________________________________________

Entrega eguna / Día de entrega _____________________________________

Ordua / Hora _____________________________________________________

Datu betegarriak kokatzeko marrak ere erabil daitezke. Adibidez:



- Datuen antolaketa. Datu asko jartzen ditugunean komeni da datu horiek multzo

ulergarrietan banatzea. Esate baterako, eskabide orrietan hiru multzo bereiztu ohi

dira:

     - Eskatzailearen datuak (izen-abizenak, helbidea, telefonoa...)

     - Eskaeraren datuak (zer, zertarako...)

     - Bestelako datuak (dokumentazio erantsia, oharrak, ...)

Datuen gelaxkak, ahal dela, zutabe berdinetan kokatuko dira, baldin eta lerro batean

bi edo hiru osagai baditugu.

ADIBIDEA:
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TXORIERRI BURDINDEGIA
Ferretaría Txorierri
Sabino Arana, 3 – 48170
Zamudio (Bizkaia)

ESKAERA: BEZEROAK GAI-EGOERAN JARTZEA EDO DATUEN ALDAKETA
Solicitud: Alta de clientes o modificación de datos

Data/Fecha:          Izen, izenpe eta zigilua/Nombre, firma y sello:

Enpresa / Empresa:

Sozietatearen izena / Razón social:

Izen komertziala / Nombre comercial:

IFZ / NIF

PK / CP

Tel.

Jarduera / Actividad

Herria / Localidad

Faxa

Probintzia / Provincia

e-posta / e-mail

Banku datuak / Datos bancarios:

Bankua/Banco:

Helbidea/Helbidea dirección:

Kontu zk./Núm. de cuenta:

Herria/Localidad: Ordainketa egun finkoak
Días fijos de pago

Enpresako karguak/Cargos de empresa:

Erosketa burua/Jefe de compras

Kontabilitatea/Contabilidad

Tel.

Tel.


