
@lanbideejgv kontuaren erabiltzailearen 

eskuliburua



Introducción

‣ Lanbidek bere Twitter* kanalean argitaratutako enpl egu-eskaintzak lortzeko moduak 
deskribatzen ditu eskuliburu honek. Zehazki, hiru m odu aipatzen ditu:

•Euskal Enplegu Zerbitzuaren @lanbideejgv Twitter ko ntuaren jarraipena egitea

•Posta elektronikoa erabiltzea

•RSS irakurgailua erabiltzea

‣ Halaber, eskaintzak erabiltzailearen webgunean (blo gean edo web-orrian) jasotzeko widget** 
bat nola sortu behar den azaltzen du

‣ Azkenik, Twitterrak merkatuko gailu mugikor nagusie tarako dituen eta kontuak gailu horietan 
erraz kudeatzeko aukera ematen duten aplikazio batz uk deskribatzen dira eskuliburuan.

*Twitterra (www.twitter.com) doako mikroblogging-zerbitzu bat da, eta testuetan oinarrituta dauden eta gehienez e re 140 karaktere 
dituzten “tweet” izeneko mikrosarrera batzuk bidaltzeko auker a ematen die erabiltzaileei. Eguneratzeak erabiltza ilearen profilaren 
orrian agertzen dira, eta horiek jasotzea aukeratu duten beste e rabiltzaile batzuei ere bidaltzen zaizkie berehala.  Erabiltzaileek 
Twitter orritik edota berehalako mezularitza, SMS, RSS eta posta elektroniko bidez jaso ditzakete eguneratzeak.

**Widgeta erabiltzaileak interfaze grafiko batean e lkarreragitek o erabiltzen duen osagaia da. Widgeten adibideen ar tean, leihoak, 
testu -kutxak, checkbox-ak eta listbox-ak aipa daitezke.



@lanbideejgv Twitter kontuaren jarraipena egitea

Lanbideren enplegu-radarrak argitaratutako eskaintz en jarraipena egiteko, Twitter k ontu bat 
ireki behar da, eta Lanbideren kontuari jarraitu be har zaio:

�Sakatu “Regístrate”
aukeran

�Nire kontua 
sortu

�Joan www.twitter.com orrira erregistratzeko:



Seguimiento de la cuenta de Twitter @Lanbideejgv

�Honako pantaila hau agertuko da:

�Bilatu Lanbideren kontua:

lanbideejgv

�Honako hau ikusiko duzu:

�Botoi hau sakatuta, 
Lanbidek argitaratutako 
eskaintza guztiak agertuko 
dira zure “time line-an ”
hots, jarraitzen diezun 
pertsonen tuit- ak agertzen 
diren lekuan

lanbideejgv lanbideejgv

lanbideejgv lanbideejgv

lanbideejgv lanbideejgv

lanbideejgv lanbideejgv



Posta elektroniko edo RSS bidezko jarraipena

�Posta elektroniko bidezko jarraipena:

Helbide elektronikora Lanbidek probintzia jakin bat ean (Bizkaian , adibidez) edo herri batean egindako 
enplegu-eskaintzekin iritsiko den alerta bat sortze ko, Googleren alerta-zerbitzua erabiliko dugu:

Bisitatu www.google.com
eta, “Más” erlaitzean, egin 
klik “Tiempo real” aukeran

Egin klik 
hemen

Egin #empleoeuskadi Bizkaia bilaketa 
(adibidez) orri honetan

Emaitzak



Posta elektroniko edo RSS bidezko jarraipena

Sakatu “Crear una alerta de correo 
electrónico para “empleoeuskadi Bizkaia”

direccion@correo.es

Frecuencia: Cuando se produzca
Enviar a: erabiltzailearen helbide elektronikoa



Posta elektroniko edo RSS bidezko jarraipena

�RSS bidez:

Sakatu “Crear una alerta de correo 
electrónico para “empleoeuskadi Bizkaia”

Enviar a: Feed



Enplegu-radarra zure webgunean

�Enplegu-radarreko eskaintzak erabiltzailearen webgu nean bistaratzeko auk era emango duen 
Widget bat (aplikazio edo programa txiki bat) eranst eko, honako web- orri honetara joan behar 
da: http://twitter.com/about/resources/widgets/widget_p rofile

�Aplikazioak widgeta oso erraz konfiguratzeko 
aukera ematen du (ikusgai dauden tuit-en 
kopurua, koadroaren tamaina, erakutsi avatarrak, 
hondoaren kolorea eta abar).

Aurrebista

Amaitzeko, kopiatu HTML kodea, eta itsatsi ateratze a nahi 
duzun orriaren lekuan



Enplegu-radarra zure mugikorrean

Aplikazio asko eta asko daude gailu mugikorretarako  (smartphone edo tablet izenekoak)
eta sistema eragile bakoitzerako. Sistema horietara ko guztietara ko interesgarrienak 
aurkeztuko ditugu orain:

Twitter iPhone-rako:

�TweetDeck : �Twittelator �Twitterific

Twitter BlackBerry-rako:

�OpenBeak �Ubersocial �Seesmic

Twitter Android-erako:

�Twidroid
�Seesmic para 
android

�Swift-app



Enplegu-radarra zure mugikorrean

�Twitter Nokia-rako:

�Tweets60: �Spaptu : �Twibble: 

�Twitter Windows Mobile-rako:

�Tiny Twitter: �PockeTwit: �moTweets : 


