CIRCULAR NÚM. 37/18

ARCONTE 2: JA NO CALDRÀ EL LOCALITZADOR DEL PROCEDIMENT PER
PODER VISUALITZAR LA GRAVACIÓ DE LA VISTA

En relació amb el sistema per veure les vistes (ARCONTE 2), com recordareu, fins ara es
necessitaven dues dades per entrar a la gravació de la vista que us interessava: EL
LOCALITZADOR I L’IDENTIFICADOR.
A partir de divendres passat, dia 22 de juny, i per als assumptes nous, segons que ens
informa el Departament de Justícia, ja no haureu d’utilitzar el localitzador per accedir
als vídeos d’Arconte 2, en aquells assumptes en els que el professional estigui
identificat correctament (se suposa que ja s’ha habilitat el sistema perquè estigueu
identificats correctament dins el procediment, atès que els funcionaris de Justícia ara ja
NO ESCRIUEN el nom del professional, sinó que l’agafen d’una llista tancada (cens). Com
a identificador, utilitzareu el certificat associat al vostre CARNET ACA.
Recordeu que a Arconte2 hi podeu accedir des de dins del Portal E-Justícia.
A la web del Col·legi trobareu la informació completa que ens han fet arribar des del
Departament de Justícia. Atents sobretot a com sabran els funcionaris si heu d’utlitzar
encara localitzador (en principi només seria per a vistes d’abans de l’1 de juny) i llavors
us l’hauran de donar ELLS MATEIXOS, o bé si ja no us cal i podeu entrar des del mateix
E-Justícia a veure les vistes en les que heu intervingut.
Si teniu més dubtes sobre aquesta qüestió, podeu contactar amb el telèfon gratuït del
Centre d’Atenció a l’Usuari professional (CAU) del Departament de Justícia, 900106428.
I si des del Col·legi us podem ajudar, ja sabeu que estem a la vostra disposició per als
dubtes tecnològics a la Biblioteca del Col·legi, 937801377 (9-18h de dilluns a dijous, 915h els divendres).
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 25 de juny de 2018

