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1. INTRODUCIÓN
COBIPE é a aplicación utilizada para a realización das fichaxes dos asistentes os cursos de formación. O
procedente permite que coa utilización desta ferramenta se poidan recoller as pegadas e poder verificar
as asistencias das persoas involucradas na formación. Desta forma, coas pegadas biométricas estamos
verificando cunha persoa está nese curso dado a comparación coas pegadas rexistradas nos sistemas.

O presenta manual describe a instalación e funcionamento da aplicación COBIPE (Servizo de Control de
Biométrico de Presenza) dende a versión 5.0.0 en diante para os usuarios das entidades de formación.

Todo o material  e  os recursos mencionados neste documento poden atoparse a través da web da
Consellería: http://ceei.xunta.gal/cobipe/ .
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2. FUNCIONAMENTO DA APLICACIÓN

2.1.Acceso á aplicación de control biométrico
COBIPE necesita duns pasos previos de instalación dado que vai  usar un lector de pegadas para a
realización das fichaxes biométricas.  Se non ten instalado o  lector de pegadas,  podes consultar as
instrucións no punto  4.2 no que se explica a instalación de tódolos compoñentes necesarios para o
funcionamento de COBIPE (instalación de librerías, instalación de Java e obtención da licencia)

Pode acceder a aplicación de COBIPE a través da pá  x  ina web da Consellería, premendo no enlace “Acceso á
aplicación” 

O  comportamento  neste  punto  pode  variar  lixeiramente  en  función  do  navegador  Web  que  se
empregue: 

1. Se o navegador amosa un panel de descarga (arquivo “cobipe-client.jnlp”), deberase gardar este
arquivo no equipo.

A continuación deberase de abrir dito arquivo para arrancar a aplicación.
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2. Algúns navegadores poden ofrecer a posibilidade de abrilo seleccionando “Java Web Start”,  ou
incluso abrilo directamente. 

2.2. Engadir excepción JAVA
No caso de que ao realizar os pasos citados previamente aparece a seguinte advertencia, será preciso
engadir unha excepción en JAVA para poder abrir o aplicativo.

1. Imos ó cartafol onde teñamos a nosa versión de JAVA de 32 bits instalada e abrimos un arquivo
chamado javacpl.exe. 
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2. Prememos sobre a pestana "Seguridad". 
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3. Prememos sobre o botón "Editar lista de sitios...".

4. Prememos no botón "Agregar", escrebemos a seguinte URL na caixa de texto e prememos o
botón "Aceptar": https://cobipe.xunta.gal/cobipe-ui/ 

5. Prememos "Aceptar" sobre tódalas ventás que se foron abrindo para que se garden os cambios. 

6. Abrimos novamente o aplicativo e xa debería permitir o acceso.
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2.3. Login
Para poder utilizar a aplicación, é necesario que o usuario introduza os datos de identificación. Estes
datos son os mesmos que utiliza para a aplicación SIFO3.

No caso de non dispor de usuario, debe seguir as instrucións que figuran no aviso con data 17/04/2019
na URL  https://emprego.xunta.es/sifo3-presentacion-cpdi, para calquera aclaración pode contactar co
Centro de Atención ó Usuario (CAU) no 981 93 93 50.

Durante os meses de xullo e agosto o horario de atención telefónica será de 8:00 a 15:00. 
Durante os meses de  setembro a xuño, o horario de atención telefónica será de  8:00 a 15:00 e de
16:00 a 18:00. 
O arrancar a aplicación COBIPE aparecerá a seguinte pantalla na que se deberá introducir o nome de
usuario e contrasinal. Unha vez introducido debe pulsar o botón “INICIAR SESIÓN” para poder acceder ó
aplicativo.

2.4. Pantalla de benvida
Unha vez introducidos os datos de login indicados no punto  2.3, aparecerá a pantalla de benvida que
contén a información dos cambios realizados en cada versión. Esta pantalla aparecerá en cada arranque
da aplicación a non ser que se prema na casa que pon “Non amosar de novo” e se pulse no botón
“CONTINUAR”. Neste caso esta pantalla só aparecerá cando haxa unha nova actualización.
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2.5. Inicio
Ao  iniciarse  a  aplicación  compróbase  si  dispón  de  tódolos  elementos  necesarios  para  o  seu
funcionamento e cárganse os grupos que previamente o usuario dera de alta. Neste arranque comproba
que  se  detectan  os  drivers  de  instalación,  a  licencia,  o  lector  de  pegadas  ou  se  esta  instalada
correctamente Java.

No caso de que exista algún problema durante o proceso de verificación aparecerá unha das seguintes
mensaxes.
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Unha vez cargados tódolos grupos, faise unha comprobación de aqueles que se encontran finalizados en
SIFO3. De haber algún, móstrase unha pantalla informativa como a seguinte e recomendase arquivalos
en COBIPE.

Tanto na aplicación como no presente manual enténdese como ‘grupo’ cada impartición dunha acción
formativa nun lugar, momento e para un conxunto de asistentes en particular.

2.6. Ventá principal
A vista inicial da aplicación permite xestionar as distintas funcionalidades. Nesta ventá pódese ver as
seguintes áreas:

• Unha parte central onde se dan de alta os grupos e se visualiza os asistentes.

• Unha  botoeira  na  parte  dereita  coas  diferentes  funcionalidades  da  aplicación  que  se  irá
explicando neste manual de forma pormenorizada. 

• Unha parte inferior  onde se ve un cadro co estado da aplicación e información de axuda para
contactar con soporte ou acceder a pá  x  ina web da Consellería.
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Na ventá principal, a aplicación actualizará para cada grupo a seguinte información:

a) Alumnos que existan no sistema SIFO3 asociados ao grupo. No caso de que algún alumno se
engadira  ao  sistema SIFO3 dende  a  última consulta  de  grupo,  unha  mensaxe informará  da
existencia dun novo asistente. 

Nota: os  docentes  que  non  se  cargan  de  xeito  automático  (se  non  teñen  a  planificación
grabada), débense engadir premendo no botón “ENGADIR ASISTENTE” que se explica no punto
2.8 do presente manual.

b) Asistentes que o usuario engadiu a maiores ao grupo. 
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Se  non tiña  grupos  e  asistentes  antes  de  pechar  a  aplicación,  ou  o  sistema non os  puido  atopar,
notificarase coa seguinte mensaxe de aviso:

2.7. Engadir e arquivar grupos
Para engadir un grupo en COBIPE, a dereita das pestanas que identifican os grupos engadidos existe un
botón ‘+’ para poder iniciar o proceso. Este proceso vai realizar as seguintes operacións:

• Consultará no rexistro de cursos que o grupo existe nun estado próximo a executarse.

• Consultará se o usuario ten permisos de xestión de fichaxes. Se non se teñen permisos, COBIPE
avisará  desta  problemática  e  suxírese  que  se  corrixa  o  antes  posible  dado  que  hai
funcionalidades de COBIPE que non funcionarán no caso de que non se teñan permisos (como é
o caso do envorcado de fichaxes a SIFO3). Polo tanto, o usuario ten que consultar a aplicación
FORMAN para obter os permisos necesarios. Se un usuario non ten permiso no grupo soamente
pode  realizar  fichaxes  biométricos,  poden  crear  grupos  e  engadir  asistentes.  No  resto  de
opcións sairá unha advertencia indicando que non ten permisos 

• No caso de ter os permisos do punto anterior, consúltanse os alumnos que están para iniciar en
SIFO3. Neste caso carga os alumnos coma asistentes do curso. Hai que ter en conta que non se
cargan os docentes, salvo que teñan a planficación grabada,polo que unha vez engadido o grupo
haberá que engadir os docentes de forma manual. 

Cada grupo figura nunha pestana na que se visualizarán os asistentes asociados a ese grupo e dende
onde se poderán realizar as fichaxes pertinentes.

Para engadir un grupo, débese premer no botón ‘+’.

Tras
premer
no botón, visualizaremos a seguinte pantalla:
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Deberase  introducir  o código do grupo respectando o formato indicado na pantalla (YYYY/NNNNNN-
XXX)  e premer no botón “ENGADIR GRUPO” (admítense 3 díxitos nos códigos de grupo). Esta acción
inicia  o  proceso  indicado  anteriormente  no  que se  consulta  o  estado  do  grupo,  os  permisos  e  os
asistentes o curso.  No caso de que o grupo non exista (ou non dispoña de asistentes)  mostrase a
seguinte mensaxe de aviso:

No caso de que o grupo xa finalizara mostrarase a seguinte mensaxe de aviso:

Hai que ter en conta que si tentamos engadir un grupo que xa está engadido, recibiremos o seguinte
aviso indicándonolo:

No caso de que se engada un curso sobre o que o usuario non ten permisos, aparecerá unha advertencia
en cor vermello coma o da seguinte imaxe:
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Neste suposto, o usuario unicamente vai a ter permisos para xestionar os alumnos e realizar fichaxes
biométricas. O resto de opcións quedan deshabilitadas, de tal forma que se intenta realizar algunha
operación das restrinxidas, como consultar fichaxes, recibirá unha mensaxe de advertencia.

Mediante  o  botón  “ARQUIVAR  GRUPO”,  poderanse  arquivar  os  grupos  que  se  desexen.  Deberase
seleccionar a pestana do grupo que se desexe arquivar e inmediatamente despois premer no botón
“ARQUIVAR GRUPO”. 

Si se arquiva un grupo e se volve crear, conterá os asistentes que éste xa tiña creados previamente.
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Tras  premer  no  botón  “ARQUIVAR  GRUPO”,  mostrarase  unha  mensaxe  de  confirmación  onde  se
preguntará si realmente desexamos confirmar a operación, premendo no botón ‘SI’ arquivarase o grupo.

2.8. Incorporación e arquivo de asistentes
O termo ‘asistente’ utilízase tanto na aplicación como neste manual para facer referencia aos alumnos
e  docentes  que  participan  nun  curso.  Os  alumnos  que  figuran  na  aplicación  SIFO3  cargaranse
automaticamente na pantalla. Só se engadirán novos asistentes naqueles casos puntuais nos que non
aparezan (como por exemplo os docentes). Para engadir un asistente que non está cargado na táboa,
debemos seleccionar  a  pestana correspondente ao grupo no que desexemos engadilo  e premer no
botón “ENGADIR ASISTENTE”.
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O seguinte paso consistirá en introducir os datos do alumno. Por iso COBIPE abre a seguinte pantalla:

Nesta pantalla seleccionaremos o tipo de documento de identidade que ten o asistente a engadir (DNI,
NIE  ou  cidadán  estranxeiro)  mecanizaremos  o  número  e  a  letra  do  documento  nas  caixas
correspondentes e premeremos no botón “ENGADIR ASISTENTE”. Feito isto aparecerá no listado do
grupo.

Si se intentou engadir un asistente que xa existe nese mesmo grupo, recibiremos a seguinte mensaxe de
erro:
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Para arquivar a un asistente, escolleremos a pestana do grupo correspondente, seleccionaremos na
táboa o documento de identidade do asistente e premeremos no botón ‘ARQUIVAR’ que figura ao seu
carón.

Tras premer no botón, mostrarásenos unha mensaxe de confirmación; premendo en ‘SI’ confirmaremos
o arquivo e o asistente xa non figurará nese grupo.
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2.9. Proba de captura
Na ventá principal  inclúese un botón que permite  revisar  o  correcto funcionamento de captura da
pegada.  Mediante  esta  funcionalidade  permitiráselle  ao  usuario  comprobar  que todo  o  proceso  de
captura de pegada é realizado de forma correcta.

Ao premer  o  botón “PROBAR CAPTURA”,  aparecerá  unha ventá  cunha mensaxe como se  mostra  a
continuación:
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A continuación pedirase que se rexistre a pegada, en caso positivo:

No caso de que exista algún problema capturando a pegada aparecerá a seguinte ventá:

A continuación pedirase introducir a mesma pegada outra vez, e, en caso de non haber ningún problema
o resultado sería:
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No caso no que as pegadas non coincidan aparecerá a seguinte mensaxe:

Engádese máis información sobre o dedo co que se están realizando as probas. Deste modo, a operativa
para coller o dedo será o mesmo que ata agora (captúrase o dedo por primeira vez e despois solicítase
unha segunda captura) e en base ó dedo introducido comprobarase cos asistentes dos grupos que están
dados de alta e devolverá a seguinte información: 

1.-No caso de que coa pegada introducida se identificara a alguén, o sistema mostrará a seguinte 
mensaxe:

"O sistema funciona correctamente. A pegada introducida correspóndese con: Nome e apelidos do 
alumno, con DNI ‘’, co dedo MAIMIÑO DEREITO"

2.-No caso de non identificar a ninguén a mensaxe sería a seguinte:

"O sistema funciona correctamente. A pegada introducida non se corresponde con ningún asistente dos 
grupos abertos".

Tal e como se amosa en:
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2.10. Fichaxe áxil
Segundo se indica en cada orde de convocatoria da acción formativa é necesario realizar para cada
asistente, a fichaxe de entrada e saída no grupo, isto é, realizar o control biométrico de entrada e saída.
Coa funcionalidade de fichaxe áxil a aplicación permite realizar as  fichaxes de tódolos asistentes de
tódolos  grupos  na mesma pantalla  sen necesidade de saír  da pantalla  de  fichaxes  áxiles  (dende a
versión 4.0.0).

Con  esta  funcionalidade,  ao  realizar  a  fichaxe  a  aplicación  confirma  ó  momento  se  identificou
biométricamente ao asistente como explicaremos máis adiante neste apartado. 

Para iniciar a fichaxe débese pulsar no botón “REXISTRAR ENTRADAS” ou “REXISTRAR SAÍDAS” como se
mostra na seguinte pantalla dependendo se quere realizar un control de entradas ou de saídas. Como
se indicaba previamente, non importa que grupo este seleccionado pois se terán en conta todos os
asistentes dos grupos xestionados, e dicir os grupos dados de alta en COBIPE para este usuario.
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O premer no botón rexistrar entradas ou saídas, a ventá de lectura de pegadas mostrarase é a primeira
persoa que vai a realizar a fichaxe deberá introducir un dedo no lector
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Se o sistema logrou identificar a persoa, a seguinte ventá mostrarase có identificador de dita persoa e o
grupo no que está incluído. A  lectura de pegadas volvera a activarse e a seguinte persoa poderá fichar.

Se  o  sistema non logrou identificar  a  persoa,  mostrarase  a  seguinte  ventá.  A  lectura  de  pegadas
volverase a activar e deberá introducir outro dedo no lector para intentar novamente a fichaxe.

A operación repítese ata que se prema o botón “DETER”.
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No momento de deter o rexistro de fichaxes biométricos, volveremos á pantalla inicial na que se nos
solicitan as credenciais do usuario. Desta forma, permítenos deixar desentendida a ferramenta mentres
se realizan as fichaxes biométricas.

Dende esta pantalla, podemos realizar tres operacións diferentes.
Si iniciamos sesión, volveremos a pantalla de inicio do aplicativo onde se cargarán os grupos e alumnos 
do usuario que iniciou a nova sesión.
Se prememos en cancelar, volveremos á pantalla de fichaxe áxil e poderemos continuar fichando tal e 
como estabamos facendo.
Se o que queremos é cerrar o aplicativo de forma definitiva, bastaría con premer no símbolo “X” da 
parte superior dereita, como se pode apreciar na seguinte imaxe:

Neste último caso, apareceríanos unha mensaxe de confirmación na que se nos informa de que se vai a
pechar o aplicativo:
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No caso de que un asistente se atope activo en varios grupos, abrirase unha ventá de selección como a
seguinte na que se terá que escoller o grupo para o cal se quere realizar a fichaxe e pulsar no botón
“Fichar”. Neste listado aparecerán tódolos grupos do asistente no caso de utilizar unha pegada migrada
e validada; no caso de utilizar unha pegada rexistrada na entidade só sairán os grupos desa entidade.

2.11. Rexistro de fichaxes manuais
Aínda que a fichaxe biométrica é a fichaxe prioritaria,  pode haber causas tanto da aplicación como
externas a ela que impidan a realización dunha fichaxe nun momento dado. Para estas circunstancias
existe a funcionalidade que permite rexistrar un fichaxe manual. 

Para rexistrar un fichaxe manual dun alumno deberase pulsar no botón “FICH. MANUAL” que hai xunto
ao identificador da persoa que non puido fichar.  Para rexistrar un fichaxe manual dun conxunto de
alumnos dun grupo deberase pulsar o botón “FICH. MANUAL DE GRUPO”.

Na  pantalla
Fichaxe manual móstranse os nomes e apelidos dos alumnos.
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Ao premer sobre o botón "FICH. MANUAL",  amosarase o seguinte formulario, no que se deberá indicar a
seguinte información:

• Tipo de fichaxe a escoller entre Entrada ou Saída.

• Data e hora de realización da fichaxe. 

• Tipificación da fichaxe na que nalgúns casos implicará un número de incidencia. Os casos serían:

∘ Erro interno do centro. (Non procede o nº de incidencia do CAU)
Utilizarase en caso de calquera problema nas instalacións ou funcionamento interno do 
Centro. Por exemplo con: 

▪ Problemas con internet, alimentación eléctrica, instalacións, etc. 

▪ Problemas co equipo ou licencias 

▪ Tamén se incluirán nesta categoría os alumnos/docentes que aínda non foron a 
Oficina de Emprego a rexistrar a pegada dixital que deberían ter feito ao inicio do 
curso

° Incidencia non asociada ao sistema de fichaxe (Non procede o nº de incidencia do CAU)
Utilizarase nos casos nos que non sexa un erro do sistema ou un problema nas instalacións 
do centro. Por exemplo se un alumno se esqueceu de fichar, por equivocacións como 
rexistrar unha saída cando era entrada, descoidos en xeral, etc. 

° Erro no sistema de fichaxe (Obrigatorio o nº de incidencia do CAU)
Utilizarase nos casos nos que non se poida fichar debido a que a aplicación non funciona por 
tarefas de mantemento, erros cos servizos, etc.

 Indicar no motivo da fichaxe o error que devolve COBIPE.

° Atraso no inicio do curso por altas ou migracións  (Non procede o nº de incidencia do 
CAU). Ó inicio do curso é necesario realizar as altas ou as migracións das pegadas dos 
alumnos/docentes. Polo tanto é previsible que o primeiro día non poidan fichar a súa hora. 
Neste caso non é necesario número de incidencia. 

° Asistencias ó Módulo de Prácticas (Non procede o nº de incidencia do CAU)

° Aula Virtual (Non procede o nº de incidencia do CAU) para poder rexistrar as asistencias 
dos alumnos que están a cursar por esta modalidade de formación (incluirase neste tipo de 
fichaxe ao alumnado que está a seguir individualmente a formación mediante aula virtual, 
previa autorización da unidade administrativa competente, por estar afectado por Covid). 

• Motivo da fichaxe manual coma texto libre no que se explicara brevemente o motivo da mesma.
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Unha vez cubertos tódolos campos hai que premer no check da autorización responsable e pulsar no
botón “Enviar”. Faranse as comprobacións necesarias, como que se cubriron tódolos datos ou se está
dentro do prazo para fichar (A partir de agora téñense en conta os fins de semana, festivos nacionais e
autonómicos como días non hábiles á hora de calcular o prazo para as fichaxes   e, en caso positivo
rexistrarase o incidente.

No caso de fichaxes manuais de grupo, os campos son os mesmos que os descritos anteriormente, coa
diferenza  que  se  habilita  o  panel  de  alumnos  da  parte  dereita  para  que  se  poidan seleccionar  os
alumnos afectados pola fichaxe manual. Por defecto apareceran todos seleccionados.
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Inclúese, ademáis, dentro do filtro da consulta de fichaxes, a opción de poder seleccionar e ver só as
fichaxes manuais:

Por último, no envío nocturno vaise mandar a tipoloxía da fichaxe manual elexida polo usuario (Aula
virtual, Fichaxe de prácticas....) 

2.12. Alta de ausencias xustificadas
Dende a subida da versión 5.0.0 de COBIPE, o rexistro de fichaxes e de ausencias xustificadas realizase
dende este aplicativo. Estes rexistros envorcaranse o aplicativo SIFO3 cando o curso teña as asistencias
e ausencias coherentes ó planificado en SIFO3. Fálase de asistencias coherentes cando existe un rexistro
de entrada e outro de saída que permita identificar o tempo de asistencia ou ausencia do asistente. 

Por tanto, dende a subida desta versión, habilítase un novo botón na pantalla de alumnos e vinculado a
cada alumno para poder dar de alta estes xustificantes. Para poder subilos a COBIPE, estas ausencias
están afectadas polos mesmos prazos que a realización das fichaxes.
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Para poder dar de alta unha ausencia xustificada premerase no botón “ALTA AUSENCIA” do alumno no
que se quere dar de alta a ausencia. Unha vez feito abrirase unha pantalla como a seguinte para poder
dar de alta a ausencia.

Esta pantalla esta dividida nun formulario de datos a cubrir na parte esquerda e un panel informativo
na parte dereita. Neste panel informativo poderá ver o tramo de asistencias previstas e as fichaxes que
realizou. Por outro lado, o formulario da parte esquerda aparecerá a seguinte información:

• Documento do asistente o que vai a facer a ausencia. Este campo é informativo e o seu valor
depende do alumno seleccionado na pantalla anterior.

• Grupo no que figura o asistente. Este campo é informativo e o seu valor depende do alumno
seleccionado na pantalla anterior.

• Data na que se da de alta a ausencia. Seleccionarase o día o que corresponde a ausencia a dar de
alta.

• Inicio e fin da ausencia na que se indica o tramo da ausencia. Para facer este tramo hai dúas
opcións:  seleccionar  un  rexistro  introducido  anteriormente  no  sistema ou escribir  a  hora  e
minuto de forma manual. Ao seleccionar un rexistro anterior, o sistema pega a ausencia o tramo
seleccionado.

• Xustificante o cal sería o documento que xustifica esta ausencia. 

• Na  pantalla  de  consulta  de  fichaxes,  pódese  descargar  o  xustificante  para  as  ausencias
xustificadas 

Tras introducir  tódolos datos hai que premer no botón “ENVIAR” o cal  fará tódalas comprobacións
necesarias  para  validar  que  a  ausencia  está  correctamente  dada  de  alta.  Desta  forma,  o  sistema
comproba  que  non  hai  ningunha  fichaxe  no  medio  da  ausencia  ou  que  os  datos  introducidos  son
correctos. En caso de ser así, a ausencia gardárase no sistema e envorcarase en SIFO3.

2.13. Consulta de fichaxes
Mediante  esta  opción  pódense  consultar  tódolos  rexistros  realizados  no  grupo  seleccionado,
entendendo por rexistro tódalas fichaxes e ausencias xustificadas dadas de alta no sistema. Polo tanto,
para poder visualizar esta información premerase no botón “CONSULTAR FICHAXES” previa selección do
grupo o  que  se  quere  consultar.  Nesta  pantalla  ademais  da  consulta  de  fichaxes,  os  usuarios  das
entidades poden cambiar a tipoloxía dunha fichaxe ou exportar as buscas a formato CSV para poder
abrilo cunha folla de cálculo ou similar. Para poder facilitar a procura dos datos, a pantalla contén os
seguintes filtros:

• Datas de inicio e fin no que se pode especificar o rango de datas a utilizar na procura dos datos.
• De xeito informativo aparece o grupo seleccionado na pantalla anterior.
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• Nº de documento do asistente que se quere  consultar.  No caso de deixalo  baleiro  a  busca
devolverá tódolos asistentes do grupo.

• Despregable no que se filtra no caso de querer visualizar as fichaxes rexeitadas polo técnico,
non mostrar estas fichaxes, mostrar unicamente as fichaxes manuais ou poder velas todas. Por
defecto ven seleccionado coa opción de non mostrar os rexeitados.

Pulsando no botón “CONSULTAR FICHAXES” realizarase a procura dos datos cos filtros seleccionados. O
resultado pódese exportar a CSV premendo no botón “EXPORTAR”. Obterase un ficheiro con formato
.csv cos datos mostrados en pantalla. Dito botón aparece inhabilitado no caso de non haber datos.

Unha vez feita a procura dos datos, mostrarase a información nunha táboa cos seguintes valores:

• Unha primeira columna cunhas casas a utilizar para seleccionar as fichaxes nas que se quere 
cambiar a tipoloxía da fichaxe de entrada a saída ou viceversa (Sairá unha mensaxe ao cambiar 
tipo de fichaxes se non ten permisos adecuados: "As ausencias xustificadas non poden ser 
modificadas. Por favor, desmarque as ausencias xustificadas e volva a intentalo.")

• Campos “Grupo”, “Nº de documento” e “Apelidos, Nome” no que se visualiza a información do 
curso e do asistente.

• Engádese unha nova columna para indicar o dedo co que fichou o usuario. Esta información 
consta de dúas letras, a primeira para identificar o dedo, cos posibles valores P (Pulgar), I 
(Índice), C (Corazón), A (Anular) o M (Meñique), e a segunda para identificar si é da man dereita 
(D) ou esquerda (I). De todas formas, poñendo o cursor sobre esta información, sae unha axuda 
para identificar o nombre do dedo. 

• Campo “Tipo asistente” no que se indica se o asistente é un alumno ou un docente, cos valores 
ALU ou DOC respectivamente.

• Campo “Tipo fichaxe” no que se indica se o rexistro é de entrada ou saída.
• Campo “Resultado da fichaxe” na que se visualiza o modo de rexistro que se produciu. Neste 

caso ten os seguintes valores:
◦ Ausencia Xustificada
◦ Fichaxe Manual
◦ Biométrico Áxil, no caso de fichaxes biométricos correctos a partires de Marzo de 2019.
◦ Migrado Verificado para fichaxes realizados coa versión asíncrona de COBIPE e que foron 

verificados.
◦ Migrado Non Identificado no caso de fichaxes realizados coa versión asíncrona de COBIPE 

nos que non se identifica alumno.
◦ Migrado Non Verificado para fichaxes realizados coa versión asíncrona de COBIPE e que non

se puideron verificar cun alumno.
◦ No caso de tratarse de Ausencias xustificadas, dará a opción de descargarse o xustificante

correspondente. Cabe ter en conta que, como as ausencias están formadas por 2 fichaxes,
en ambos vai a aparecer o mesmo documento.

• Campo “Causa ampliación prazo” no que se indica se a fichaxe foi introducida nunha ampliación
de prazo e se esta ampliación se tivo que realizar por causas atribuíbles ou alleas á propia
entidade. No caso de fichaxes realizadas en prazo este dato aparece baleiro.

COBIPE_SCH_MU_manualUsuario_gl Páxina 32 de 74



MO_v.06.02

Como se indicara previamente, a esquerda do campo “Grupo” móstranse unhas casas de selección que
permiten seleccionar unha ou varias fichaxes para modificar o “Tipo de fichaxe” de entrada a saída ou
viceversa.  Unha  vez  seleccionadas  as  fichaxes  a  modificar,  se  prememos  o  botón  “CAMBIAR  TIPO
FICHAXE”,  realizaranse  os  cambios  pertinentes  si  se  cumpren  os  requisitos  ou,  en  caso  contrario,
mostrarase unha mensaxe de erro. 

No  caso  de  premer  o  botón  “CAMBIAR  TIPO  FICHAXE”  sen  ter  ningunha  fichaxe  seleccionada,
mostrarase a seguinte mensaxe de advertencia:

Si  se  intenta  seleccionar  unha  fichaxe  que  non  cumpre  os  prazos  temporais,  veremos  a  seguinte
advertencia:

Si seleccionamos unha ou varias fichaxes, pero algún deles xa foi enviado a SIFO, mostrarásenos unha
nova advertencia. Neste caso, se algunha das fichaxes non foi enviada previamente, vaise modificar. En
cambio, todas aquelas fichaxes que xa foran enviadas non van a sufrir alteracións.
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2.14. Consulta de fichaxes por día
Mediante o botón "CONSULTAR FICHAXES POR DÍA", como se mostra na seguinte pantalla, pódense
consultar as fichaxes de entrada ou saída realizadas ou pendentes por realizar de tódolos integrantes
dun grupo específico. Tamén se amosan as horas de asistencia previstas para cada día por cada alumno,
así  como as  horas  restantes  de asistencia.  Isto  é útil  para saber  dunha forma rápida e visual  que
asistentes ficharon as súas entradas e saídas, e cales teñen pendente por realizar as súas fichaxes de
entrada ou saída para o día actual.

Ó abrir a aplicación a primeira hora, se prememos no botón e ninguén fichou aínda, apareceranos algo
parecido a isto: 
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Apareceranos na parte central  unha táboa cos asistentes do grupo.  Como ninguén fichou aínda,  as
columnas ENTRADA e SAÍDA están baleiras. 

Esta pantalla de consulta permite consultar as fichaxes de días distintos a hoxe premendo nos botóns
"DÍA  ANTERIOR"  e  "DÍA  SEGUINTE".  Tamén  se  pode  abrir  o  despregable  e  seleccionar  unha  data
concreta co rato.

Pulsando o botón “EXPORTAR” obterase un ficheiro con formato .csv cos datos mostrados en pantalla.
Dito botón aparece inhabilitado no caso de non haber datos.

Unha vez os asistentes fichen as súas entradas a primeira hora, na columna "ENTRADA" aparecerán as
horas e minutos na que ficharon a entrada. Se a fichaxe se fai de forma manual, a columna ENTRADA
correspondente a cada alumno mostrarase en cor azul. A columna SAÍDA de cada asistente pintarase de
cor amarela indicando que eses alumnos teñen pendente por realizar hoxe a súa fichaxe de SAÍDA. Na
seguinte pantalla pódese apreciar un exemplo de como se mostraría esta situación.

Unha vez chegue a hora de fichar a saída e os asistentes fichen, a cor amarela substituirase pola hora na
que se fixo a fichaxe de saída como se mostra na seguinte pantalla.

Si algún asistente esqueceuse de fichar a súa entrada á hora correspondente, pero lembrouse de fichar
a súa saída ao final do día, na columna SAÍDA apareceralle a hora na cal fichou a saída e a columna
ENTRADA apareceralle pintada de cor vermella, indicando que falta por mecanizar esa fichaxe, como se
mostra na seguinte pantalla  (mostraranse as fichaxes incompletas  na parte de asistencias  de SIFO
cunha E vermella) 
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Para solucionar que un asistente fichou a saída pero non a entrada terá que mecanizar unha fichaxe
manual indicando a hora e minutos na que entrou mediante a funcionalidade “Rexistro de fichaxes
manuais”.

Pode haber máis dunha columna de ENTRADA e SAÍDA se polo menos algún dos asistentes tivo que
mecanizar dúas ou máis entradas e saídas por algún tipo de ausencia xustificada ou se o horario da
acción formativa é partido.

Na seguinte pantalla móstrase un exemplo dun asistente que fichou, como diciamos, en dous tramos.

Neste caso o asistente con DNI 32xxxxxxB fichou entrada as 12:00, fichou saída ás 14:00 por algún
motivo,  volveu  a  fichar  entrada  as  16:00  cando  volveu,  e  fichou  saída  as  17:00  xunto  cos  seus
compañeiros. Neste exemplo o asistente 32xxxxxxB ausentouse dende as 14:00 ata as 16:00, polo tanto
deberanse achegar os documentos necesarios para xustificar dita ausencia.

Os asistentes que non teñen ningunha fila con hora pode deberse a algún dos seguintes casos:

• Non foron a clase, polo tanto non ficharon a ningunha hora, o cal é correcto.

• Foron a clase pero esqueceranse de fichar ou por algún motivo o aplicativo mostroulles un erro
e aínda non se mecanizaron as fichaxes manuais necesarias para reflectilo.

Indicar, por último que se pode abrir a consulta en detalle de fichaxes dende a consulta de fichaxes por
día 

2.15.
Consultar
resumo de
fichaxes

A partir da opción do resumo de fichaxes, o usuario pode obter a información necesaria do estado dos
cursos  e  módulos  de  prácticas.  Para  acceder  a  esta  funcionalidade,  débese  pulsar  na  opción
“CONSULTAR RESUMO FICHAXES” tal e como se indica na seguinte captura:
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No caso de non ter permisos sobre algún dos grupos que ten abertos ao premer o botón mostrarase
unha ventá indicando aqueles grupos sobre os que non se teñen permisos e indicando que para abrir a
pantalla de consulta de resumen de fichaxes débense de arquivar ditos grupos.

Cando o usuario accede á pantalla,  pode ver o estado dos grupos dos dous últimos días de forma
automática. Poderán ver os datos dos grupos dados de alta e poderán cambiar o filtro de datas de inicio
e fin para realizar a procura dos datos.
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Pódese acceder á consulta de fichaxes diarios e a máis información do grupo, que teña mecanizado no
SIFO. Para iso o usuario ten a súa disposición dous enlaces para poder acceder a esta funcionalidade, tal
e como se indica na seguinte captura:

Ao pulsar na opción de consulta de fichaxes diarias ábrese a mesma pantalla xa explicada no punto 2.14.

No  caso  de pulsar  na  opción  de máis  información,  mostrarase unha  nova  pantalla  cos  datos  máis
relevantes do grupo rexistrados en SIFO3, tal e como se pode ver na seguinte captura:

Pulsando o botón “EXPORTAR” obterase un ficheiro con formato .csv cos datos mostrados 

en pantalla. Dito botón aparece inhabilitado no caso de non haber datos.
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2.16. Migración de pegadas
Existen  dous  formatos  de  pegadas  rexistradas  no  sistema:  Agora  e  ISO.  Nas  oficinas  de  emprego
rexístranse as pegadas en formato Agora, mentres que a funcionalidade “Fichaxe do grupo” so traballa
con pegadas ISO. A identificación de asistentes mediante esta funcionalidade require nestes casos da
migración das pegadas en formato Agora a formato ISO.

Para os asistentes nesta situación amosarase habilitado o botón “MIGRAR” que permitirá realizar a
migración.

Tras pulsar no botón Migrar, na ventá de lectura de pegadas mostrarase marcados os dedos pendentes
de migración, así como a puntuación obtida á hora de rexistrar as pegadas correspondentes. O usuario
deberá pulsar  o botón “MIGRAR” e o  asistente ao curso deberá introducir  no lector  un dos dedos
indicados.

Unha mensaxe de confirmación avisará do éxito ou fracaso do procedemento. Se a migración se realizou
correctamente o dedo introducido xa non aparecerá marcado na ventá de migración de pegadas. En

COBIPE_SCH_MU_manualUsuario_gl Páxina 39 de 74



MO_v.06.02

caso contrario aparecerá unha ventá indicando o cerca que estivo de migrar a pegada nese intento,
existen tres posibles resultados:

• Calidade baixa

• Calidade media

• Calidade alta

Ademais mostrase a puntuación obtida no intento. O asistente ao curso poderá seguir introducindo o
resto de dedos pendentes de migrar no lector ata que a operación sexa cancelada ou todos os dedos
queden migrados.

2.17. Alta de novas pegadas
É posible dar de alta novas pegadas na aplicación COBIPE. Para facer isto, os asistentes deben de validar
unha destas dúas condicións:

• Tódolos  asistentes  ocupados  que  non  dispoñan  de  pegadas  dadas  de  alta  na  Oficina  de
Emprego.

• Tódolos asistentes, independentemente do seu estado que non teñan pegadas ISO validadas.
Isto pensouse para usuarios que teñen problemas co proceso de migración das pegadas, polo
que se recomenda intentar facer a migración varias veces ata estar seguro de que non se pode
realizar.

As  pegadas  rexistradas  quedarán  asociadas  á  entidade  do  grupo  na  que  se  rexistran,  podendo
empregarse en calquera grupo de esta entidade. 

Para  dar  de  alta  unha  pegada  seleccionaremos  o  grupo  onde  o  asistente  ten  pensado  fichar  e
pulsaremos o botón “REXISTRAR”  que figura xunto ao identificador.

Tras premer no botón, amosarase a seguinte pantalla:
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Para dar de alta a pegada debemos seleccionar no despregable “Dedo a rexistrar” o nome do dedo do cal
vamos a rexistrar a súa pegada. Pulsaremos “REXISTRAR PEGADA” e colocaremos o dedo indicado no
lector. Capturarase a pegada e unha mensaxe indicará o correcto rexistro da mesma se todo foi ben.

2.18. Consulta de pegadas
É posible consultar as pegadas que ten rexistradas un DNI e así  identificar o dedo que debe empregar
para realizar cada tipo de fichaxe. Esta funcionalidade tamén pode ser útil para identificar as pegadas
migradas das pendentes de migrar

Ao carón de cada DNI existe o botón “PEGADAS” que permite visualizar esta información.
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Premendo  este  botón  amosarase  a  seguinte  pantalla  cos  dedos  cos  que  o  asistente  pode  fichar
marcados de distintos cores segundo o tipo de fichaxe que pode realizar.

• Os dedos marcados en  amarelo teñen pegadas unicamente en formato Agora e tan só poden
empregarse para fichaxes individuais (tradicional).

• Os dedos marcados en verde teñen pegadas en formato Agora e ISO e poden empregarse para
calquera tipo de fichaxe.

• Os  dedos  marcados  en  azul teñen  pegadas  ISO  rexistradas  en  COBIPE,  poden  empregarse
unicamente para fichaxes áxiles.

2.19. Borrado de pegadas pola entidade
A partir desta versión, permítese ás entidades poder borrar pegadas rexistradas sempre e cando se
cumplan as seguintes premisas:

• Esa pegada pertence á entidade dos grupos do usuario.

• Non  se  utilizou  esa  pegada  para  realizar  ningunha  fichaxe  biométrica  ou  tódalas  fichaxes
biométricas realizadas están rexeitadas polo técnico.

O borrado das pegadas realízase dende a opción de PEGADAS na que ten habilitada a opción de poder
borrar a pegada cos seguintes pasos:
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1. Seleccionar no combo o dedo a borrar (1),  unha vez seleccionado ponse en vermello o dedo
seleccionado (2).

2. Pulsar o botón BORRAR PEGADA (3) e sairá unha mensaxe de confirmación do  borrado.

3. Téñense que ter as seguintes consideracións: 

o Se  tódalas  pegadas  da  persoa  son  da  Oficina  de  Emprego,  a  opción  de  borrar  aparece
desactivada. 

o Se algunha das pegadas é da entidade, entón aparece habilitada a opción e no combo só
aparecen as pegadas da entidade. 

o Ó borrar, se a pegada ten fichaxes activas, entón dará un erro indicando que existen fichaxes
rexistrados. 

Polo tanto, á hora de borrar as pegadas é posible que o fagan os usuarios. Nese momento
poden  ter  información  de  qué  dedo  é  o  mellor  e  si  o  recoñece  (coa  opción  de  PROBAR
CAPTURA). No caso de querer borrar unha pegada pode identificar as fichaxes que se fixeron
con esa pegada solicitando ó técnico que os rexeite e finalmente, borrar as pegadas. 
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3. ERROS COÑECIDOS E SOLUCIÓNS
Neste apartado indícase os posibles problemas que poden aparecer e as actuacións a realizar para
solucionalos.

En caso de dúbida ou se as actuacións indicadas non soluciona o erro, póñase en contacto co CAU. Na web
da  Consellería  pode  consultar  como  poñerse  en  contacto  co  CAU:
https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/formacion-emprego/cobipe

3.1. Lista de mensaxes de erro e actuacións a realizar

Código Descrición Actuación

445
Non se poden modificar as ausencias 
xustificadas

-Unha ausencia xustificada dada de alta no
sistema non se pode modificar.

446 A ausencia solápase cun fichaxe previo
-Ao dar de alta unha ausencia non pode 
coincidir con outra ausencia ou fichaxe. 
Comprobar as datas do xustificante.

450 O grupo que intenta crear xa existe.
-Comprobar que tódolos campos 
requiridos están cubertos e reintentar a 
acción.

451
O asistente que intenta engadir xa existe 
neste grupo.

-Comprobar que o asistente que se está a 
engadir no grupo non existe xa no grupo.
-Reiniciar a aplicación.

452
O grupo precisa ter asistentes para poder 
rexistrar fichaxes

-Comprobar que o grupo ten asistentes 
para poder usar a funcionalidade

454
Non se poden crear incidentes anteriores ó 
día dd/MM/yyyy.

-Comprobar que a data de creación do 
incidente é posterior ó día mostrado por 
pantalla.

456 O grupo non ten ningunha entidade asociada.
-Comprobar que o grupo creado coincide 
co curso a impartir.
-Poñerse en contacto co CAU 

457
O dedo que intenta rexistrar xa ten pegadas 
dixitais. Seleccione outro dedo para 
completar o rexistro.

-Reintentar rexistrando outro dedo 
distinto.

459
Non se puido conectar co servizo 
validarUsuarioRol.

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU

460 O obxecto request está baleiro. 
-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU 

461 O contido do obxecto está baleiro.

-Limpar o escáner.
-Reconectar o escáner.
-Reintentar.
-Poñerse en contacto co CAU 

462 Hai campos obrigatorios baleiros.

-Comprobar que tódolos campos 
requiridos están cubertos e reintentar a 
acción.
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464 Non se puido conectar co servizo de Pegada.
-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU

465
Non se puido construír a URL ó servizo de 
Pegada.

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU 

466
Non dispón de permisos para rexistrar 
pegadas nesta entidade.

-Comprobar que o grupo seleccionado é 
correcto e pertence a esta entidade.
-Poñerse en contacto co CAU

480
Non se puido conectar co servizo de 
consultaIdentidadAlumno 

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU 

481
Non se puido construír a URL ao servizo de 
consultaIdentidadAlumno

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU

482 Non se puido conectar co servizo remoto
-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU

484
Non se puido construír a URL ó servizo de 
verificarHuella.

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU 

485
Non se puido conectar co servizo de 
autenticación.

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU

487
O usuario ou contrasinal introducidos non 
son válidos.

-Volver a introducir as credenciais de 
autenticación e reintentar o inicio de 
sesión. 
-Poñerse en contacto co CAU

488
Non se puido conectar co servizo de 
verificarHuella. Inténteo máis tarde.

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU 

489

Non se puido realizar a validación da pegada.
Asegúrese de que o cristal do lector estea 
limpo e de colocar correctamente un dos 
dedos
indicados na imaxe. 

- Reintentar
- Colocar o dedo indicado no lector.
- Limpar o lector e colocar o dedo 
correctamente.
-O erro pode que se produza aínda tendo a
pegada correctamente rexistrada; tras 
realizar varios intentos a migración 
debería de realizarse correctamente. 

492

Non se puido realizar a migración. Asegúrese
de que o cristal do lector estea limpo e de 
colocar correctamente un dos dedos 
indicados na imaxe.

- Reintentar
- Colocar o dedo indicado no lector, 
movelo ou colocalo noutra posición.
- Limpar o lector e colocar o dedo 
correctamente

497

Non se puido conectar co servizo de 
registrarHuella 

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU.
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498
Non se puido conectar co servizo de 
obtenerParametros.

-Reintentar pasado un tempo.
-Poñerse en contacto co CAU

499
O usuario indicado non está dado de alta en 
SIFO.

-Acceder á URL 
https://emprego.xunta.es/sifo3-
presentacion-cpdi e seguir as instrucións 
que figuran no aviso con data 17/04/2019

500 ERRO na chamada ao servizo 

-Comprobar que se ten conexión a 
internet e reintentalo cando se dispoña de
rede.
-Poñerse en contacto co CAU

601 Faltan bibliotecas dll 
-Comprobar que o compoñente 
COBIPE_SCH está correctamente 
instalado.

602 Non se encontra ningunha licencia activa
-Comprobar que o servizo de licencias de 
Neurotechnology está funcionando e a 
licencia esta dada de alta.

603
Ningún escáner conectado
Non se atopou ningún escáner dispoñible

-Comprobar que o escáner esta 
correctamente configurado cos drivers 
instalados. Se non o soluciona, siga o 
apartado 3.6

610
Arquitectura no soportada. Se requiere JVM 
de 32 bits

-Comprobar que la máquina virtual de 
Java instalada é de 32 bits, necesario para 
o funcionamento das librerías de 
Neurotechnology.

3.2.  ERRO:  O  servizo  de  licenzas  de  Neurotechnology  está
detido
Este  erro  aparece  cando  abrimos  o  aplicativo  mentres  o  servizo  que  xestiona  as  licenzas  de
Neurotechnology está detido mostrando a seguinte pantalla:

Para facelo funcionar de novo, é preciso ir ó cartafol onde foi instalado COBIPE. 

O cartafol estará localizado nunha ruta semellante a esta:

C:\Program Files (x86)\COBIPE_SCH\Neurotec Biometric 4.5\Activation
Facemos  dobre  clic  sobre  un  executable  chamado  "ActivationWizard.exe"  e  apareceranos  esta
pantalla:
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Prememos sobre o botón Start de cor verde para activar o proceso. 

Unha vez pulsado, o texto en vermello debería tornar verde indicando que o proceso está activo.

Finalmente, tras reiniciar COBIPE, debería de abrir correctamente sen mostrar o erro.

3.3. Incidencias na migración de pegadas

3.3.1. Non se capturou a pegada correctamente. Inténteo de novo
Descrición: 
Cando se vai migrar unha pegada e se coloca o dedo no lector, salta a mensaxe de erro "Non se 
capturou a pegada correctamente. Inténteo de novo".

Causa: 
Este erro prodúcese cando se trata de migrar unha pegada ó novo formato e se coloca o dedo no 
escáner. Tras procesarse a petición devolve o erro "Non se capturou a pegada correctamente. Inténteo 
de novo.". Pode deberse a que o escáner non leu correctamente o dedo ou a imperfeccións/desgastes no
dedo ilexibles polo escáner que fai que se presente o erro.
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Resolución: 
Inténteo de novo, colocando o dedo noutra posición onde se cubra a superficie completa do lector, 
limpe o lector, etc. Non deixe o dedo colocado no lector máis de 2 segundos. Se non lee a pegada en 2 
segundos levante o dedo e vólvao colocar. Pode utilizar unha almofada para papeis para humedecer o 
dedo se este está moi seco.
O erro pode que se produza aínda tendo a pegada correctamente rexistrada; tras realizar varios 
intentos a migración debería de realizarse correctamente. É normal ter que realizar bastantes intentos 
para realizar a migración debido ás características do formato antigo da pegada dixital. Se tras varios 
intentos segue dando erro, probar a migrar outro dos dedos pendentes por migrar. 

Para realizar as fichaxes de entrada e saída só é necesario migrar 1 dedo que será o que o utilice para 
fichar, é dicir, non é imprescindible migrar os tres dedos.
Se tras realizar os mesmos pasos con tódolos dedos segue sen poder realizar a migración, póñase en 
contacto co CAU para que lle abra unha incidencia e revise o problema.
Mentres dure a incidencia deberá fichar dende COBIPE facendo uso da fichaxe manual indicando o 
número de incidencia proporcionado polo CAU.

3.3.2. Non se puido realizar a migración. Asegúrese de que o cristal do
lector estea limpo e de colocar correctamente un do dedos indicados
na imaxe

Descrición: 
Cando se vai migrar unha pegada e se mete o dedo no lector, salta a mensaxe de erro "Non se puido 
realizar a migración.  Asegúrese de que o cristal do lector estea limpo e de colocar correctamente un 
dos dedos indicados na imaxe.". 

Causa: 
Este erro normalmente prodúcese cando se introduce o dedo de forma rara no escáner (torcido, 
ladeado, de forma parcial...). Tamén se pode producir por introducir un dedo que non se corresponde 
con ningún dos rexistrados. Este erro tamén se pode dar aínda que se coloque o dedo de forma 
correcta, debido as características do formato antigo de pegadas.

Resolución: 

Inténteo de novo movendo o dedo, colocándoo noutra posición onde se cubra a superficie completa do 
lector, limpe o lector, etc. O erro pode que se produza aínda tendo a pegada correctamente rexistrada; 
tras realizar varios intentos a migración debería de realizarse correctamente.

3.3.3. Erro 489
Descrición: 
Ao introducir o dedo no escáner, móstrase a mensaxe con código de erro 489.

Causa: 
Non se logrou realizar a validación da pegada. Leuse a pegada correctamente pero non identificou á 
persoa indicada.
 
Resolución: 
Inténteo de novo movendo o dedo, colocándoo noutra posición onde se cubra a superficie completa do 
lector, limpe o lector, etc. O erro pode que se produza aínda tendo a pegada correctamente rexistrada.

3.3.4. Erro 492
Descrición: 
Ao introducir o dedo no escáner, móstrase a mensaxe con código de erro 492. 
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Causa: 
Non se puido completar a migración da pegada.

Resolución: 
Inténteo de novo movendo o dedo, colocándoo noutra posición onde se cubra a superficie completa do 
lector, limpe o lector, etc.

3.3.5. Non se puido conectar co servizo de ‘...’
Descrición: 
Na pantalla de migración de pegadas, tras pulsar o botón MIGRAR e introducir un dos dedos marcados 
en color no escáner, móstrase o erro: { Non se puido conectar co servizo de ‘...’. Inténteo máis tarde. } . 
Non se logra realizar a migración. 

O erro máis común de servizo que pode aparecer é: "Non se puido conectar co servizo de verificarHuella.
Inténteo máis tarde."

Causa: 
Este error prodúcese cando se trata de migrar unha pegada ao novo formato e algún dos servizos 
presenta problemas. Soe deberse dos servidores aloxados na Xunta de Galicia. 

Resolución: 
Esperar un tempo e intentalo de novo. A veces o tempo a esperar pode variar segundo o estado do 
servizo. Se segue producíndose, contactar co CAU para abrir incidencia a Nivel 2 para poder investigar o 
erro. 
Se non pode realizar a fichaxe ou se produciu un atraso na fichaxe rexistre unha fichaxe manual 
indicando o erro. 

3.4. Incidencias ao ler a pegada dixital
3.4.1. O lector non lee a pegada pero a aplicación non mostra mensaxe 
de erro

Descrición: 
Ocorre cando a aplicación amosa en pantalla a frase "Coloque un dedo no lector..." ou se está nunha 
pantalla onde se require que se coloque o dedo no lector (Fichaxe áxil, migrar, rexistrar, probar 
instalación...), e a pesar de apoiar o dedo no escáner non o detecta e a pantalla queda esperando dando 
a sensación de que está bloqueada. Pódese producir ao ler a pegada, rexistrando a fichaxe ou realizando
unha migración como se mostra nas seguintes pantallas respectivamente:
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Causa: 
Prodúcese  debido  a  que  o  sensor  do  escáner  non  salta  cando  se  coloca  o  dedo  na  lente.  Como
consecuencia, é habitual deixar o dedo sobre o escáner minutos e da a sensación de que a pantalla está
bloqueada, cando o que pasa é que o sensor non se lanzou.
 
Resolución: 
Esperar un tempo e intentalo de novo. As veces o tempo a esperar pode variar segundo o estado do 
servizo. Se segue producíndose, contactar co CAU para abrir incidencia a Nivel 2 para poder investigar o 
erro. Se non pode realizar a fichaxe ou se produciu un atraso na fichaxe rexistre unha fichaxe manual 
indicando o erro. 

3.5. Incidencias na fichaxe áxil
3.5.1. Non se capturou a pegada correctamente. Inténteo de novo

Descrición: 
Cando se vai fichar co método áxil e se apoia o dedo no lector, salta a mensaxe de erro: "Non se 
capturou a pegada correctamente. Inténteo de novo" como se mostra na seguinte pantalla: 
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Causa: 
O lector non foi capaz de ler a pegada. 

Resolución: 
Inténteo de novo movendo o dedo, colocándoo noutra posición onde se cubra a superficie completa do 
lector, limpe o lector, etc. O erro pode que se produza aínda tendo a pegada correctamente rexistrada; 
tras realizar varios intentos a migración debería de realizarse correctamente. Ás veces se o dedo está 
moi seco o lector ten máis dificultade en ler a pegada. Probar a humedecelo.

3.6. ERRO 603: Ningún escáner conectado
Este erro móstrase, normalmente, cando o escáner non está correctamente conectado ó PC. Pero 
tamén se pode dar o caso de que os drivers instalados para o dispositivo non sexan compatibles.

A súas causas e posibles solucións son as seguintes.

3.6.1. COBIPE_SCH instalado nunha ruta errónea
O aplicativo COBIPE_SCH debe de instalarse na ruta que aparece por defecto. Se se modifica pode dar 
erros á hora de recoñecer o lector ou incluso de validar a licencia.
Ver punto na pantalla “Elegir lugar de instalación” premer en “Siguiente”.

3.6.2. Incompatibilidade con outros lectores integrados
Nalgúns casos pouco habituais, é posible que existan conflitos entre o dispositivo utilizado para Cobipe 
e un lector de pegadas integrado (como pode ser o caso de dispositivos portátiles con lector de pegadas
propio). Neste caso, para descartar que o error se produza por este motivo, deberemos deshabilitar 
temporalmente o dispositivo integrado. Para elo dende o administrador de dispositivos, procederemos 
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a seleccionar o lector que non imos a utilizar e seleccionaremos “Deshabilitar dispositivo”.
Desta forma, poderemos habilitalo de novo, de ser necesario, seguindo exactamente o mesmo 
procedemento pero seleccionando a opción “habilitar dispositivo”.

3.6.3.
Reinstalación de drivers compatibles
Se unha vez comprobado que o escáner está correctamente conectado e comprobadas as indicacións 
dos apartados anteriores, continúa aparecendo esta mensaxe, deberemos realizar as seguintes 
comprobacións:
Dende o administrador de dispositivos de Windows comprobaremos que o dispositivo está sendo 
recoñecido polo sistema:
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Abrirásenos unha pantalla como a seguinte, na que nos debería aparece o dipositivo biométrico 
empregado. No noso caso, trátase dun lector “U.are.U 4500 FingerPrint Reader”.
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A continuación desinstalaremos o dispositivo e o driver asociado, para así poder realizar unha nova 
configuración.
Seleccionamos o noso dispositivo, prememos co botón dereito e seleccionamos “Desinstalar el 
dispositivo”
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Na pantalla que se nos mostra marcaremos a caixa “Eliminar el software de controlador de este 
dispositivo”.
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O seguinte  paso,  consiste  na  desinstalación do programa de instalación dos drivers  do dispositivo.
Debido a requirimentos do aplicativo, non tódolos drivers dispoñibles para os mesmos son compatibles
con Cobipe.  Por  elo,  é  preciso comprobar a  versión que temos instalada e,  de non ser  compatible,
desinstalala do noso equipo. 

Os  drivers  compatibles  pódense  descargar  da  páxina  web  de  COBIPE
https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/formacion-emprego/cobipe/requirimentos ,  no
apartado “drivers compatibles”.

Para eliminar uns drivers que xa tiñamos instalados, imos a “Agregar o quitar programas”

Buscamos  os  drivers  a  eliminar.  Seguindo  o  noso  exemplo,  nos  visualizamos  os  drivers  de  “Digital
Persona U.are.U RTE”. Seleccionámolos e pulsamos “Desinstalar”. Durante este proceso vainos solicitar
en varias ocasións que reiniciemos o PC.
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Para a instalación dos novos drivers, seleccionamos a versión compatible correspondente á marca e
modelo do noso dispositivo. O procedemento a seguir é bastante sinxelo, posto que unicamente hay que
executar  o  instalable  correspondente  e  se  nos  abrirá  un  asistente  que  nos  guía  durante  toda  a
instalación.
Imos dispoñer de dúas versións de drivers (32 e 64 bits), no caso de executar unha versión incorrecta
veremos unha mensaxe como a seguinte:

Se a versión seleccionada é a  correcta,  mostrarásenos un asistente moi  similar ó  que se mostra a
continuación (pode variar segundo a versión de drivers a instalar).

Prememos sobre “Install”  e  deixamos que se execute todo o procedemento.  Durante o  proceso de
instalación  vai  a  solicitar  un  ou  varios  reinicios  do  PC.  
Unha vez instalados os drivers, recoméndase liberar e configurar novamente a licencia do dispositivo.
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Se, unha vez actualizados os drivers o dispositivo continúa sen recoñecerse, debemos comprobar que
non teñamos activa a opción “Use UTF-8 Unicode para la compatibilidad de idioma en todo el mundo”
de Windows.

Para comprobalo, iremos a Panel de Control:
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Seleccionamos “Reloj y región”:

Continuamos coa opción “Región”:
Na pantalla que se mostra seleccionamos a pestana “Administrativo” e a continuación “Cambiar 
configuración regional del sistema...”

COBIPE_SCH_MU_manualUsuario_gl Páxina 59 de 74



MO_v.06.02

Desmarcamos a caixa de verificación, deixándoa tal e como está na imaxe. Gardamos os cambios. A
continuación  reiniciaremos  o  PC  para  que  se  apliquen  as  modificacións  e  probaremos  de  novo  o
funcionamento do lector.
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4. INSTALACIÓN DA APLICACIÓN
4.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS
4.1.1. Requisitos de Hardware e software

• Hardware

o Procesador Intel® 2GHz ou superior (32-bit ou 64-bit)

o Memoria RAM 1 GB ou superior

o Disco Duro 1 GB de espazo libre

o Resolución de Pantalla 1024 x 768 píxeles ou superior

o Lector biométrico de pegada dactilar (ver lista de lectores compatibles na   páxina web da
Consellería  )

o Conexión a Internet 5 MB, 10 MB ou superior

• Software

o Sistema Operativo Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit o 64-bit)

o Máquina Virtual Java JRE 1.8 ou superior (32bits). A aplicación non é compatible con JRE 1.11 ou
superior. A  versión recomendada é 1.8.

o Navegador web:  Microsoft  Edge,  Microsoft  Internet Explorer  9,  Mozilla Firefox ou Google
Chrome.

o Licencia do framework biométrico Verifinger do fabricante Neurotechnology. No punto 4.2.4.
indícanse as instrucións para adquirir a licencia.

4.1.2. Drivers dos dispositivos
Antes de realizar a instalación da aplicación é necesario dispor do driver ou controlador do lector de
pegadas que se vai empregar. 

Os  drivers  compatibles  pódense  descargar  da  páxina  web  de  COBIPE
https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/formacion-emprego/cobipe/requirimentos ,  no
apartado “drivers compatibles”. É necesario instalar estes drivers xa que as últimas versións dos drivers
dos fabricantes non son compatibles con COBIPE.

4.2. INSTALACIÓN
Para  instalar  o  sistema  correctamente  no  seu  equipo  deberá  descargar  e  instalar  o  arquivo
correspondente  en  función  de  se  é  unha  primeira  instalación  no  equipo  (punto    4.  2  .  1)  ou  dunha
actualización (punto   4.2.3).

4.2.1. Instalación dende cero
No  caso de que no equipo non se atope instalada unha versión anterior de COBIPE, deberá executar o
asistente de INSTALACIÓN que poderá descargar dende a páxina web da Consellería.
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A instalación dende cero implica que se debe configurar a licenza Neurotec. Isto explicase na sección
4.2.2. Configuración da licenza de Neurotechnology.

1. O iniciar o proceso de instalación deberase de seleccionar o idioma

2. Iniciarase o asistente de Instalación. Debe premer en “Siguiente”

3. Deberanse seleccionar os seguintes compoñentes e premer en “Siguiente”
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4. Na pantalla “Elegir lugar de instalación” premer en “Siguiente”.
IMPORTANTE: aínda que o proceso permita seleccionar unha ruta distinta para o Directorio de
Destino, deberase aceptar a ruta por defecto.

5. Na seguinte pantalla premer en “Instalar”
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6. Durante o proceso de instalación comprobarase si existe algunha versión de Java instalada no
equipo, no caso de que non haxa iniciarase a instalación da mesma, para proceder prema no
botón “Instalar” 

e posteriormente no botón “Cerrar”

7. Na seguinte pantalla premer en “Terminar”, con isto queda finalizado o proceso de instalación

COBIPE_SCH_MU_manualUsuario_gl Páxina 65 de 74



MO_v.06.02

4.2.2. Configuración da licenza de Neurotechnology
Unha  vez  que  finalice  a  instalación  é  necesario  configurar  a  licenza  Fingerprint  Client  de
Neurotechnology. Esta pódese rexistrar mediante un Serial Number ou un arquivo .lic

1. Debe executar o ficheiro ActivationWizard.exe
Para localizalo no seu equipo pode mecanizar o nome do arquivo no buscador de programas do
equipo ou acceder  a carpeta Archivos de programa, seleccionar a carpeta COBIPE_SCH, dentro
desta acceder a Neurotec Biometric 4.5  e finalmente a carpeta  Activation.

2. Premer no botón “Añadir licencias” 

3. Mecanizar o Serial Number ou axuntar o Arquivo Lic e premer no botón “Finish”

4. Na pantalla aparecerá a confirmación do rexistro da licenza no Activation Wizard
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Nota: Tras activarse a licenza, é necesario reiniciar o equipo.

4.2.3. Actualización dende a versión 1
No caso de que exista instalada no equipo unha versión anterior de COBIPE, deberá executar o asistente
de ACTUALIZACIÓN que poderá descargar dende a páxina web da Consellería.

Neste  caso  non  será  necesario  configurar  a  licenza  de  Neurotec,  posto  que  xa  debera  de  estar
correctamente instalada da instalación previa.

1. O iniciar o proceso de instalación deberase de seleccionar o idioma
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2. Iniciarase o asistente de Instalación. Debe premer en “Siguiente”

3. Na pantalla de selección de compoñentes premer en “Siguiente”.

4. Na pantalla “Elixir lugar de instalación” premer en “Siguiente”.

IMPORTANTE  : aínda que o proceso permita seleccionar unha ruta distinta para o Directorio de 
Destino, deberase aceptar a ruta por defecto
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5. Con isto queda rematado o proceso de actualización

4.2.4. Proceso de compra da licencia Fingerprint Client dende a páxina
de Neurotechnology
A aplicación COBIPE utiliza o framework biométrico Fingerprint Client do fabricante Neurotechnology.
Para poder utilizalo é necesario adquirir unha licencia a utilizar en cada lector. Polo tanto é necesaria
unha licencia para cada lector a instalar.

Ademais dos distribuídos do fabricante é posible adquirir a licencia dende a propia páxina do fabricante
de forma online. Neste apartado indícanse os pasos a modo de guía para adquirir a licencia deste xeito.

1. Imos á páxina do fabricante Neurotechnology:  https://www.neurotechnology.com/ 

2. Imos a “Verifinger SDK” como se mostra no recadro vermello da imaxe:
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3. Imos a “Order online” e despois a “additional component licenses for VeriFinger 4.2 / 5.0 / 6.x / 7.x
/ 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.x Standard / Extended SDK customers” como se mostra nos recadros 
vermellos da imaxe:

4. Indicamos o SDK Reference ID. Este código asociado á aplicación COBIPE proporciónase dende o 
CAU a través do correo electrónico de soporte da aplicación: soporte-cobipe@xunta.gal

5. Seleccionamos a licencia indicada na seguinte imaxe e pulsamos “update”:
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6. Indicamos o número de licencias a adquirir. Lembre que se necesita unha licencia por lector a 
instalar:

7. Cubrimos os datos da empresa e pulsamos actualizar (“Update”), confirmamos o IVE e pulsamos
actualizar (“Update”) novamente:
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8. Indicamos o tipo de licencia a adquirir:
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9. Revisamos os datos da orde de compra. Temos que seleccionar un método de pago dos posibles 
(tarxeta de crédito, PayPal ou transferencia bancaria). Este último método permite emitir unha 
factura proforma que será enviada por correo electrónico ou fax á nosa elección (será cuberta 
automaticamente cos datos indicados nos pasos anteriores):

10. Finalizamos a orde de compra: revisamos os datos, establecemos a forma de pago e realizamos 
o pedido.
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