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1. Přehled rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní aplikace IUCLID 6 má hlavní okno s pevnými nabídkami pro funkce,
které se zobrazují v jeho horní a dolní části. Mezi oběma těmito oblastmi nabídky se uprostřed
nachází oblast, v níž se může zobrazit buď domovská stránka, nebo různá pole umožňující správu
údajů. Tato oblast je rozdělena na tři podokna: Navigation (Navigace), Data (Údaje) a Information
(Informace). Celkové uspořádání rozhraní je znázorněno níže.
Obrázek 1:

Struktura rozhraní aplikace IUCLID 6

Popis k Obrázek 1:
1. Hlavní nabídky;
2. Nabídka horního panelu nástrojů;
3. Oblast pro systémové zprávy. Černou šipkou směřující dolů, která se nachází v pravé části, se
tato oblast rozbalí tak, že se zobrazí všechny zprávy;
4. Hlavní vnitřní okno, které zobrazuje buď domovskou stránku, nebo stránku rozdělenou do tří
podoken: Navigation (Navigace), Data (Údaje) a Information (Informace).
5. Nabídka dolního panelu nástrojů, která zobrazuje aktivní Legal entity (Právní subjekt),
aktuálního User (Uživatele) a úlohy na pozadí.
Některé funkce aplikace IUCLID 6 se zobrazují v samostatném vyskakovacím okně. V některých
případech obsahuje toto vyskakovací okno průvodce, který umožňuje strukturované a postupné
vkládání údajů. Jedná se například o Export (Export) a o vytváření Dossier (Dokumentace). Části
hlavního okna jsou popsány níže.

1.1. Stavy ikon, položek nabídky a tlačítek v rozhraní
V rozhraní mohou být zobrazeny ikony, položky nabídky a tlačítka obsahující odkazy na funkce ve
třech různých stavech. Tmavě šedá znamená, že odkaz je aktivní. Velmi světle šedá znamená, že
odkaz není aktivní buď proto, že tato funkce není relevantní, nebo proto, že je z bezpečnostních
důvodů zablokována. Oranžová barva znamená, že kurzor myši je aktuálně umístěn nad určitou
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položkou tak, že primární kliknutí / kliknutí levým tlačítkem příslušný odkaz aktivuje. V některých
případech umožňuje kliknutí pravým tlačítkem přístup k nabídce. Příklad použitých barev je
zobrazen níže.
Obrázek 2:

Barvy a odstíny používané v rozhraní

Popis k Obrázek 2:
1. Ikona nebo položka nabídky je deaktivována;
2. Kurzor je umístěn nad oblastí, na kterou lze kliknout;
3. Na ikonu nebo položku nabídky lze kliknout.

1.2. Společné funkce v rozhraní
V rámci celého rozhraní jsou používány následující funkce.

1.2.1.

Znak

Jednotlivá pole a skupiny polí mohou být označeny znakem ve tvaru vlaječky. Standardně nejsou
nastaveny žádné znaky. Jeden a tentýž znak může označovat důvěrnost a/nebo přidružení k
určitému předpisovému programu. Znaky lze použít pro filtrování údajů při jejich umísťování do
složky Dossier (Dokumentace), exportu nebo tisku. Pole, ke kterému se znak vztahuje, je
označeno buď v názvu znaku, nebo se nachází přímo pod ikonou znaku. Znak je sám o sobě
polem, které lze otevřít a vkládat do něj údaje, jak je zobrazeno níže.
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Nastavení důvěrnosti ve znaku

Pro přiřazení důvěrnosti ke znaku klikněte na šipku směřující dolů a otevřete seznam. Pokud je
požadováno odůvodnění důvěrnosti, vložte je do pole Justification (Odůvodnění), což je volné
textové pole s volnou textovou šablonou. Návrhy textu, který má být vložen, jsou uvedeny v
šablonách pro volný text. Chcete-li otevřít šablonu pro volný text, klikněte na ikonu s písmenem A
se šipkou v pravém dolním rohu . Pro zkopírování textu z této šablony do pole klikněte na
tlačítko označené Insert (Vložit). Poté text upravte podle potřeby.
Chcete-li nastavit přidružení k předpisovému programu, zaškrtněte jedno nebo více políček, jak je
zobrazeno níže.
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Obrázek 4:

Nastavení znaku pro přidružení k předpisovému programu

Každý z možných stavů znaku má svou vlastní ikonku, jak je zobrazeno níže.
Tabulka 1: Ikony pro stavy znaku

Ikona

Stav
Není nastaven žádný znak.
Je nastaven znak, který však nezahrnuje
důvěrnost.
Je nastaven znak, který zahrnuje důvěrnost.

Pokud je nastaven znak, zobrazí se vedle něho kód uvádějící jeho typ. Kódy pro důvěrnost jsou
CBI (Confidential business information) (Důvěrné obchodní informace), IP (Intellectual property)
(Duševní vlastnictví) nebo No PA (not publicly available) (není veřejně přístupný). Kód pro
přidružení k předpisovému programu je kód uvedený v rozhraní velkými písmeny před pomlčkou,
například EU: REACH. V níže uvedeném příkladu je nastaven znak, který indikuje, že pole
obsahuje důvěrné obchodní informace a je přidruženo k nařízení EU REACH.
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Znak uplatněný na pole

1.3. Hlavní nabídky
Nabídky umožňují přístup k různým funkcím a částem daného rozhraní. V některých případech je
přístup k téže funkci poskytován i z jiného místa rozhraní, jako například kliknutí pravým tlačítkem
na vybrané dokumenty. Pokud se ikona zobrazuje ve velmi světle šedé až téměř bílé barvě,
znamená to, že daná funkce buď není v daném kontextu relevantní, nebo k ní stávajícímu Uživatel
(Uživateli) nebyl povolen přístup.

1.3.1.

File (Soubor)

Nabídka souborů umožňuje přístup k mnoha funkcím, přičemž k řadě z nich lze přistupovat i
odjinud. Výjimkou jsou funkce správy, které jsou přístupné pouze zde.

1.3.1.1.

Log in (Přihlásit)

Tato možnost otevře vyskakovací okno, ze kterého se User (Uživatel) může přihlásit tak, jak je
zobrazeno níže. Je přístupná pouze tehdy, když není přihlášen žádný User (Uživatel) a je
aktivována správa uživatelů. Více informací naleznete v oddílu15 Správa uživatelů.
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Přihlašovací okno

Log out (Odhlášení)

Při odhlášení zůstane aplikace spuštěná a hlavní okno otevřené. User (Uživatel) se pak může
přihlásit tak, jak je popsáno v předchozím oddíle. To je relevantní pouze tehdy, pokud je User
(Uživatel) přihlášen a je aktivována správa uživatelů. Více informací naleznete v oddílu15 Správa
uživatelů.

1.3.1.3.

System administration (Správa systému)

Tato možnost umožňuje upravit různá nastavení, která ovlivňují chování celého systému. Je
přístupná pouze tehdy, je-li zobrazena domovská stránka.
1.3.1.3.1.

General (Obecné)

Mez dotazu je maximální počet dokumentů zobrazených v rámci jednoho hledání v navigačním
podokně. Lze nastavit horní hranici této meze s cílem zabránit systému ve vyčerpání zdrojů, jako
je například paměť, pokud má vyhledávání příliš mnoho výsledků.
1.3.1.3.2.

Security policy (Bezpečnostní opatření)

Toto nastavení se týká ověřování Users (Uživatelů), jak je popsáno v oddíle 15.1.2.2 Password
management (Správa hesel) (Správa hesel) a v oddíle 15.1.2.4.1 General (Obecné) (Obecné).
Tyto funkce jsou relevantní pouze v případě, že je využívána správa uživatelů.
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Export (Exportovat)

V prvním poli Number of bulk exported documents allowed (Povolený počet hromadně
exportovaných dokumentů) lze nastavit horní mez počtu dokumentů, které lze exportovat
najednou. Tím lze například zabránit vyčerpání prostoru úložiště uprostřed procesu exportu.
Druhé pole, Max number of bulk exported documents per directory (Maximální počet hromadně
exportovaných dokumentů do adresáře), lze použít k nastavení horní meze počtu souborů
exportovaných do jednotlivé složky. Po dosažení této meze vytvoří aplikace IUCLID 6 automaticky
novou složku a dále pokračuje v exportu do této nové složky. Tato funkce byla zavedena proto, že
některé systémy počítačových souborů se velmi zpomalí, pokud jsou do jedné složky umístěny
tisíce souborů, a to bez ohledu na velikost těchto souborů.

1.3.1.4.

User management (Správa uživatelů)

Tato možnost v nabídce obsahuje zkratky umožňující vytváření a správu Users (Uživatelů), Roles
(Rolí) a Groups (Skupin). Pro více informací o Users (Uživatelích), Roles (Rolích) a Groups
(Skupinách) viz oddíl 15. Odkazy na specializované nástroje pro správu uživatelů, které jsou
popsány níže, jsou rovněž v oddílech 15.1.2.5 Export users (Export uživatelů) (Export uživatelů),
15.1.2.6 Download empty users csv (Stáhnout prázdné csv uživatelů) (Stažení prázdných uživatelů
csv) a 15.1.2.7 Import users (Import uživatelů) (Import uživatelů).

1.3.1.5.

New (Nový)

Tato funkce se používá k vytvoření nového softwarového objektu náležejícího k typům, které jsou
pro aplikaci IUCLID specifické. Jedná se například o Legal entity (Právní subjekt), Site (Místo),
Substance (látka), Template (Šablona), Mixture/Product (Směs/Výrobek), Category (kategorie),
Reference substance (referenční látka), Contact (Kontakt), Literature reference (odkaz na
literaturu) a Annotation (Anotace). Ke stejné funkci lze přistoupit kliknutím pravým tlačítkem na
příslušný panel na domovské stránce.

1.3.1.6.

Save (Uložit)

Tato funkce ukládá změny do databáze. Pokud jsou údaje úspěšně uloženy, zobrazí se zpráva se
zelenou informační ikonou.

1.3.1.7.

Save with comment (Uložit s komentářem)

Komentář vložený na toto místo se zobrazí v historii úprav v rámci informačního panelu, jak je
popsáno v oddíle 1.10.4 Modification history (Historie úprav) (Historie úprav).

1.3.1.8.

Create Dossier (Vytvořit dokumentaci)

Tato funkce spustí průvodce, který umožňuje vytvoření Dossier (Dokumentace) ze Substance
dataset (Soubor údajů o látce). Nejprve je nutno v rozhraní vybrat Substance dataset (Soubor
údajů o látce).
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Export (Exportovat)

Tato funkce exportuje vybraný dokument do souboru ve formátu IUCLID 6 s příponou souboru i6z.
Možnosti jsou závislé na exportovaném dokumentu. Viz bod 17 Export.
Lze vybrat i více dokumentů, přičemž je každý vybraný dokument exportován do samostatného
souboru.

1.3.1.10. Print (Tisk)
Tato funkce převede vybraný dokument na soubor ve formátu PDF. Existuje možnost volby, zda
do převedeného souboru zahrnout Annotations (Anotace) či nikoli.

1.3.1.11. Delete (Vymazat)
Tato funkce zcela a nevratně odstraní vybraný dokument ze systému. Pokud se v systému
nacházejí údaje závisející na dokumentu, který má být vymazán, zobrazí se příslušné varování. Je
možné provést výběr více dokumentů.

1.3.1.12. Exit (Odejít)
Tato funkce zavře rozhraní. U typu instalace na ploše se vypne i samotná aplikace. U typu
instalace na serveru se vypne instance místního klienta, ale aplikace spuštěná na serveru zůstává
beze změny.

1.3.2.

Edit (Úpravy)

Tato nabídka obsahuje standardní funkce úprav: undo (zpět), redo (znovu), cut (vyjmout), copy
(kopírovat) a paste (vložit). Jsou k dispozici standardní zkratky, například CTRL+V pro paste
(vložit).

1.3.3.

Go (Přejít)

Tyto možnosti umožňují změnit zobrazení v hlavním vnitřním okně v jediném kroku.

1.3.3.1.

Back (Zpět)

Tato funkce vrací zpět na poslední předchozí zobrazení. Pokud byly do okna pro zadávání údajů
zadány údaje, avšak dosud nebyly uloženy, zobrazí se při volbě tlačítka Back (Zpět) varování, že
pro zachování změn je nutno je nejprve uložit.

1.3.3.2.

Forward (Vpřed)

Tento pokyn zruší poslední předchozí operaci Back (Zpět), která je popsána výše.
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Home (Domů)

Pokyn Home (Domů) otevírá domovskou stránku.

1.3.4.

View (Zobrazení)

1.3.4.1.

Background jobs (Úlohy na pozadí)

Background jobs (Úlohy na pozadí) jsou úkoly, které aplikace IUCLID 6 provádí na pozadí, aby
umožnila uživateli nadále používat dané rozhraní i v době, kdy tato úloha probíhá. Některé úkoly,
například export velkého množství údajů, mohou trvat příliš dlouho, než aby uživatel musel čekat
na jejich dokončení.
Výběr položky nabídky View / Background jobs (Zobrazení / Úlohy na pozadí) otevře konzolu úloh
na pozadí, která obsahuje záznam každé jednotlivé úlohy na pozadí. Záznam poslední zahájené
úlohy se zobrazuje v horní části. Tento záznam zobrazuje typ úlohy, indikátor průběhu a u
dokončených úloh prohlášení o tom, zda úloha proběhla úspěšně, nebo ne. Níže uvádíme příklad,
který zobrazuje konzolu se dvěma záznamy.
Obrázek 7:

Konzola úloh na pozadí

Pro získání informací o průběhu dané úlohy dvakrát klikněte na kterékoli místo v indikátoru
průběhu záznamu úlohy, jak je označeno výše v červeném kroužku. Tím se otevře vyskakovací
okno, které obsahuje buď souhrn, nebo pokud je daná úloha dále rozdělena na podřazené úlohy,
seznam záznamů těchto úloh. Na záznamy podřazených úloh lze rovněž dvakrát kliknout stejným
způsobem.
Pokud úloha na pozadí zahrnuje export údajů, jediný způsob, jak tyto údaje stáhnout, vede přes
souhrn, který lze aktivovat dvojím kliknutím na indikátor průběhu. Vyskakovací okno pro proces
exportu se otevře v záložce nazvané Summary (Souhrn). V některých případech je k dispozici i
druhá záložka označená Details (Podrobnosti). Záložka Summary (Souhrn) obsahuje seznam
kroků, které proběhly, a odkaz, ze kterého lze stáhnout všechny údaje najednou kliknutím na
tlačítko, jak je zobrazeno v následujícím příkladu.
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Souhrn úlohy na pozadí

Záložka Details (Podrobnosti) obsahuje seznam jednotlivých subjektů, které byly do exportu
zahrnuty. Tlačítko pro stažení zde funguje stejným způsobem, jako v rámci Summary (Souhrnu).
Obrázek 9:

Podrobnosti úlohy na pozadí

Je-li spuštěna jakákoli úloha, zobrazí se v pravé části dolního panelu nástrojů oranžová ikona,
která se otáčí ve směru hodinových ručiček. U krátkých úloh nebude otáčení ikony patrné. Po
dokončení všech úloh tato ikona bliká tak dlouho, dokud nejsou ze seznamu odstraněny všechny
záznamy. Pro odstranění záznamu klikněte na ikonu křížku v pravé části příslušného záznamu.
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Neodstraňujte záznam úlohy, dokud si nejste jisti, že již nepotřebujete informace, které obsahuje.
Po odstranění již informace není prostřednictvím rozhraní dostupná.

1.3.5.

Help (Nápověda)

1.3.5.1.

Help (Nápověda)

Help (Nápověda) otevírá systém nápovědy aplikace IUCLID 6 na naposledy prohlížené straně. Při
prvním prohlížení nápovědy po spuštění aplikace se zobrazí výchozí stránka.

1.3.5.2.

About (O aplikaci)

About (O aplikaci) otevře okno, které obsahuje technické a právní informace o aplikaci IUCLID 6, a
konkrétní instanci daného softwaru. Například v levém dolním rohu prvního okna se zobrazí číslo
verze dané aplikace.

1.4. Nabídka panelu nástrojů – horní
Pro pohodlí uživatele obsahuje tato nabídka odkazy na často používané funkce, které jsou k
dispozici také prostřednictvím hlavní nabídky. Níže je uveden příklad, ve kterém je zvýrazněno
zdvojení odkazu na funkci paste (vložit).
Obrázek 10:

1.4.1.

Nabídka horního panelu nástrojů

Vyhledávání podle UUID

Pro vyhledávání jakéhokoli dokumentu podle univerzálního jedinečného identifikátoru UUID vložte
UUID do daného pole a pak klikněte na ikonu lupy nebo stiskněte tlačítko Enter (Zadat). Výsledky
hledání se zobrazí v navigačním podokně. Často se jedná o nejrychlejší způsob vyhledání určitého
dokumentu, pokud je UUID snadno dostupný.
Je nutno mít na paměti, že výsledků vyhledávání může být více než jeden. Například Substance
dataset (Soubor údajů o látce) může vygenerovat výsledek jak sám za sebe, tak za každou svou
kopii, která existuje v Dossiers (Dokumentace).
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1.5. Message area (Hlavní oblast zprávy)
Tato část rozhraní se používá pro zobrazení zpráv ze systému, které informují například o
úspěšném vytvoření nového dokumentu. Pokud se zobrazí chyba, kterou si nedovedete vysvětlit, a
domníváte se, že by měla být nahlášena poskytovatelům softwaru, přejděte na oddíl 19 Další
zdroje informací (Další zdroje informací). Může se zde zobrazit více zpráv současně. Pro
zobrazení větší části zprávy rozšiřte hlavní oblast zprávy do výšky kliknutím na černou šipku
směřující dolů na pravém okraji hlavní oblasti zprávy. Obdobně pro zmenšení této oblasti klikněte
na šipku směřující nahoru.

1.6. Nabídka panelu nástrojů – dolní
V dolní části rozhraní vpravo jsou k dispozici následující funkce:

1.6.1.

Legal entity (Právní subjekt)

První pole zobrazuje název právě aktivního Legal entity (Právního subjektu). Kliknutím na pole
Legal entity (Právní subjekt) otevřete rozbalovací nabídku, která uvádí seznam Legal entities
(Právních subjektů) připojených k aktuálnímu User (Uživateli). V případě, že existuje více než
jeden Legal entity (Právní subjekt), lze aktuálně aktivní Legal entity (Právní subjekt) změnit
výběrem jiného subjektu ze seznamu.

1.6.2.

Current User (Aktuální uživatel)

Druhé pole na pravém dolním okraji rozhraní zobrazuje název aktuálně aktivního User (Uživatele).
Přístup k údajům a k funkcím je určen právy aktivního User (Uživatele).

1.6.3.

Background jobs indicator (Indikátor úloh na pozadí)

V pravém dolním rohu rozhraní se nachází kruhová ikona, která zobrazuje stav úloh na pozadí. Je
popsána v oddíle 1.3.4.1 Background jobs (Úlohy na pozadí) (Úlohy na pozadí).

1.7. Domovská stránka
Domovská stránka se standardně zobrazuje ve výchozím nastavení při spuštění verze aplikace
IUCLID 6 na ploše nebo při přihlášení k serverové verzi. Domovskou stránku lze zobrazit buď
kliknutím na ikonu domu, která se nachází v nabídce panelu nástrojů, jak je zobrazeno níže, nebo
v hlavní nabídce volbou Přejít / Domů.
Obrázek 11:

Ikona domovské stránky
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Příklad domovské stránky je zobrazen níže ve zmenšené velikosti.
Obrázek 12:
Domovská stránka je zobrazena v 50 % skutečné velikosti, přičemž kurzor je umístěn nad
položkou Dossier (Dokumentace)

Lze ji kdykoli zobrazit kliknutím na ikonu domu v nabídce panelu nástrojů. Domovská stránka
obsahuje panely umožňující přístup k funkcím týkajícím se konkrétního typu subjektu nebo funkce
aplikace IUCLID 6. Termín entity (subjekt) je používán ve smyslu konkrétního typu datového
objektu, který je specifický pro aplikaci IUCLID, například: Substance (Látka) a Legal entity (Právní
subjekt). Každý panel obsahuje ikonu pro daný subjekt nebo funkci. Umístění kurzoru kdekoli nad
panel jej aktivuje a způsobí změnu barvy jeho ikony. Při aktivaci se primárním kliknutím otevírá
příslušné okno, zatímco kliknutím pravým tlačítkem se zobrazí nabídka možností, například
vytvoření nového Substance dataset (Souboru údajů o látce), jak je zobrazeno v příkladu níže.
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Pro zobrazení nabídky na domovské stránce klikněte pravým tlačítkem na příslušný panel

Popis k Obrázek 13:
1. Kurzor není umístěn nad panelem;
2. Kurzor je umístěn nad panelem, aktivuje jej a způsobuje změnu barvy jeho ikony;
3. Sekundárním kliknutím (kliknutí pravým tlačítkem) se zobrazí nabídka funkcí. V tomto příkladu
pro Substance (Látku) existuje pouze funkce vytvoření nové Substance (Látky).
4. Funkci zvolíte tak, že nad ni umístíte kurzor a pak ji primárním kliknutím provedete.
Panely jsou seskupeny do čtyř oblastí, aby bylo patrné, že každá z těchto skupin má společné
rysy. Panel pro Dossier (dokumentace) je umístěn uprostřed a je větší než ostatní, aby bylo patrné,
že má v regulačních úkolech ústřední úlohu. Subjekty a funkce, které panely zastupují, jsou
objasněny v samostatných oddílech této příručky. Důvody pro seskupení panelů jsou uvedeny
níže.
Panel Main tasks (Hlavní úkoly) obsahuje odkazy na subjekty, do kterých uživatel zadává údaje,
jako jsou například toxikologické údaje, fyzikálně-chemické údaje a informace o použití, které jsou
specifické z hlediska jeho vlastních potřeb a okolností. Tyto údaje se mohou měnit, například
během procesu hodnocení v rámci konkrétního nařízení.
Panel Tools and administration (Nástroje a správa) obsahuje odkazy na funkce, které souvisejí
méně se zpracováním údajů a více s tím, kdo má ke kterým údajům přístup, a s tím, jak lze údaje
přesunovat do aplikace IUCLID 6 a z této aplikace.
Panel Inventories (Seznamy) obsahuje odkazy na subjekty používané k ukládání informací, které
se v průběhu času zpravidla nemění a které mohou mít význam pro různé osoby, jež mohou
aplikaci IUCLID 6 využívat celou řadou významně odlišných způsobů. Například Reference
Substance (Referenční látka) může představovat malou obecnou molekulu, která je zmiňována v
celé řadě velmi rozdílných podmínek. Informace v části Reference Substances (Referenční látky)
zpravidla nepodléhají změnám, přestože je možné je upravovat.
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Část Plugins (Zásuvné moduly) obsahuje odkazy na funkce, které byly z funkcí zabudovaných
do aplikace IUCLID záměrně vynechány, protože je nepotřebují všichni uživatelé, a toto oddělení
umožňuje rychlý vývoj, aniž by bylo nutné aktualizovat celou aplikaci IUCLID. Více informací o
zásuvných modulech naleznete webové stránce aplikace IUCLID 6.
Funkce přístupné přes seskupení Main tasks (Hlavní úkoly) a Inventories (Seznamy), a rovněž
User management (Správa uživatelů) jsou zobrazeny na straně rozdělené na tři podokna:
Navigation (Navigace), Data (Údaje) a Information (Informace), jak je uvedeno na obrázku níže.
Relativní velikost podoken v rámci hlavního okna lze měnit kliknutím a přetažením jejich okrajů.
Obrázek 14:

Oddíly: Navigation (Navigace) (1), Data (Údaje) (2), a Information (Informace) (3)

Podokna Navigation (Navigace), Data (Údaje), a Information (Informace) jsou popsána v
následujících oddílech.

1.8. Navigační podokno
Navigační podokno se používá pro výběr konkrétního dokumentu a/nebo jeho části za účelem
provedení některé funkce v tomto dokumentu nebo čtení údajů, které jsou v něm obsaženy. Tam,
kde je to relevantní, lze vybrat více dokumentů. Aplikace IUCLID se při otevření navigačního
podokna kliknutím na domovskou stránku standardně pokusí zobrazit v tabulce všechny
dokumenty zvoleného typu subjektu. Aplikace IUCLID standardně zobrazí prvních 500 výsledků
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vyhledávání. Změna tohoto limitu je popsána v oddíle 1.3.1.3.1 General (Obecné) (Obecné
nastavení). Výběr dokumentů uvedených v této tabulce lze upravit pomocí funkce vyhledávání,
která je popsána níže. Pro přístup k určité části dokumentu použijte funkci Table of content
(Obsah), TOC, která je popsána níže.

1.8.1.

Záložka vyhledávání v navigačním okně

Navigační podokno obsahuje funkci vyhledávání v samostatné záložce. V případě, že jsou vedle
vyhledávání poskytovány ještě další funkce, má každá funkce svou vlastní samostatnou záložku.
Výjimkou je User management (Správa uživatelů), která nemá žádnou záložku pro vyhledávání,
ale může mít záložky pro User (Uživatele), Role (Roli) a Group (Skupinu). V tomto případě je
funkce vyhledávání dostupná v rámci všech těchto záložek. Například při prvním otevření
navigačního podokna pro Substance (Látka) se zobrazí pouze záložka vyhledávání. Jakmile je
však otevřena určitá Substance (Látka), systém ví, kterým dokumentem se má zabývat, a tak
zobrazí konkrétní data týkající se tohoto dokumentu v dalších záložkách TOC (Obsah) (Table of
Content) a Annotations (Anotace). Příklad takového vyhledávání je zobrazen níže.
Obrázek 15:

Vyhledávání látky podle data úpravy

Pro vyhledávání zadejte požadovaná kritéria vyhledávání do polí v horní části podokna a poté
klikněte na tlačítko Search (Vyhledávání). Výsledky se zobrazí v tabulce pod danými kritérii. Údaje
ve všech kritériích vyhledávání lze odstranit najednou jedním kliknutím na tlačítko Clear (Smazat).
Znak „hvězdička“ lze použít jako divoká karta pro jeden nebo více znaků. Například kritérium
meth* vyhledá všechny záznamy, které začínají meth.
Záznamy v seznamu výsledků vyhledávání lze vybrat a pak u nich provádět různé funkce
prostřednictvím nabídek nebo tím, že na ně kliknete pravým tlačítkem. Je možné vybrat více
záznamů pomocí standardních metod, i když ne všechny funkce lze provést na základě výběru
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více záznamů. Pro otevření dokumentu tak, aby datové a informační podokno zobrazovalo
hodnoty, které jsou pro něj typické, vyberte dokument v seznamu a pak dvakrát klikněte na
vybraný záznam nebo kliknutím pravým tlačítkem otevřete nabídku a následně zvolte Open
(Otevřít).
Část podokna, ve kterém jsou zobrazena vyhledávací kritéria, lze zabalit a rozbalit kliknutím na
černou šipku nacházející se vpravo od daného kritéria.
Počet výsledků vyhledávání, které lze zobrazit najednou, je omezen na 500 s cílem zabránit
přetížení funkce vyhledávání. Pokud výsledky vyhledávání obsahují více než 500 položek, zobrazí
se varovné hlášení. Je bezpečnější upřesnit kritéria vyhledávání, než předpokládat, že těchto 500
výsledků bude převzato z databáze v jakémkoli určitém pořadí.

1.8.1.1.

Result Type (Typ výsledku)

Result type (Typ výsledku) se používá pro změnu typu subjektu, který je nalezen a zobrazen v
tabulce výsledků. Ekvivalentním postupem je přejít na domovskou stránku a potom kliknout na
ikonu typu subjektu, který si přejete vyhledat.

1.8.1.2.

Query Type (Typ dotazu)

Query type (Typ dotazu) nabízí různé odlišné druhy vyhledávání v závislosti na typu subjektu, který
má být nalezen. Prezentovaná pole závisejí na typu subjektu a na typu vyhledávání. Například
vyhledávání Dossiers (Dokumentace) lze provádět podle nečistot; v takovém případě se zobrazí
pole, do nichž lze zadat chemické identifikátory dané nečistoty.

1.8.1.3.

Ownership (Vlastnictví)

Ownership (Vlastnictví) se zobrazuje jako kritérium pouze tehdy, když je aktivováno zabezpečení
založené na instancích (IBS), jak je popsáno v oddíle 15.2.2.5 IBS management (Správa IBS)
(Správa IBS).

1.8.1.4.

Group (Skupina)

Group (Skupina) se zobrazuje jako kritérium pouze tehdy, když je aktivováno zabezpečení
založené na instancích (IBS), jak je popsáno v oddíle 15.2.2.5 IBS management (Správa IBS)
(Správa IBS).

1.8.1.5.

Filter the search results (Filtrovat výsledky vyhledávání)

Filter (Filtrovat) je pole, do kterého lze vložit hledaný textový výraz, který se okamžitě použije na
záznamy v tabulce. Je označen ikonou filtrační nálevky, jak je zobrazeno v následujícím příkladu.
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Filtrovat výsledky vyhledávání

Výsledek vyhledávání je zobrazen v případě, že obsahuje hledaný výraz kdekoli v polích
uvedených na seznamu. Ve výše uvedeném příkladu je filtrování provedeno pro konkrétní měsíc.
Mezery jsou interpretovány doslovně. Nerozlišují se velká a malá písmena.
Hledaný výraz lze odstranit kliknutím na ikonu s křížkem, která se nachází na pravé straně pole.

1.8.2.

TOC - záložka obsahu v navigačním okně

U otevřeného dokumentu se zobrazuje záložka označená jako TOC (table of content, obsah) pro
Substance (Látku), Mixture/Product (Směs/Výrobek) a Template (Šablonu). Obsah je ekvivalent
stromového adresáře v aplikaci IUCLID 5, který zobrazuje strukturu údajů v dokumentu a
umožňuje přístup k jeho jednotlivým oddílům. V aplikaci IUCLID 6 však jsou pole z
harmonizovaných šablon OECD a jednotlivé různé oddíly týkající se konkrétních právních předpisů
od sebe v souladu s právními předpisy vzájemně odděleny, přičemž výsledkem je soubor oddílů
nazvaný CORE nebo také IUCLID CORE. Skupiny týkající se konkrétních právních předpisů jsou
volitelné. Aplikace IUCLID 6 je vybavena následujícími oddíly na nejvyšší úrovni: CORE, OECD,
EU_BPR, EU_CLP a EU_REACH. Dokumentace obsahující návod, jak zadávat údaje s cílem
splnit jakékoli konkrétní regulační požadavky, nespadá do rozsahu této části systému nápovědy
pro aplikaci IUCLID 6, i když lze poskytnout určitá srovnání mezi obsahem v rámci IUCLID 5 a
IUCLID 6.
Stejně jako v aplikaci IUCLID 5 lze oddíly nezbytné pro určitý typ podání zobrazit kliknutím na
ikonu černé šipky v pravé části obsahu a následným výběrem jedné z možností, jak je uvedeno
níže.

iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Obrázek 17:

Změnit typ podání v zobrazení obsahu

iuclid_functionalities_cs.docx

Strana | 19

Funkce IUCLID 6

Strana | 20

Tímto způsobem se stromová struktura v obsahu změní tak, že zobrazí oddíly požadované pro
konkrétní typ podání. Oddíly, do nichž je nutno zadat údaje, jsou označeny červenou hvězdičkou.
Níže je uveden příklad registrace látky podle nařízení REACH v množstevním rozmezí 10–100 tun.
Obrázek 18:
Zobrazení obsahu pro typ podání registrace látky podle nařízení REACH v množstevním
rozmezí 10–100 tun

Povšimněte si, že CORE se již nezobrazuje a zobrazené úseky jsou velmi podobné úsekům
zobrazeným v aplikaci IUCLID 5. Datové oddíly potřebné pro podání byly převzaty z CORE, OECD
a EU_REACH. Pro návrat k zobrazení jako při prvním otevření dokument, zvolte Complete table of
contents (Úplný obsah) z rozbalovací nabídky typů podání. Veškeré údaje zadané v době, kdy je
zobrazení nastaveno na určitý typ podání, budou nyní viditelné pod horní částí oddílu, odkud byl
příslušný oddíl převzat. Například u typu podání REACH Registration 10 – 100 tonnes (Registrace
podle nařízení REACH v rozmezí 10–100 tun) platí, že pokud je Site (Místo) přidáno k oddílu 3.3
Site (Místa), objeví se v rámci complete table of contents (úplného obsahu) v CORE / oddíl 3.3 Site
(Místa). Obdobně u typu podání REACH Registration 10 – 100 tonnes (Registrace podle nařízení
REACH v rozmezí 10–100 tun), v případě, že je do oddílu6.1.1 Short-term toxicity to fish (Akutní
toxicita pro ryby) přidán souhrn studie sledované vlastnosti, objeví se v části OECD v
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harmonizované šabloně C Effects on biotic systems (Účinky na biotické systémy) oddíl 41 Shortterm toxicity to fish (Akutní toxicita pro ryby).
Pro přidání údajů do jednoho místa stromového adresáře otevřete daný oddíl a poté klikněte
pravým tlačítkem myši na jeho název. Je možné vytvořit následující typy záznamů v závislosti na
daném oddíle.

1.8.2.1.

Endpoint study record (Záznam o studii sledované vlastnosti)

Všechny záznamy podle harmonizovaných šablon OECD představují endpoint study records
(záznamy o studii sledovaných vlastností).
např. OECD / Fyzikálně ... / 2 Bod tání ...
Obrázek 19: Vytvoření záznamu o studii sledovaných vlastností v rámci OECD

1.8.2.2.

Endpoint summary (Souhrn sledovaných vlastností)

V oddílech CORE 4–7 jsou všechny záznamy souhrny sledovaných vlastností.
např. OECD / 4 Fyzikálně ... / 4.2 Bod tání ...
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Vytvoření souhrnu sledovaných vlastností v rámci CORE

Pokud je v rámci OECD vytvořen záznam o studii sledovaných vlastností a v rámci CORE je pro
týž oddíl vytvořen souhrn sledovaných vlastností, zobrazí se při nahlížení do tohoto oddílu z
hlediska konkrétních právních předpisů obojí. U předchozích dvou výše uvedených příkladů
týkajících se bodu tání by zobrazení podle nařízení REACH mohlo vypadat přibližně tak jako na
obrázku níže.
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Obrázek 21:
Souhrn sledovaných vlastností a záznam o studii sledovaných vlastností, zobrazené společně
podle konkrétních právních předpisů

1.8.2.3.

Record (Záznam)

Pokud record (záznam) obsahuje údaje, které nemohou být popsány jako endpoint study (studie
sledovaných vlastností), je označován jen jako záznam.
Všechny položky uvedené pod EU_REACH a EU_BPR jsou záznamy.
např. CORE 3.10
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Vytvoření záznamu pod EU_REACH

Summary (Souhrn)

Summary (souhrn) na rozdíl od endpoint summary (souhrnu sledovaných vlastností) se vztahuje
pouze k records (záznamům), nikoli k endpoint study records (záznamům o studii sledovaných
vlastností).
Všechny položky uvedené pod EU_BPR jsou buď summaries (souhrny), nebo records (záznamy).
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Vytvoření souhrnu pod EU_BPR

Fixed record (Pevný záznam)

Fixed record (pevný záznam) se vytváří v oddíle, kde může být pouze jeden record (záznam).
Všechny ostatní oddíly mohou obsahovat víc než jen jednu položku.
např. CORE 1.1 Identifikace

1.8.2.6.

Filtrovat obsah

Filter (Filtrovat) je pole, do kterého lze zadat hledaný výraz, který se okamžitě použije na záznamy
v obsahu. Zobrazí se všechny uzly v obsahu, v jejichž názvu se kdekoli vyskytuje hledaný výraz.
To zahrnuje všechny záznamy a souhrny. Hierarchie seznamu je rozšířena do té míry, do níž je to
nutné pro zobrazení shodného uzlu nebo uzlů. Mezery jsou interpretovány doslovně. Nerozlišují se
velká a malá písmena.
Hledaný výraz lze odstranit kliknutím na ikonu s křížkem, která se nachází na pravé straně pole.
Níže uvedený příklad zobrazuje filtrování podle názvů oddílů:
hledaný výraz biot zobrazí OECD / C Effect on biotic systems (Účinek na biotické systémy / 56
Biotransformation and kinetics (Biologická přeměna a kinetika)
hledaný výraz bioti zobrazí OECD / C Effect on biotic systems (Účinek na biotické systémy)
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Nabídka funkcí obsahu

Na pravé straně okna filtru se nachází ikona ve tvaru bílé šipky směřující dolů. Kliknutím na tuto
ikonu se otevře nabídka, jak je zobrazeno níže.
Obrázek 24:

1.8.2.7.1.

Otevření nabídky funkcí obsahu

Refresh (Obnovit)

Refresh (Obnovit) přeuspořádá obsah v souladu s nejnovějšími údaji v databázi.
1.8.2.7.2.

Expand all (Rozbalit vše)

Expand all (Rozbalit vše) TOC zobrazí úplnou stromovou strukturu seznamu.
1.8.2.7.3.

Collapse all (Sbalit vše)

Collapse all (Sbalit vše) zobrazí pouze první úroveň větví ve stromové struktuře seznamu.
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Update references (Aktualizovat odkazy)

Update references (Aktualizovat odkazy) zkopíruje veškeré změny v záznamech a souhrnech
dokumentu, v nichž se objevují jako odkaz. Takové odkazy jsou vytvořeny použitím funkce paste
reference (vložit odkaz) ve správci schránky, jak je popsáno v oddíle 1.10.2 Clipboard manager
(Správce schránky) (Správce schránky). Pokud záznam nebo souhrn představuje odkaz, je přes
jeho ikonu v seznamu umístěna šipka.
1.8.2.7.5.

Show only records (Zobrazit pouze záznamy)

Show only records (Zobrazit pouze záznamy) filtruje obsah tak, že se zobrazí pouze records
(záznamy) a endpoint study records (záznamy o studii sledovaných vlastností).
1.8.2.7.6.

Show only summaries (Zobrazit pouze souhrny)

Show only summaries (Zobrazit pouze souhrny) filtruje obsah tak, že se zobrazí pouze summaries
(souhrny) a endpoint summaries (souhrny sledovaných vlastností).
1.8.2.7.7.

Show all (Zobrazit vše)

Show all (Zobrazit vše) odstraňuje všechny filtry uplatněné podle record (záznamu) nebo summary
(souhrnu).
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (Kopírovat obsah do schránky)

Copy contents to clipboard (Kopírovat obsah do schránky) zkopíruje všechny údaje v obsahu do
schránky bez ohledu na to, co je právě zobrazeno.

1.8.3.

Záložka Annotations (Anotace) v navigačním okně

Záložka Annotations (Anotace) zobrazuje seznam všech Annotations (Anotací), které jsou
přidruženy k vybranému dokumentu. Kliknutím na položku na seznamu se otevře daná Annotation
(Anotace) v podokně údajů. Totéž lze provést i kliknutím na panel Annotations (Anotace) na
domovské stránce, na jehož základě se vyhledá daná anotace, a pak dvojím kliknutím na
příslušnou položku ve výsledcích vyhledávání.
Záložka anotací se zobrazuje pro subjekty typu Substance (Látka), Mixture/Product
(Směs/Výrobek), Template (Šablona) a Dossier (Dokumentace).

1.9. Podokno údajů
Podokno údajů je využíváno pro čtení nebo pro úpravu údajů v konkrétních polích určitého
dokumentu. Dokument je nutno nejprve vybrat v navigačním podokně a pak otevřít. Režim úprav,
který existoval v aplikaci IUCLID 5, již v aplikaci IUCLID 6 neexistuje.
Ve většině případů byla pole, která se nacházela v aplikaci IUCLID 5, přesunuta do aplikace
IUCLID 6 beze změny, a v takovém případě se pokyny k jejich používání nemění.
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1.10. Informační podokno
Hodnoty a funkce v informačním podokně jsou specifické pro aktuálně otevřený dokument. Patří
mezi ně prohlášení o technických identifikátorech dokumentu, informace o údajích přidružených k
tomuto dokumentu a historie úprav, které byly v dokumentu provedeny. Oproti aplikaci IUCLID 5
obsahuje podokno informací také funkci schránky.

1.10.1. Information (Informace)
Information (Informace) obsahuje prohlášení o typu dokumentu a jeho univerzální jednoznačný
identifikátor (UUID). Pokud je dokument součástí Dossier (Dokumentace), je uveden identifikátor
UUID pro tuto Dossier (Dokumentaci).

1.10.1.1. Original document (Původní dokument)
Original dokument (Původní dokument) se zobrazí, pokud je otevřený dokument záznam nebo
souhrn, které představuje odkaz. Tento odkaz lze buď aktualizovat, nebo odstranit kliknutím na
příslušné tlačítko. Pokud je odstraněn, stane se z odkazujícího záznamu nebo souhrnu statická
kopie záznamu nebo souhrnu, na které odkazoval. Obsahuje údaje získané během poslední
aktualizace. Příklad je zobrazen níže.
Obrázek 25:

Původní dokument odkazu

1.10.2. Clipboard manager (Správce schránky)
Schránka může obsahovat položky records (záznamů), endpoint study records (záznamy o studii
sledovaných vlastností), summaries (souhrny) a endpoint summaries (souhrny sledovaných
vlastností), které byly zkopírovány kliknutím pravým tlačítkem na příslušné položky v obsahu.
Příklad je zobrazen níže.
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Správce schránky

Popis k Obrázek 26:
1. Vložit vybrané
2. Vložit vše
3. Vložit vybrané jako odkaz
4. Vložit vše jako odkaz
5. Smazat vybrané
6. Smazat vše
Jakmile se položka octne ve schránce, lze ji vložit do dokumentu buď jednorázově, nebo jako
odkaz. V obsahu se u Substance (Látky), Mixture/Product (Směsi/Výrobku) nebo Template
(Šablony) na ikoně položky vložené jako odkaz zobrazí šipka. Odkazy lze aktualizovat všechny
najednou v dokumentu, který na ně odkazuje, nebo jednotlivě v každém záznamu nebo souhrnu,
který slouží jako odkaz. Aktualizace podle jednotlivých záznamů nebo souhrnů se provádí ze
záložky informací v informačním podokně, jak je popsáno v oddíle 1.10.1 Information (Informace)
(Informace).

1.10.3. Attachments (Přílohy)
Zde probíhá správa vztahu mezi aktuálně otevřeným dokumentem a jeho přílohami. Přílohy jsou
jednotlivé počítačové soubory vytvořené mimo aplikaci IUCLID. Přílohy lze přidávat, otevírat,
mazat a lze do nich zaznamenávat poznámky.

1.10.4. Modification history (Historie úprav)
Historie úprav zobrazuje seznam událostí přidružených k aktuálně otevřenému dokumentu v
režimu pouze ke čtení. Obsahuje pole date (datum), author (autor), legal entity (právní subjekt),
remarks (poznámky). Jako autor je uvedeno jméno User (Uživatele).

iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Strana | 30

1.10.5. Annotations (Anotace)
Zde probíhá správa vztahu mezi aktuálně otevřeným dokumentem a jeho Annotations
(Anotacemi). Annotations (Anotace) mohou být přidruženy k subjektům typu Substance (Látka),
Mixture/Product (Směs/Výrobek), Template (Šablona) a Dossier (Dokumentace). Tlačítko New
(Nová) slouží k vytvoření nové Annotation (Anotace), která je automaticky přidružena k aktuálně
otevřenému dokumentu. Tlačítko Link (Odkaz) se používá k přidružení stávající Annotation
(Anotace). Za tímto účelem klikněte na Link (Odkaz) a otevřete vyhledávací okno. Vyhledejte
Annotation (Anotaci), vyberte ji a pak klikněte na tlačítko Assign (Přiřadit). Je možné provádět
vícenásobný výběr pomocí standardních metod.

1.10.6. References (Odkazy)
Tato záložka se zobrazí pouze v případě, že aktuálně otevřeným dokumentem je Annotation
(Anotace). Obsahuje seznam dokumentů přidružených k Annotation (Anotaci). Přidružení lze
odstranit tak, že vyberete dokument ze seznamu a poté kliknete na tlačítko Unlink (Zrušit odkaz).

2. Látka
Substance (Látka) je softwarový subjekt v aplikaci IUCLID, která se používá k ukládání informací o
tom, co je v regulačním kontextu považováno za jednu chemickou látku.
Pole v rámci Substance (Látky) jsou vytvořena tak, aby umožňovala zaznamenat široké spektrum
různých typů informací týkajících se regulace chemických látek. Některá pole jsou specifická pro
konkrétní legislativy, zatímco jiná jsou obecnější. Popis toho, jaké údaje by měly být vkládány do
jednotlivých polí, nespadá do rozsahu této příručky. Viz pokyny specifické pro legislativu, pro
kterou jsou tyto údaje vyžadovány. Pole jsou uspořádána do obsahu. Obecná funkce obsahu v
aplikaci IUCLID 6 je popsána v oddíle 1.8.2 TOC - záložka obsahu v navigačním okně (záložka
seznamu v navigačním okně).
Identita Substance (Látky) je definována v oddíle 1 General information (Obecné informace). V
oddíle 1.1 Identification (Identifikace) se nacházejí dvě povinná pole Substance name (Název
látky) a Legal entity (Právní subjekt). Pro vytvoření odkazu na Legal entity (Právní subjekt) klikněte
na ikonu odkazu
v poli Legal entity (Právní subjekt), vyberte Legal entity (Právní subjekt), a pak
klikněte na Assign (Přiřadit). V oddíle 1.1 Identification (Identifikace) lze identifikovat nejdůležitější
složku Substance (Látky) vložením odkazu na Reference substance (Referenční látku). Více
podrobností o identitě Substance (Látky) je uvedeno v oddíle 1.2 Composition (Složení), kde lze
definovat jedno nebo více složení. Složení může obsahovat identitu constituents (složek), additives
(přídatných látek) a impurities (nečistot) a jejich vzájemné poměry. Pro správnou definici identity
Substance (Látky) z hlediska konkrétních právních předpisů viz pokyny pro dané právní předpisy.

2.1. Související informace o látce
V oddíle 0 Related information (Související informace) o Substance (Látce) se nacházejí i
pododdíly, které znázorňují, jak se určitá Substance (Látka) vztahuje k jiným konkrétním subjektům
typu Template (Šablona), Category (Kategorie), Mixture/Product (Směs/Výrobek) a Assessment
entity (Posuzovaný subjekt). Umístění v obsahu je zobrazeno níže.
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Úplný obsah pro látku se zobrazením oddílů v Souvisejících informacích

Položka Templates (Šablony) uvádí, které Templates (Šablony) jsou připojeny k Substance
(Látce), jak je popsáno v oddíle 4 Šablona (Šablona). Položka Categories (Kategorie) uvádí, do
kterých Categories (Kategorií) byla Substance (Látka) umístěna, jak je popsáno v oddíle 5
Kategorie (Kategorie). Položka Mixtures (Směsi) uvádí, ve kterých Mixture/Products
(Směsích/Výrobcích) hraje daná Substance (Látka) roli, jak je popsáno v oddíle 3 Směs/Výrobek
(Směs/Výrobek). Položka Assessment entities (Posuzované subjekty) obsahuje informace o tom,
jak je Substance (Látka) zapojena do procesu posuzování, jak je popsáno v oddíle 2.2
Posuzovaný subjekt (Posuzovaný subjekt).

2.2. Posuzovaný subjekt
Koncepci posuzovaného subjektu (assessment entity) si lze představit jako obal pro soubor údajů
o vlastnostech látek (napříč sledovanými vlastnostmi), který je využíván pro účely posuzování.
Umožňuje definovat konzistentní soubory vlastností, které jsou relevantní pro posouzení
konkrétních složení/forem dané látky (uvedené na trh nebo vytvořené při používání).
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Cílem koncepce posuzovaného subjektu je poskytnout nástroj, který pomáhá uživatelům
dokumentovat případy složitého posuzování v aplikaci IUCLID. U jednoduchého posuzování není
nutné takovou koncepci uplatňovat.
Každý posuzovaný subjekt se skládá z názvu, složení a seznamu souvisejících sledovaných
vlastností, které podporují existenci posuzovaného subjektu. Všechny záznamy o studii
sledovaných vlastností, které jsou relevantní pro souhrn určité sledované vlastnosti, musí
obsahovat aktivní odkaz posuzovatele přímo na samotný souhrn.

2.3. Posuzovaný subjekt v aplikaci IUCLID 6
Kliknutím na 0.4 Assessment entity (Posuzovaný subjekt) se otevře Assessment entity overall
pane (Celkové podokno posuzovaného subjektu). V poli Description of the chemistry of the
substance during its life cycle (Popis chemické struktury látky v průběhu jejího životního cyklu) se
očekává popis přístupu k posuzování na základě chemické struktury látky a znalosti používání
látky, stejně jako celkovém odůvodnění, proč jsou posuzované subjekty vytvořeny.
K dispozici je rovněž zvláštní pole obsahující popis pro veřejnost.
V tomtéž celkovém podokně se nachází Assessment entities table (Tabulka posuzovaných
subjektů) shrnující úplný seznam posuzovaných subjektů, které jsou pro danou látku k dispozici.
Tato tabulka se automaticky vyplní, jakmile je definován posuzovaný subjekt v oddíle 0.4
Substance (Látka). Funkce go to link target (přejít na cíl odkazu) umožní přejít na vybraný
Assessment entity (Posuzovaný subjekt) a zobrazí související informace.

2.3.1.

Jak vytvořit posuzovaný subjekt

Assessment entity (Posuzovaný subjekt) můžete vytvořit v rámci obsahu určité Substance (Látky)
tak, že kliknete pravým tlačítkem na oddíl 0.4, pak zvolíte možnost New (Nový) a následně typ
Assessment entity (Posuzovaného subjektu). Na výběr máte tyto možnosti:
•
•
•
•

Registrovaná látka jako taková
Konkrétní složení / forma registrované látky
(skupina) složky v registrované látce
Přeměna registrované látky

U všech typů Assessment entity (Posuzovaného subjektu) se obvykle zobrazují následující pole.

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (Název posuzovaného subjektu)

Uživatel by měl uvést název Assessment entity (Posuzovaného subjektu). Vzhledem k tomu, že se
tento název ve stromové struktuře nezobrazí, doporučuje se Assessment entity (Posuzovaný
subjekt) ve stromové struktuře odpovídajícím způsobem přejmenovat.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Vztah k registrované látce)

Ten závisí na typu Assessment entity (Posuzovaného subjektu). Uvádí se v režimu pouze ke čtení.

iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

2.3.1.3.

Strana | 33

Assessment entity composition (Složení posuzovaného subjektu)

V této tabulce definuje uživatel složení Assessment entity (Posuzovaného subjektu) s cílem
podpořit porozumění definici Assessment entity (Posuzovaného subjektu). V závislosti na typu
Assessment entity (Posuzovaného subjektu) vytvoří uživatel odkaz na jednu z následujících
možností:
— dostupné složení v oddíle 1.2 [Specific composition/form of the registered substance (Konkrétní
složení / forma registrované látky)];
— seznam Reference substances (referenčních látek), které jsou součástí složení v oddíle 1.2
[(group of) constituent in the registered substance (skupina) složky v registrované látce)];
— jedna z Reference substances (referenčních látek) dostupných v aplikaci IUCLID
[transformation of the registered susbtance (přeměna registrované látky)]

2.3.1.4.

Compositions/forms covered by the Assessment entity (Složení/formy pokryté
posuzovaným subjektem)

Lze vložit odkaz na složení uvedený v bodě 1.2 s cílem ozřejmit, že se při posuzování těchto
složení předpokládá využití Assessment entity (Posuzovaného subjektu). Takový odkaz je užitečný
z hlediska pochopení přístupu k posuzování, zejména pak souvislostí mezi:
1. 1. složením a použitím (k dispozici v oddíle 3.5 aplikace IUCLID)
2. 2. činnostmi přispívajícími v rámci použití a odhady expozice (Assessment entities
(Posuzovaným subjektům)).

2.3.1.5.

Additional information (Další informace)

Oznamte konkrétní informace, které dosud nebyly uvedeny v celkových vysvětleních týkajících se
toho, proč byl posuzovaný subjekt vytvořen v poli Description of the chemistry of the substance
during its life cycle (Popis chemické struktury látky v průběhu jejího životního cyklu). Tohoto pole
by bylo možno využít například pro odůvodnění seskupování složek jako součásti (group of)
constituents ((skupiny) složek).

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (Odkaz na souhrn sledovaných vlastností)

Pro umožnění transparentnosti a třídění informací v souboru údajů aplikace IUCLID by k němu
měly být připojeny odkazy na všechny studie sledovaných vlastností a souhrny sledovaných
vlastností, které se vztahují k Assessment entity (Posuzovanému subjektu). To by umožňovalo
například jejich třídění v zobrazení souboru údajů v aplikaci IUCLID a jejich tříděné vykazování ve
zprávách o chemické bezpečnosti s využitím Report generator (generátoru zpráv). Uživatel může
do této tabulky vložit odkaz na všechny souhrny sledovaných vlastností, které jsou relevantní pro
Assessment entity (Posuzovaný subjekt). V případě potřeby lze poskytnout vysvětlení relevantnosti
souhrnu sledovaných vlastností pro Assessment entity (Posuzovaný subjekt) v poli Notes
(Poznámky) vložením odkazu na Assessment entity (Posuzovaný subjekt). U každého souhrnu
sledovaných vlastností, na který je vložen odkaz, jsou uživatelé vyzváni, aby uvedli tento odkaz ve
všech studiích sledovaných vlastností, které jsou relevantní pro tento souhrn jako takový. Tímto
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způsobem je Assessment entity (Posuzovaný subjekt) nepřímo propojen odkazy se studiemi
sledovaných vlastností.

2.3.1.7.

Reaction schema (Reakční schéma)

V případě potřeby nahrajte obraz reakčního schématu [Transformation of the registered substance
(Přeměna registrované látky)].

3. Směs/Výrobek
Mixture/Product (Směs/Výrobek) je softwarový subjekt v aplikaci IUCLID, který se používá k
ukládání informací o položce, která je buď považována za směs v kontextu právní úpravy, nebo za
přípravek podle předpisů o biocidech BPR.
Struktura subjektu Mixture/Product (Směs/Výrobek) je obdobná jako struktura Substance (Látky),
které je popsána v oddíle 2 Látka (Látka), ale v oddíle 1.2 Composition (Složení) jsou mezi nimi
významné rozdíly. Nachází se zde další pole s názvem Formulation type (Typ formulace), které je
relevantní pro Products (Výrobky). Kromě toho může Mixture/Product (Směs/Výrobek) obsahovat
components (komponenty) namísto constituents (složek). Může existovat více components
(komponent), impurities (nečistot) a additives (přídatných látek), z nichž všechny mohou odkazovat
nejen na Reference substance (Referenční látku), ale rovněž buď na Substance (Látku) nebo na
Mixture/Product (Směs/Výrobek). Proto je nutno v případě, že je vložen odkaz s cílem definovat
identitu component (komponenty), impurity (nečistoty) nebo additive (přídatné látky), zvolit typ
subjektu, jak je zobrazeno na obrázku níže.
Obrázek 28:

Zvolte typ subjektu uvedený ve složení směsi/výrobku

Větší počet components (komponent), impurities (nečistot) a additives (přídatných látek) lze
přidávat v opakovatelných blocích. Níže je uveden příklad obsahující dvě složky, z nichž obě
představují látku. Neobsahují žádné impurities (nečistoty) a obsahují jednu additive (přídatnou
látku).
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Příklad složení směsi/výrobku

3.1. Související informace pro Směs/Výrobek
V oddíle 0 Related information for a Mixture/Product (Související informace pro Směs/Výrobek) se
nachází pododdíl zobrazující, které Templates (Šablony) jsou připojeny přímo ke konkrétní
Mixture/Product (Směsi/Výrobku), jak je popsáno v oddíle 4 Šablona (Šablona).

4. Šablona
Template (Šablona) je subjekt, který umožňuje vložit data z více oddílů do subjektu Substance
(Látka) nebo Mixture/Product (Směs/Výrobek) najednou, aniž by bylo nutno všechny oddíly znovu
jednotlivě manuálně vytvářet a opět do nich zadávat údaje.
Template (Šablona) má dvě povinná pole, Template name (Název šablony) a Legal entity (Právní
subjekt). Pro vytvoření odkazu na Legal entity (Právní subjekt) klikněte na ikonu odkazu
v poli
Legal entity (Právní subjekt), vyberte Legal entity (Právní subjekt), a pak klikněte na Assign
(Přiřadit). Struktura Template (Šablony) je obdobná jako u Substance (Látky), ale neobsahuje oddíl
0 a pododdíly 1.1 Identity (Identifikace) a 1.3 Identifiers (Identifikátory) v části CORE, protože jsou
poskytnuty subjektem, k němuž je Template (Šablona) připojena.
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4.1. Složení v šabloně
Oddíl 1.2 Composition (Složení) se liší u Substance (Látky) a Mixture/Product (Směsi/Výrobku).
Aby bylo možné k oběma těmto možnostem připojit tutéž Template (Šablonu), lze vytvořit dva
různé typy Composition (Složení), jeden pro Substance (Látku) a jeden pro Mixture/Product
(Směs/Výrobek), jak je zobrazeno níže.
Obrázek 30:

Vytvořit složení v šabloně

Názvy compositions (složení) jsou předřazeny jejich typu, jak zobrazuje příklad níže:
Obrázek 31:

Složení v Šabloně pro Látku a Směs/Výrobek

Když je Template (Šablona) připojena k Substance (Látce) nebo Mixture/Product
(Směsi/Produktu), připojí se pouze composition (složení) správného typu.
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4.2. Připojení šablony k látce nebo směsi/výrobku
Pro připojení Template (Šablony) otevřete Substance (Látku) nebo Mixture/Product
(Směs/Výrobek), prohlédněte si seznam, otevřete jej v oddíle CORE 0 Related information
(Související informace) a poté dvakrát klikněte na Template (Šablonu). Tím se otevře okno správy
Template (Šablony) pro tuto Substance (Látku) nebo Mixture/Product (Směs/Výrobek), jak
zobrazuje příklad níže.
Obrázek 32:

Připojit šablonu jako kopii nebo pomocí funkce „převzít“

Template (Šablonu) lze připojit jedním ze dvou různých způsobů, inherit (převzít) nebo copy
(kopírovat).
Inherit (převzít) vytváří dynamický odkaz ze Substance (Látky) nebo Mixture/Product
(Směsi/Výrobku) na Template (Šablonu). Tyto údaje lze upravovat pouze z Template (Šablony), a
nikoli ze Substance (Látky) nebo Mixture/Product (Směsi/Výrobku), ke kterým je Template
(Šablona) připojena. Úpravy provedené v Template (Šabloně) jsou v Substance (Látce) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku) okamžitě dostupné.
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Copy (Kopírovat) přidává kopii dokumentů v Template (Šabloně) do Substance (Látky) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku). Není zde žádný odkaz. Dokument zkopírovaný tímto způsobem
lze upravovat v příslušné Substance (Látce) nebo Mixture/Product (Směsi/Výrobku), do kterých byl
zkopírován. I když je Template (Šablona) zcela vymazána, údaje v Substance (Látce) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku) to neovlivní.
Funkce Template (Šablona) v aplikaci IUCLID 6 se liší od aplikace IUCLID 5 v tom, že Template
(Šablona) jako taková není ani typu inherit (převzít), ani typu copy (kopírovat). Rozlišování mezi
chováním inherit (převzít) a copy (kopírovat)se uplatní pouze na odkaz mezi Template (Šablonou)
a Substance (Látkou) nebo Mixture/Product (Směsí/Výrobkem). To znamená, že stejná Template
(Šablona) může být v jednom odkazu převzata a v jiném zkopírována.
Poté, co se rozhodnete, zda použijete inherit (převzít), nebo copy (kopírovat), klikněte v okně
správy Template (Šablony) buď na Add (Přidat), nebo Copy templates (Kopírovat šablony). Ve
výše uvedeném příkladu je kurzor umístěn nad funkcí Add (Přidat) a je připraven vytvořit
dynamický odkaz na aktuálně otevřenou Substance (Látku). Kliknutím na Add (Přidat) se otevře
vyskakovací okno, ve kterém lze vyhledat a přiřadit Template (Šablonu). V níže zobrazeném
příkladu byly všechny dostupné Templates (Šablony) nalezeny pomocí divoké karty „*“ v poli pro
název. Template_1 je připravena k přiřazení.

Po přiřazení je Template (Šablona) přidána na seznam Templates (Šablon), které byly připojeny
pomocí funkce inherit (převzít). Templates (Šablony) na tomto seznamu mohou být přeuspořádány
a mohou být ze seznamu vymazány. Vymazání ze seznamu neovlivní Template (Šablonu) jako
takovou; odstraní pouze údaje poskytnuté Template (Šablonou) z dané Substance (Látky) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku). Dokumenty poskytnuté Template (Šablonou) jsou přidány do
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obsahu vedle stávajících dokumentů a označeny ikonou, u níž je standardní ikona obklopena
složkou, jak je uvedeno níže.
Obrázek 33:

Dokumenty v Substance (Látce) převzaté z Template (Šablony)

Pro zkopírování dokumentů z Template (Šablona) klikněte na Copy templates (Kopírovat šablony)
v okně správy Template (Šablon). Tím se otevře vyskakovací okno, ve kterém lze Template
(Šablonu) vyhledat a přiřadit. V níže zobrazeném příkladu byly všechny dostupné Templates
(Šablony) nalezeny pomocí divoké karty „*“ v poli pro název. Template (Šablona) nazvaná
Template_1 je připravena ke zkopírování.
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Po kliknutí na Copy (Kopírovat) se zobrazí zpráva o tom, které dokumenty byly zkopírovány, jak je
uvedeno níže.
Obrázek 34:

Zpráva o dokumentech zkopírovaných ze šablony

Dokumenty zkopírované z Template (Šablona) jsou přidány do obsahu vedle stávajících
dokumentů. Ikona dokumentu je standardní ikona, protože neobsahuje odkaz na údaje z Template
(Šablony), a lze ji upravovat. Dokumenty zkopírované a převzaté z Template (Šablony) a
vytvořené ze Substance (Látky) jsou zobrazeny v příkladu níže.
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Dokumenty zkopírované z Šablony do Látky

Všechny dokumenty z Template (Šablony) jsou zkopírovány. Neexistuje žádná možnost provedení
omezeného výběru při procesu kopírování. Pokud je Template (Šablona) zkopírována více než
jednou do téže Substance (Látky) nebo Mixture/Product (Směsi/Výrobku), jsou do obsahu přidány
další nové kopie dokumentů, aniž by byly údaje přepsány.

5. Kategorie
Category (Kategorie) je subjekt, který umožňuje v aplikaci IUCLID 6 popsat chemickou kategorii.
Tento oddíl je rozdělen na dvě části. První z nich obsahuje úvod do pojmu chemické kategorie a
dále následuje popis možností využití aplikace IUCLID 6 při zastoupení a analýze údajů v
chemické kategorii.

5.1. Chemická kategorie
Chemická kategorie je skupina chemických látek, jejichž fyzikálně-chemické a toxikologické
vlastnosti jsou v důsledku strukturní podobnosti pravděpodobně stejné nebo které sledují určitý
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vzorec. Tyto strukturní podobnosti mohou vytvořit předvídatelný vzorec u kteréhokoli nebo u všech
následujících parametrů: fyzikálně-chemické vlastnosti, osud v životním prostředí a účinky na
životní prostředí, účinky na lidské zdraví. Podobnosti mohou být založeny na následujících rysech:
1. společná funkční skupina (např. aldehyd, epoxid, ester, určitý iont kovu)
2. pravděpodobnost společných prekurzorů a/nebo produktů rozkladu fyzikálními nebo
biologickými procesy, které vedou ke strukturně podobným chemickým látkám (např. „přístup
společné metabolické dráhy“ při zkoumání příbuzných chemických látek jako například
kyselin/esterů/solí), a
3. rostoucí a konstantní změna napříč kategorií (např. kategorie délky řetězce).
Chemická kategorie je definována seznamem chemických látek (členů kategorie) a souborem
vlastností a/nebo účinků, pro které jsou k dispozici nebo mohou být vytvořeny experimentální nebo
odhadované údaje (kategorie sledovaných vlastností). Chemická kategorie může být zastoupena
ve formě matrice.
Chybějící údaje v chemické kategorii lze doplnit pomocí různých přístupů včetně jednoduchého
analogického přístupu, analýzy trendů (interpolace a extrapolace) a výpočetních metod založených
na SAR, QSAR nebo QAAR.

5.2. Subjekt kategorie
Subjekt Category (Kategorie) obsahuje zdůvodnění dané chemické kategorie a skupinu subjektů
Substance (Látka), které obsahují údaje o členech dané chemické kategorie. Subjekt Category
(Kategorie) poskytuje funkci známou jako category matrix (matrice kategorie). Ta zobrazuje odkazy
na všechny dokumenty napříč Substances (Látkami), které jsou členy, podle jednotlivých oddílů.
Matrix (Matrice) přehledněji zobrazuje, které subjekty Substance (Látky) obsahují relevantní
dokumenty, a pomáhá při navigaci mezi nimi.
Category (Kategorie) musí mít název a musí být přidružena k Legal entity (Právnímu subjektu).
Existuje možnost uvést regulační účel této kategorie, jak je zobrazeno níže.
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Obrázek 36: Povinná pole v Kategorii

Informace o dané kategorii a jejich zdůvodnění lze zadat do pole v dolní části stránky, jak je
uvedeno níže.
Obrázek 37:

Odůvodnění a diskuse týkající se Kategorie

Členové Category (Kategorie) jsou spravováni v tabulce, jak je zobrazeno níže. Členem může být
jakákoli Substance (Látka) ke které má User (Uživatel) přístup.
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Správa členů Kategorie

V matrici kategorie se zobrazují dokumenty v oddílech vybraných v níže uvedeném poli. Pro
otevření nástroje výběru klikněte na šipku směřující dolů.
Obrázek 39:

Oddíly dostupné v zobrazení matrice dané kategorie

Nástroj výběru pro jednotlivé oddíly je zobrazen níže.
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Určete, které oddíly se zobrazí v zobrazení matrice dané kategorie

Až provedete výběr, klikněte na tlačítko OK. Výběr lze později v případě potřeby upravit.
Chcete-li otevřít matrici kategorie, klikněte na odkaz Matrix (Matrice) v záhlaví podokna Data
(Údaje), jak je uvedeno níže. Mezi touto matricí a oknem správy kategorií lze přepínat pomocí
odkazů uvedených níže.
Obrázek 41:

Přepínání mezi matricí a oknem správy kategorií

Příklad hlavní strany matrice je zobrazen níže.
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Hlavní strana matrice

Matrice zobrazuje vybrané oddíly jako řádky a obsahuje sloupec pro každého člena skupiny
Substance (Látka). Pokud existuje alespoň jeden dokument, zobrazuje se ikona označující, zda se
jedná o studii sledovaných vlastností nebo o souhrn studie, a zda se jedná o dokument, na nějž je
uveden odkaz. Ikony v pravém horním rohu rozhraní matice slouží k filtrování typu zobrazeného
dokumentu. Počet dokumentů v daném oddíle u dané Substance (Látky) je uveden pod touto
ikonou. Kliknutím na tuto ikonu se otevře rozbalovací nabídka, ze které lze vybrat dokument.
Vybraný dokument se zobrazí v podokně údajů. Pro návrat do Category (Kategorie) klikněte na
tlačítko „zpět“ v nabídce horního panelu nástrojů.
Kliknutím na název Substance (Látky) otevřete Substance (Látku) v okně Data (Údaje).
Pro zobrazení všech dokumentů v určitém oddílu napříč všemi Substances (Látkami) klikněte na
název tohoto oddílu. Tím otevřete zobrazení podobné tomu, které je uvedeno níže.
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Obrázek 43:

Dokumenty v jedné kategorii pro určitý oddíl

Zde lze přidat nový souhrn kliknutím na tlačítko pro přidání souhrnu

.

Kategorie se v aplikaci IUCLID 6 liší od aplikace IUCLID 5 v tom, že Template (Šablonu) nelze
připojit přímo ke Category (Kategorii). Template (Šablonu) však lze připojit k Substance
(Látce)která, se nachází v určité Category (Kategorii).

6. Anotace
Annotation (Anotace) je typem subjektu v aplikaci IUCLID 6, který je užíván jako zásobník
informací týkajících se posuzování údajů v konkrétním regulačním kontextu, například posuzování
regulačním orgánem. To umožňuje ukládání údajů strukturovaným způsobem, takže se nejedná o
pouhou přílohu. V rozhraní se nacházejí dvě záložky, jak je popsáno dále.

6.1. Basic data (Základní údaje)
Zadejte název dané anotace a organizace, která danou práci provádí. Pole Annotation status (Stav
anotace) lze využít k zaznamenání toho, zda se na anotaci dosud pracuje nebo zda již byla
dokončena. Vyhodnocení lze nahrát jako připojený soubor k poli Attached regulatory authorities'
evaluation (Připojené vyhodnocení regulačních orgánů).

6.2. Dataset data (Údaje z datového souboru)
Tato záložka obsahuje pole, do kterých lze zaznamenávat podrobné informace o procesu
vyhodnocování. Pole Remarks (Poznámky) je volné textové pole, které obsahuje šablonu pro volný
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text. Šablona pro volný text obsahuje návrhy textu, který může být vložen. Chcete-li otevřít šablonu
pro volný text, klikněte na ikonu s písmenem A se šipkou v pravém dolním rohu . Pro
zkopírování textu z této šablony do pole klikněte na tlačítko označené Insert (Vložit). Text je nyní
nutno upravit tak, aby obsahoval relevantní údaje.

7. Dokumentace
Dossier (Dokumentace) je kopie údajů uložených v Substance (Látce) nebo Mixture/Product
(Směsi/Výrobku), která je chráněna proti zápisu. Dossier (Dokumentace) se zpravidla používá k
předkládání údajů regulačnímu orgánu s cílem splnit zákonnou povinnost vyplývající z právních
předpisů, například z nařízení REACH.

7.1. Vytvoření dokumentace
Před vytvořením Dossier (Dokumentace) zajistěte, aby se v Substance (Látce) nebo v
Mixture/Product (Směsi/Výrobku), ze které bude Dossier (Dokumentace) vytvořena, nacházely
minimálně všechny požadované údaje. Při vytváření Dossier (Dokumentace) mohou být vyloučeny
ze Substance (Látky) nebo Mixture/Product (Směsi/Výrobku) údaje, které nejsou nezbytné. Není
proto potřeba před zahájením vytváření Dossier (Dokumentace) ze Substance (Látky) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku) údaje, které nejsou nezbytné, odstraňovat. Je nutno mít na
paměti, že Dossier (Dokumentaci) nelze upravovat, takže pokud bude nezbytné provést v ní
změny, bude nutné ji vytvořit znovu. Dossier (Dokumentace) se vytváří pomocí specializovaného
průvodce. Když je spuštěn průvodce, nejsou v rozhraní IUCLID dostupné žádné další funkce,
takže údaje nelze upravovat.
Dossier (Dokumentaci) bude vlastnit Legal entity (Právní subjekt) připojený k User (Uživateli), pod
kterým je vytvořen. Před vytvořením Dossier (Dokumentace) se přesvědčte, že aktuální Legal
entity (Právní subjekt) je zvolen správně. Název Legal entity (Právního subjektu) je uveden v
panelu nástrojů na pravé straně zápatí daného rozhraní.
Pro spuštění průvodce klikněte pravým tlačítkem na záznam Substance (Látky) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku) ve výsledcích vyhledávání v oddíle Navigation (Navigace).
Příklad je zobrazen níže.
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Spuštění průvodce vytváření dokumentace

Průvodce se otevře ve vyskakovacím okně. V záhlaví tohoto okna jsou uvedeny některé pokyny,
jak průvodce vyplnit. V zápatí se nachází indikátor aktuálního kroku v rámci daného procesu.
Pokud nastane problém s vloženými údaji, zobrazí se v zápatí zpráva.
Na první straně průvodce zvolte typ Dossier (Dokumentace). Tyto typy odpovídají zobrazením,
která lze uplatnit na obsah Substances (Látek) a Mixture/Products (Směsí/Výrobků). Pokud si
nejste jisti, který z nich zvolit, nahlédněte do konkrétních pokynů pro právní předpisy, pro které je
Dossier (Dokumentace) určena. Níže je zobrazen příklad, kdy je vybraným typem dokumentace
REACH Registration 10 – 100 tonnes (Registrace podle nařízení REACH v rozmezí 10–100 tun).
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Zvolte typ dokumentace

Pokud na Substance (Látku) nebo Mixture/Product (Směs/Výrobek), ze které je Dossier
(Dokumentace) vytvářena, odkazuje subjekt Category (Kategorie), nachází se na první straně
průvodce záložka označená Use related categories (Použít související kategorie), která umožňuje
ovládat zahrnutí subjektů Category (kategorie) do Dossier (Dokumentace). Standardní možnost
Yes (Ano) zahrnuje všechny subjekty Category (Kategorie), které odkazují na danou Substance
(Látku) nebo Mixture/Product (Směs/Výrobek). Navíc je možné vybrat dílčí soubor nebo žádnou z
Categories (Kategorií). Níže je zobrazen příklad, ve kterém je do Dossier (Dokumentace) zahrnut
pouze subjekt Category (Kategorie) s názvem category_1.
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Zahrnutí kategorie do dokumentace

Pro další práci s průvodcem klikněte na tlačítko označené Next (Další).
Další strana obsahuje filtry pro automatické vyloučení polí z Dossier (Dokumentace) v závislosti na
typu pole na a hodnotách obsažených ve znacích uplatněných na tato pole. Standardně není
vyloučeno žádné pole. Filtry v tomto kroku průvodce se uplatňují kumulativně tak, že pokud
některé z těchto pravidel dané pole vyloučí, je toto pole nadále vyloučeno. První možnost
umožňuje vyloučení polí, které odkazují na důvěrné zkoušené materiály. Oba následující oddíly
Confidentiality (Důvěrnost) a Use restricted to selected regulatory programmes (Použití omezeno
na vybrané regulační programy) se vztahují k hodnotě uvedené ve znacích. Popis znaků viz oddíl
1.2.1 Znak (Znak).
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Automaticky vyloučit pole z Dokumentace

Popis k Obrázek 47:
1. Otevřete seznam uvedený na obrázku níže.
2. Přečtěte si několik tipů týkajících se významu zde použitých zkratek.
3. Zrušte zaškrtnutí všech možností najednou.
Kliknutím na černý trojúhelníček se otevře seznam, jak je zobrazeno níže. Abyste automaticky
vyloučili pole označené uvedeným způsobem, zrušte zaškrtnutí políčka. Zrušení zaškrtnutí u
možnosti Not confidential (Není důvěrné) vyloučí pole, u nichž není nastaven žádný znak, a
ponechá pouze některé základní údaje, bez nichž by Dossier (Dokumentace) neměla smysl.
Obrázek 48:

Automatické vyloučení polí z dokumentace podle hodnot znaků důvěrnosti
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Seznam regulačních znaků je zobrazen níže. Například, pokud bylo zrušeno zaškrtnutí políčka pro
EU: CLP, budou všechna pole označená touto hodnotou z Dokumentace automaticky vyloučena.
Obrázek 49:

Automatické vyloučení polí z dokumentace podle hodnot regulačních znaků

Další krok v průvodci umožňuje vyloučit subjekty Annotation (Anotace). Standardně jsou sem
zahrnuty všechny. Na levém dolním okraji strany průvodce je možnost přeskočit následující
dokument, která umožňuje manuální vyloučení dokumentů z Dossier (Dokumentace). Výchozí
zobrazení je uvedeno níže.
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Vyloučení subjektů anotace

Na následující straně průvodce lze manuálně vyloučit dokumenty z Dossier (Dokumentace) a
ověřit, které dokumenty se zde nacházejí. Anotovaný příklad je uveden na obrázku níže.
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Manuální výběr dokumentů v dokumentaci

Popis k Obrázek 51:
1. Vlevo se nachází seznam všech subjektů, které mají být zahrnuty do Dossier (Dokumentace).
Výběr subjektu v daném seznamu způsobí, že se informace o daném subjektu zobrazí ve
středním panelu a v pravém horním panelu.
2. Střední horní panel zobrazuje stromovou strukturu aktuálně vybraného subjektu. Stromová
struktura obsahuje dokumenty, na které daný subjekt odkazuje. V tomto příkladu se název
subjektu Template_1 zobrazuje v horní části stromové struktury.
3. Na pravém horním panelu se zobrazují dokumenty, které odkazují na vybraný subjekt.
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4. Zrušením zaškrtnutí subjektu v panelu nahoře vlevo je tento subjekt vyloučen z Dossier
(Dokumentace). Avšak subjekt, na jehož základě je Dossier (Dokumentace) vytvářena, vyloučit
nelze. To vysvětluje, proč je ve výše uvedeném příkladu zaškrtávací políčko pro Substance
(Látku) vyznačeno šedě.
5. V zobrazení stromové struktury subjektu v horním středním panelu lze některé oddíly vyloučit
zrušením zaškrtnutí jejich políčka, ale u některých to nelze. Je tomu tak proto, že aplikace
IUCLID uplatňuje pravidla, pro které jsou některé oddíly povinné v souladu s typem Dossier
(Dokumentace) zvolené v 1. kroku průvodce. Povinné oddíly nemohou být vyloučeny. Uvedené
příklady zahrnují dokumenty jak v povinných, tak v nepovinných oddílech. Oddíl, ze kterého byl
vyloučen určitý dokument, se zobrazí ve stromu s odlišnou ikonou označující jeho uzel, jak je
uvedeno níže.
Obrázek 52:

Oddíl s vyloučenými dokumenty při vytváření dokumentace

6. Typ Dossier (Dokumentace) se uvádí na tomto místě pod horním prostředním podoknem.
7. Očekávaný konečný výsledek toho, co bude Dossier (Dokumentace) obsahovat, je zobrazen v
dolním panelu.
8. Obsah každého panelu lze filtrovat zadáním textu do políčka vedle ikony nálevky.
9. Chcete-li změnit velikost panelu, najeďte kurzorem nad jeho okraje, dokud se neobjeví
oboustranná šipka, a potom klikněte na tlačítko a táhněte.
Pokud je vyloučen subjekt, který má pro vytvářenou Dossier (Dokumentaci) zásadní význam,
zobrazí se varovné hlášení typu, který je uveden níže.
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Chybové hlášení o vyloučení podstatného subjektu z dokumentace

Po provedení jakéhokoli požadovaného vyloučení dokumentů přejděte k dalšímu kroku průvodce,
kde jsou zadávány administrativní informace. Tyto informace budou umístěny v záhlaví Dossier
(Dokumentace). Všechny typy Dossier (Dokumentace) obsahují pole Public name (Veřejný název)
a Submission remark (Poznámka k předkládané dokumentaci). Pole Public name (Veřejný název)
je nepovinné pole v záhlaví Dossier (Dokumentace). Pokyny týkající se hodnot, které je nutno
vložit, naleznete v pokynech pro konkrétní legislativu. Pokud pole obsahuje chybnou hodnotu, je
zbarveno růžově, a v zápatí stránky průvodce je uvedena částečná nápověda týkající se toho, o
jaký problém se jedná. Po zadání všech správných údajů dokončete průvodce. Když je Dossier
(dokumentace) vytvořena správně, zobrazí se následující zpráva.
Obrázek 54:

Úspěšně vytvořená dokumentace

Klikněte na Yes (Ano) a pak zkontrolujte, zda byla Dossier (Dokumentace) vytvořena v souladu s
vaším očekáváním.

7.2. Struktura dokumentace
Dossier (Dokumentace) je subjekt, který obsahuje kopii údajů ze Substance (Látky) nebo
Mixture/Product (Směsi/Výrobku) v režimu „pouze ke čtení“ a dále informace o záhlaví, a v
některých případech i informace o kategorii. Při otevření Dokumentace ze seznamu výsledků
vyhledávání v podokně Navigation (Navigace) se objeví záložka označená Components
(Komponenty). Pod touto záložkou se nachází stromová struktura subjektů obsažených v Dossier
(Dokumentaci). U kopie subjektu v Dossier (Dokumentaci) se zobrazuje symbol zámku, kterým je
daná ikona překryta, což naznačuje, že se jedná o dokument určený pouze ke čtení. Původní
subjekt je stále přístupný, ale neexistuje žádný odkaz mezi ním a jeho kopií v Dossier
(Dokumentaci). Stromová struktura je ve standardním nastavení zcela minimalizována a zobrazuje
se pouze Substance (Látka) nebo Mixture/Product (Směs/Výrobek), ze které byla Dossier
(Dokumentace) vytvořena, a Legal entity (Právní subjekt), který byl připojen k User (Uživateli),
když byla Dossier (Dokumentace) vytvořena. Tento právní subjekt definuje vlastnictví Dossier
(Dokumentace). V podokně Data (Údaje) vpravo je zobrazeno záhlaví Dossier (Dokumentace).
Příklad v obrázku níže uvádí, kde je v záhlaví Dossier (Dokumentace) uveden seznam subjektů na
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vysoké úrovni v rámci Dossier (Dokumentace). Ověřte, že se informace zadané do průvodce pro
vytvoření Dossier (Dokumentace) v záhlaví Dossier (Dokumentace) správně zobrazují.
Obrázek 55:

Subjekty na vysoké úrovni v záložce komponent a v záhlaví dokumentace

Stromovou strukturu lze rozbalit a zobrazit subjekty, které se nacházejí v Dossier (Dokumentaci).
Při otevření subjektu ze stromové struktury se tento subjekt zobrazí v oddílu Data (Údaje). Pro
návrat do záhlaví Dossier (Dokumentace) otevřete uzel vysoké úrovně ve stromové struktuře, jak
je uvedeno níže.
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Jak zobrazit záhlaví dokumentace

Otevřením subjektu Substance (Látka) se zobrazí jeho obsah v nové záložce. Obsah Substance
(Látky) lze prohlížet obvyklým způsobem v režimu „pouze ke čtení“.

iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Obrázek 57:

Strana | 60

Zobrazení látky v dokumentaci

7.3. Export dokumentace
Pokud je potřeba předložit Dossier (Dokumentaci) regulačnímu orgánu, je nutné ji nejprve
exportovat. Pro export jednotlivé Dossier (Dokumentace) do souboru klikněte pravým tlačítkem na
její záznam ve výsledcích vyhledávání zobrazených v podokně Navigation (Navigace). Spustí se
jednoduchý průvodce, který umožní definovat cílový soubor.
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Export a dossier (Exportovat dokumentaci)

8. Právní subjekt
Legal entity (Právní subjekt) je subjekt, který se používá pro uvedení vlastnických práv jiných
subjektů. Může být přidružen k různým subjektům, jako je například Substance (Látka). User
(Uživatel) může vytvořit přidružení mezi určitým subjektem a kterýmkoli z Legal entities (Právních
subjektů), ke kterým má přístup, nikoli jen k tomu, který je aktuálně aktivní. Aktuálně aktivní právní
subjekt je uveden na pravé straně nabídky dolního panelu nástrojů. Pokud je k User (Uživateli)
přidružen více než jeden Legal entity (Právní subjekt), představuje indikátor aktuálně aktivního
Legal entity (Právního subjektu) rozbalovací nabídku, ze které lze vybrat kterýkoli z User's Legal
entities (Právních subjektů Uživatele).
Podokno údajů pro Legal entity (Právní subjekt) obsahuje následující čtyři záložky, jak je
zobrazeno v příkladu níže.
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Okno údajů právního subjektu

8.1. Obecné informace
Je nutno zadat název Legal entity (Právního subjektu), ale ostatní pole jsou nepovinná. Při pokusu
o vytvoření Legal entity (Právního subjektu) s názvem, který v databázi již existuje, je vydáno
varovné hlášení. Je-li toto varovné hlášení odmítnuto, je vytvořen Legal entity (Právní subjekt) s
daným názvem, ale s jedinečným UUID.
Typ Právního subjektu a jiné názvy mají sloužit pro informační účely. Znaky lze nastavit na
hodnotu other names (jiné názvy).

8.2. Identifikátory
Mohou být zaznamenány identifikátory typu Legal entity (Právní subjekt), Regulatory programme
(Regulační program), a Other IT system (Jiný IT systém). Každý z těchto typů obsahuje nabídku,
ze které lze vybrat příslušné podtypy identifikátoru. Například Legal entity (Právní subjekt) má
možnost volby identifikátoru DUNS. Pro každý identifikátor je možné nastavit znak.

8.3. Kontaktní údaje
Lze definovat adresu kontaktu Legal entity (Právního subjektu) a vytvořit odkaz na subjekt Contact
(Kontakt).
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8.4. Místa
Zde je uveden seznam Legal entity sites (Místa právního subjektu), která jsou přidružena k
danému Legal entity (Právnímu subjektu). Toto přidružení je provedeno z Legal entity site (Místa
právního subjektu). Kliknutím na záznam v seznamu se otevře okno údajů pro dané Legal entity
site (Místo právního subjektu).

9. Místo právního subjektu
Legal entity site (Místo právního subjektu) je subjekt, který se používá k přidružení Legal entity
(Právního subjektu) a jeho přidružených subjektů s fyzickým místem. To může mít významné
právní důsledky, zejména pokud se to týká země. Legal entity site (Místo právního subjektu) musí
mít název a musí být přidruženo k Legal entity (Právnímu subjektu). Pro vytvoření odkazu na Legal
entity (Právní subjekt) klikněte na ikonu odkazu
v poli Legal entity (Právní subjekt), vyberte
Legal entity (Právní subjekt) a pak klikněte na Assign (Přiřadit).
K jednomu a témuž Legal entity (Právnímu subjektu) lze přidružit více než jedno Legal entity site
(Místo právního subjektu).
Lze přidat kontaktní adresu a identifikátory IT. Nepovinně lze nastavit znak, který odkazuje na celé
Legal entity site (Místo právního subjektu).

10. Referenční látka
Reference substance (Referenční látka) je subjekt, který se používá k definování konkrétní
molekulové struktury nebo úzkého rozpětí molekulových struktur tak, že je možné tuto definici opět
použít. Reference substance (Referenční látka) obsahuje chemické identifikátory a strukturální
informace. Existuje například zpravidla poměr jedna ku jedné mezi Reference substance
(Referenční látkou) a číslem ES. Na jednu Reference substance (Referenční látku) lze odkazovat z
více subjektů, kdykoli je nutné definovat chemickou identitu například ve složce Substance (Látky).
Užívání Reference substances (Referenčních látek) je účinné, protože některé chemické látky se
často objevují v rámci více Substances (Látek) i Mixture/Products (Směsí/Výrobků). Navíc lze
Reference substances (Referenční látky) sdílet a vyměňovat mezi jednotlivými instancemi a
uživateli aplikace IUCLID. Soubor subjektů Reference substance (Referenční látka) je k dispozici
ke stažení zdarma z webových stránek aplikace IUCLID 6 v oddíle Support / Get reference
substances (Podpora / Získání Referenčních látek). Pokud není požadovaná Reference substance
(Referenční látka) na dané webové stránce dostupná nebo pokud preferujete jiné řešení, můžete
vytvořit Reference substance (Referenční látku) v rámci aplikace IUCLID.

10.1. Seznam
U Reference substance (Referenční látky) je nutné definovat alespoň název. Tento název je často
stejný jako položka v seznamu, jako je například seznam ES, ale není to nutné. Pro vytvoření
odkazu mezi Reference substance (Referenční látka) a položkou na seznamu klikněte na ikonu
odkazu
v poli inventory (seznam), vyhledejte a vyberte danou položku a poté klikněte na Assign
(Přiřadit). Ikona šipky vedle ikony odkazu vede k danému záznamu položky na seznamu. Pro
návrat na Reference substance (Referenční látku) po kliknutí na tuto šipku klikněte na tlačítko back
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(zpět). Odkaz lze odstranit pomocí ikony křížku. To je užitečné, pokud potřebujete odkázat na jinou
než stávající položku seznamu.
Pokud není vytvořen odkaz na seznam, je možné uvést důvod a zdůvodnění v položce No
inventory information available (Informace o seznamu nejsou k dispozici).

10.2. Informace o referenční látce
Reference substance information (Informace o referenční látce) je soubor polí, která obsahují
identifikátory Reference substance (Referenční látky) a souvisejících látek. Do nich se vkládají
identifikátory a jakékoli případné odkazy na seznamy. V poli Identifiers of related substances
(Identifikátory příbuzných látek) lze vytvořit blok podle jednotlivých příbuzných látek. V tomto bloku
se nachází pole Relation (Vztah), kde lze jejich příbuznost popsat.
Na všechny Reference substance information (Informace o referenční látce) lze uplatnit jediný
znak, například pro důvěrnost.

10.3. Molekulární a strukturální informace
V části Molecular and structural information (Molekulové a strukturní informace) zadejte
molekulový vzorec, molekulovou hmotnost a nahrajte obrázek, který tuto strukturu zobrazuje, ve
formátu JPEG, GIF nebo PNG. Do pole molecular formula (molekulový vzorec) je možno vložit
text, ale nikoli znaky v dolním indexu, takže například ethan by byl uveden jako C2H4.
Na všechny Molecular and structural information (Molekulové a strukturní informace) lze uplatnit
jediný znak, například pro důvěrnost.

11. Kontakty
Contact (Kontakt) je subjekt, který zaznamenává kontaktní údaje konkrétní osoby. Lze jej použít
rovněž pro záznam některých údajů o roli dané osoby v určitém procesu, například jako oprávněné
osoby, která je odpovědná za bezpečnostní list (BL). Odkazy na Contact (Kontakt) lze vkládat z
celé řady jiných subjektů, například z Legal entity (Právního subjektu).
Díky používání Contacts (Kontaktů) není nutné znovu zadávat údaje v případě, že se určitá osoba
podílí na více procesech a Substances (Látkách). Integrované typy kontaktu představuje
competent person responsible for the SDS (odborně způsobilá osoba odpovědná za BL),
emergency contact (nouzový kontakt), substance manager (manažer látky) a toxicologist
(toxikolog).

12. Chemické seznamy
Chemical inventories (Chemické seznamy) se využívají pro poskytování přístupu v rámci aplikace
IUCLID k seznamům informací o chemických identitách, které mají původ mimo aplikaci IUCLID.
Reference substance (Referenční látku) lze propojit odkazem s položkou v Chemical inventory
(Chemickém seznamu) s cílem poskytovat informace o chemické identitě ve standardním formátu.
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Společně s aplikací IUCLID 6 je dodáván i seznam ES. Seznam ES obsahuje chemické
identifikátory, jako jsou například čísla ES, čísla CAS a molekulové vzorce. Hodnota pole state
(stav) pro všechny tyto položky je active. Kliknutím na ikonu Chemical inventories (Chemické
seznamy) na domovské stránce aplikace IUCLID se otevře navigační okno a pokusí se zobrazit
celý seznam ES. Tento seznam však obsahuje přes 500 záznamů, takže je nelze všechny zobrazit
najednou.
Chemical inventories (Chemické seznamy) nelze vytvořit v rámci aplikace IUCLID, ale lze je
importovat a pak jsou v režimu „pouze ke čtení“.

13. Odkaz na literaturu
Literature reference (Odkaz na literaturu) je subjekt, který identifikuje konkrétní dokument
obsahující informace o Substance (Látce) nebo Mixture/Product (Směsi/Výrobku). Jediným
povinným polem je název, ale je zde i řada jiných polí, které čtenáři umožňují najít dokument i
mimo aplikaci IUCLID. Je možno vložit odkaz na Literature reference (Odkaz na literaturu) ze
záznamu o studii sledovaných vlastností v harmonizované šabloně. Tento odkaz se vkládá z pole
data source (zdroj údajů).
Jako všechny subjekty má i každý Literature reference (Odkaz na literaturu) jedinečné UUID, které
se zobrazuje v podokně informací. To umožňuje přímé nalezení subjektu pomocí funkce Search by
UUID (Vyhledávání podle UUID).

14. Zkoušené materiály
Test materials (Zkoušené materiály) je subjekt používaný k popisu materiálu, na kterém byla
provedena fyzická zkouška. Odkaz na subjekt Test material (Zkoušený materiál) lze vložit ze
záznamu o studii sledovaných vlastností. Příklad je zobrazen níže.
Obrázek 60:

Subjekt Zkoušený materiál, na který je odkazováno ze záznamu o studii sledovaných vlastností
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Subjekt Test material (Zkoušený materiál) se skládá ze složení obdobného tomu, jaké se užívá pro
Substance (Látku), z popisu fyzikální formy a z některých dalších informací, které mohou být
považovány za důvěrné, jako je například číslo šarže.
Složení může mít komponenty typu constituent (složka), impurity (nečistota) nebo additive
(přídatná látka). Tyto složky jsou uvedeny v tabulce, kterou lze upravovat obvyklým způsobem.
Každá komponenta by měla být odkazem propojena s Reference substance (Referenční látkou) a
mělo by být uvedeno její koncentrační rozmezí. Pro vytvoření odkazu na Reference substance
(Referenční látku) klikněte na ikonu odkazu
v poli Reference substance (Referenční látka),
vyhledejte a zvolte Reference substance (Referenční látku) a poté klikněte na Assign (Přiřadit).
Vyhledávací okno rovněž umožňuje vytvoření nové Reference substance (Referenční látky).
Pokud kliknete na tlačítko New (Nová) za účelem vytvoření Reference substance (Referenční
látky), budete se po jejím vytvoření muset vrátit zpět do subjektu Test materials (Zkoušené
materiály) a vytvořit komponentu složení znovu od začátku. Možnost go to link target (přejít na cíl
odkazu) otevírá Reference substance (Referenční látku) komponenty zvolené v tabulce.
Pole Composition / purity: other information (Složení / čistota: jiné informace) má za úkol umožnit
zaznamenání více kvalitativních informací o čistotě. Pole Test material form (Formulář pro
zkoušený materiál) je poskytováno pro zaznamenání informací o skupenství a vlastnostech
materiálu použitého při zkoušce. A konečně se zde nacházejí dvě volná textová pole, kam lze
přidat další podrobnosti. Návrhy textu, který má být vložen, jsou uvedeny v šablonách pro volný
text. Chcete-li otevřít šablonu pro volný text, klikněte na ikonu s písmenem A se šipkou v pravém
dolním rohu . Pro zkopírování textu z této šablony do pole klikněte na tlačítko označené Insert
(Vložit). Při ukládání subjektu Test materials (Zkoušené materiály) sledujte po několik sekund, po
které jsou údaje kontrolovány, pole hlavního obsahu zprávy nad navigačním podoknem. Při zjištění
jakéhokoli problému se zobrazí informační zpráva. Pokud se například zobrazí zpráva
„Concentration: At least one of the values are not set“ (Koncentrace: alespoň jedna z hodnot není
nastavena), zkontrolujte komponenty tohoto složení.

15. Správa uživatelů
User management (Správa uživatelů) je prostředkem umožňujícím přístup k údajům a funkcím v
aplikaci IUCLID 6. Pokud je aplikace IUCLID 6 spuštěna na serveru, umožňuje User management
(Správa uživatelů), aby do jedné a téže databáze aplikace IUCLID 6 mělo přístup mnoho různých
osob současně, přičemž každá z nich bude mít personalizovaný přístup. To umožňuje například
velkým organizacím, aby soustředily všechny své údaje do jedné databáze a aby poskytovaly
přístup, který je uzpůsoben na míru potřebám dané organizace z hlediska její bezpečnosti i
fungování.
Pokud je aplikace IUCLID 6 spuštěna jako aplikace na ploše, ke které má přístup v danou chvíli
vždy jen jedna osoba, nemusí potřeba omezení přístupu vůbec nastat. Z tohoto důvodu se stolní
verze aplikace IUCLID 6 dodávána s parametrem User management disabled (Správa uživatelů
deaktivována). Při spuštění aplikace IUCLID 6 se nezobrazí přihlašovací okno, protože aplikace se
automaticky přihlásí do standardního User (Uživatele). Funkce spojené s User management
(Správou uživatelů) jsou deaktivovány. Funkci User management (Správa uživatelů) je však
možné zapínat a vypínat přes nabídku File / System administration (Soubor / Správa systému). Při
přesunu údajů z aplikace IUCLID 5 do aplikace IUCLID 6 se v případě, že databáze IUCLID 5
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obsahuje jakéhokoli jiného User (Uživatele) než uživatele SuperUser, v aplikaci IUCLID 6 zapne
User management (Správa uživatelů). To se provede za předpokladu, že je zapotřebí nastavit
přístup pro více uživatelů. Pokud tomu tak není, je možné User management (Správu uživatelů)
vypnout prostřednictvím nabídky File / System administration (Soubor / Správa systému).
User management (Správa uživatelů) standardně obsahuje pouze typy subjektů User (Uživatel) a
Role (Role). Aktivace zabezpečení založeného na instancích (IBS) však poskytuje další typ
subjektu Group (Skupina), a s ním související koncepty ownership (vlastnictví) a sharing (sdílení).
Přehled IBS viz oddíl 15.3 Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS)
(Zabezpečení založené na instancích) (IBS).
User management (Správa uživatelů) je přístupná z nabídky souboru nebo z panelu na domovské
stránce. Kliknutí pravým tlačítkem na panel na domovské stránce umožňuje přístup ke stejným
funkcím, jako jsou funkce v nabídce souboru.

15.1. Uživatel
User (Uživatel) je v aplikaci IUCLID 6 subjekt, který propojuje činnosti prováděné v aplikaci IUCLID
6 s jednotlivou osobou nebo osobami používajícími daný software. User (Uživatel) má k dispozici
autorizační údaje v podobě uživatelského jména a hesla, které je nutné zadat pro získání přístupu
k User (Uživateli). Účelem Users (Uživatelů) je umožnit, aby byly různým osobám poskytovány
různé úrovně přístupu k údajům a funkcím. Umožňuje to rovněž uchovávání záznamů o tom, kdo
provedl jakou činnost a kdy.
Uživatelské jméno jednoznačně identifikuje User (Uživatele) v celém rozhraní. Obvykle existuje
mezi osobou využívající aplikaci IUCLID 6 a User (Uživatelem) poměr jedna ku jedné; v takovém
případě zná autorizační údaje každého User (Uživatele) pouze jedna osoba. Pro typ instalace
IUCLID 6 na serveru může být přihlášeno více uživatelů zároveň a aplikace IUCLID 6 nemusí být
spuštěna na stejném počítači, z něhož má kterákoli z těchto osob přístup k danému softwaru. Pro
typ instalace IUCLID 6 na serveru může být přihlášeno více uživatelů zároveň a aplikace IUCLID 6
nemusí být spuštěna na stejném počítači, z něhož má kterákoli z těchto osob přístup k danému
softwaru.
Když User (Uživatel) vytvoří nebo importuje dokument, automaticky se stává jeho vlastníkem.
Přístup jiných Users (Uživatelů) k tomuto dokumentu je závislý na nastavení systému. Vlastnictví
lze mezi Users (Uživateli) převádět, ale vlastníkem dokumentu může být v jeden čas pouze jeden
User (Uživatel). Důležitou funkcí User (Uživatele) je definovat právní vlastnictví údajů
prostřednictvím Legal entity (Právního subjektu). Například při vytváření Dossier (Dokumentace) je
vlastnictví Dossier (Dokumentace) definováno Legal entity (Právním subjektem), který je pro
daného User (Uživatele) v dané době zvolen. User (Uživatel) k sobě může mít připojen více než
jeden Legal entity (Právní subjekt), může však jednat pouze za jeden Legal entity (Právní subjekt)
současně. Přístup, který má User (Uživatel) k funkcím a údajům v aplikaci IUCLID 6, je ovládán
prostřednictvím Roles (Rolí) a pokud je aktivováno zabezpečení založené na instancích, také
prostřednictvím Groups (Skupin), jak je popsáno v dalších oddílech.
Pokud je aplikace IUCLID 6 instalována v prostředí více uživatelů, je běžnou praxí poskytnout
každé osobě, která tento software využívá, přístup k jejímu vlastnímu User (Uživateli) a přizpůsobit
jej individuálním potřebám uživatele prostřednictvím Roles (Rolí) a Groups (Skupin).
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15.1.1. Uživatelé z aplikace IUCLID 6)
Nová instalace aplikace IUCLID 6 je dodávána se dvěma již vytvořenými uživateli SuperUser
(Uživatel) a FullAccess.

15.1.1.1. SuperUser
Standardní heslo uživatele SuperUser je root, ale v průběhu instalace stolní verze ji lze pomocí
instalačního programu změnit. Při prvním přihlášení se doporučuje změnit heslo z výchozí
hodnoty. Uživatel SuperUser má kompletní přístup k funkcím aplikace IUCLID 6 i k údajům, které
se v ní nacházejí.

15.1.1.2. FullAccess
Uživatel nazvaný FullAccess má úplný přístup k dokumentům v databázi aplikace IUCLID 6, nemá
přístup ke správním funkcím, jako je například User management (Správa uživatelů). Pokud se
chcete přihlásit jako tento User (Uživatel), budete muset nejprve nastavit jeho heslo. To může
provést SuperUser.

15.1.2. Správa uživatelů
User management (Správu uživatelů) může provádět User (Uživatel), který má práva vyplývající z
integrované Role (Role) User Manager (Správce uživatelů). Správci uživatelů mohou vidět pouze
Users (Uživatele), které sami vytvořili nebo kteří byli vytvořeni přímo pod nimi v hierarchii Users
(Uživatelů). Jako analogii lze uvést vztah nadřazenosti (parent) a podřazenosti (child), ve kterém
správce uživatelů může nahlížet do jednotlivých „generací“, ale už ne napříč do jiných „rodin“.
Příklad rozhraní pro User management (Správu uživatelů) je zobrazen níže. Upozorňujeme, že v
tomto příkladu se nachází záložka pro Group (Skupinu), která znamená, že je aktivováno
zabezpečení založené na instancích. Přehled IBS viz oddíl 15.3 Zabezpečení založené na
instancích (Instance based security, IBS) (Zabezpečení založené na instancích) (IBS).
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User management (Správa uživatelů)

15.1.2.1. Preferences (Preference)
Username (uživatelské jméno) identifikuje User (Uživatele) v celém systému, a proto by mělo být
vybíráno pečlivě. Osoby, které se přihlašují do aplikace IUCLID, je musí zadat společně s heslem,
aby prokázali, že mají právo na přístup k User (Uživateli). Hodnoty last name (příjmení) a first
name (jméno) slouží pouze pro účely interní identifikace. Pro informační účely a případně pro
funkci umožňující změnu hesla lze použít e-mailovou adresu. Subjekt typu Contact (Kontakt) lze
pro informační účely připojit k User (Uživateli).

15.1.2.2. Password management (Správa hesel)
Password (heslo) se používá v kombinaci s username (uživatelským jménem) pro ověření osoby
při přihlašování k User (Uživateli). Aplikace IUCLID 6 má funkci zajišťující, aby hodnoty hesel
vyhovovaly minimálnímu souboru bezpečnostních kritérií. Tato pravidla jsou nastavena v nabídce
File / System administrative tools / Security policy (Soubor / Systémové nástroje pro správu /
Bezpečnostní politika). Lze je zobrazit kliknutím na ikonu informací v pravé horní části podokna pro
password management (správu hesel), jak je zobrazeno v příkladu níže.
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Password management (Správa hesel)

Popis k Obrázek 62:
1. Automatické vytvoření hesla
2. Zobrazení bezpečnostních pravidel pro hesla
Pokud je heslo, které zadáte, považováno za příliš slabé, zobrazí se při pokusu o jeho uložení
chybové hlášení, které vám vysvětlí, co musí heslo obsahovat. Například výchozí nastavení
vyžadují, aby heslo mělo alespoň 5 znaků a obsahovalo minimálně jedno velké písmeno a jednu
číslici. Bezpečnostní politiku lze využít také k tomu, aby byli uživatelé nuceni k pravidelným
změnám hesla. Délka tohoto období je nastavena v následujícím poli:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Soubor / Bezpečnostní politika správy systému / Přinutit uživatele ke změně hesla po X dnech).
Pravidla pro uživatele SuperUser jsou stejná jako pro ostatní Users (Uživatele).
Generate (Vytvořit)
automaticky vytvoří heslo, které je v souladu s bezpečnostní politikou.
Hodnota tohoto hesla se zkopíruje do polí v rozhraní a do schránky operačního systému, na němž
je aplikace IUCLID 6 spuštěna. Kromě toho se tato hodnota zobrazí ve vyskakovací informační
zprávě.
Pokud je heslo pouze dočasné, bude se správce uživatelů s největší pravděpodobností snažit
uživatele přinutit, aby heslo při příštím přihlášení změnil. To se provádí zaškrtnutím políčka
označeného Expire password upon next log in (Ukončit platnost hesla při dalším přihlášení).

15.1.2.3. Resources (Zdroje)
Tato záložka se zobrazí pouze v případě, že je aktivováno zabezpečení založené na instancích.
Popis IBS viz oddíl 15.3 Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS)
(Zabezpečení založené na instancích) (IBS)
Možnosti uvedené v této záložce definují standardně nastavené úrovně přístupu a sdílení podle
typu subjektu, podle Group (Skupiny), podle dokumentu, který byl vytvořen nebo importován User
(Uživatelem). Tyto hodnoty lze manuálně vyřadit v jednotlivých dokumentech nebo při importu.
Kliknutím na šipku směřující dolů se otevře seznam všech Groups (Skupiny), do kterých User
(Uživatel) patří, včetně Common (Společná). Pro nastavení přístupu pro skupinu na ni klikněte a
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pak vyberte jednu z následujících možností z rozbalovací nabídky: no value (žádná hodnota),
read (číst), read/write (číst/psát), read/write/delete (číst/psát/mazat).
Pokud je například hodnota pro Mixtures nastavena jako read/write/delete (číst/psát/mazat) pro
Group (Skupinu) nazvanou group1, může tato Group (Skupina) číst, psát a mazat všechny
Mixtures (Směsi) vytvořené User (Uživatelem). Takový výběr je uveden na obrázku níže.
Obrázek 63:

Zdroje pro Uživatele

15.1.2.4. Administration (Správa)
Jsou definovány různé vlastnosti User (Uživatele), které ovlivňují přístup k údajům, funkcím a k
samotnému User (Uživateli).
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General (Obecné)

Locked (Uzamčeno) znamená, že byl překročen maximální počet pokusů o přihlášení k Uživateli.
Hodnota tohoto limitu je nastavena v nabídce File / Administrative tools / Administration / Security
policy (Soubor / Nástroje pro správu / Správa / Bezpečnostní politika). Výchozí hodnota je tři. Pro
odemčení User (Uživatele) zrušte zaškrtnutí políčka. Změna se projeví až poté, co bude uložena.
Suspended (Pozastaveno) lze použít jako manuální metodu, jak zabránit přístupu k User
(Uživateli), a to z jakéhokoli důvodu. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, není možné se k profilu User
(Uživatel) přihlásit. Chcete-li toto pozastavení zrušit, zrušte zaškrtnutí políčka. Změna se projeví až
poté, co bude uložena.
Expired (Platnost vypršela) znamená, že se nikdo nepřihlásil k profilu User (Uživatel) po počet dní,
který je uveden v poli File / Administrative tools / Administration / Security policy / Automatic expiry
of unused accounts after x days (Soubor / Nástroje pro správu / Správa / Bezpečnostní politika /
Automatické vypršení platnosti nevyužívaných účtů po x dnech). Výchozí hodnota je šedesát.
Chcete-li toto vypršení zrušit, zrušte zaškrtnutí políčka. Změna se projeví až poté, co bude
uložena.
Last log in date (datum posledního přihlášení) uvádí, kdy došlo k poslednímu předchozímu
přihlášení k profilu User (Uživatel).
Last log in location (místo posledního přihlášení) uvádí IP adresu počítače, z něhož došlo k
poslednímu předchozímu přihlášení k profilu User (Uživatel). Pro typ instalace na plochu se bude
tato hodnota rovnat hodnotě parametru localhost (127.0.0.1).
Remarks (Poznámky) je volné textové pole, jehož cílem je umožnit správci uživatelů uvádět
poznámky o profilu User (Uživatel). Může obsahovat až 32 768 znaků.
15.1.2.4.2.

Role (úloha)

Toto pole se používá pro stanovení Roles (Rolí) profilu User (Uživatele). User (Uživatel) musí mít
nejméně jednu Role (Roli). Standardně je novému uživateli poskytnuta integrovaná Role (Role) v
režimu Read-only (Jen pro čtení). Integrované role jsou popsány v oddíle vyhrazeném Roles
(Rolím). Pokud má User (Uživatel) více než jednu Role (Roli), poskytnutá práva se kumulují.
Pokud má například User (Uživatel) Role (Roli), která mu u určitého subjektu umožňuje pouze
čtení, a jinou Role (Roli), která umožňuje vymazání téhož subjektu, může User (Uživatel) tento typ
subjektu vymazat.
15.1.2.4.3.

Group (Skupina)

Tato záložka se zobrazí pouze v případě, že je aktivováno zabezpečení založené na instancích.
Popis IBS viz oddíl 15.3 Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS)
(Zabezpečení založené na instancích) (IBS)
Toto pole je využíváno k přidávání a odstraňování User (Uživatele) z Groups (Skupin). To může
provést rovněž Group manager (Správce skupiny) prostřednictvím záložky Group (Skupina). Je
možné, že User (Uživatel) není členem žádné Group (Skupiny). Více informací o Group (Skupině)
viz oddíl Instance Based Security Zabezpečení založené na instancích.
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Legal entity (Právní subjekt)

K profilu User (Uživatel) musí být připojen nejméně jeden Legal entity (Právní subjekt). Legal entity
(Právní subjekt) může být vytvořen v aplikaci IUCLID 6 nebo importován. Aplikace IUCLID 6 je
dodávána s integrovaným Legal entity (Právním subjektem) nazvaným Predefined Legal entity
(Předdefinovaný právní subjekt). Ten je poskytován jako prostředek umožňující uživatelům začít,
ale pro účely regulace se doporučuje použít právní subjekt uzpůsobený vašim vlastním potřebám.
Správce uživatelů vidí a může přiřadit Users (Uživatelům) pouze Legal entities (Právní subjekty),
které jsou připojeny k jejich vlastnímu User (Uživateli). Je proto možné, aby k profilu User
(Uživatel) byl připojen Legal entity (Právní subjekt), který určitý správce uživatelů v záznamu profilu
User (Uživatel) nevidí.

15.1.2.5. Export users (Export uživatelů)
Podrobné informace o všech Users (Uživatelích) jsou uloženy do jednoho textového souboru.
Exportovaný soubor lze importovat do jakéhokoli systému aplikace IUCLID 6. To umožňuje
přesunovat jednotlivé Users (Uživatele) mezi dvěma různými instancemi aplikace IUCLID 6.
Tato funkce je přístupná z hlavní nabídky File / User management (Soubor / Správa uživatelů).
Otevře se vyskakovací okno, které udává počet Users (Uživatelů), kteří mají být exportováni, jak je
zobrazeno níže:
Obrázek 64:

Vyskakovací okno exportu uživatelů

Pro zahájení exportu klikněte na finish (dokončit). Export bude proveden jako úloha na pozadí. Na
pravém dolním okraji rozhraní začne blikat ikona úloh na pozadí. Kliknutím na tuto ikonu otevřete
seznam úloh, jak je zobrazeno níže:
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Obrázek 65:

Otevřít seznam úloh na pozadí

Obrázek 66:

Seznam úloh na pozadí
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Nejnovější úloha se zobrazí v horní části seznamu. Po skončení úlohy se pod indikátorem průběhu
objeví oznámení o tom, zda úloha proběhla úspěšně, nebo neúspěšně. Pokud export proběhl
úspěšně, dvakrát klikněte na indikátor průběhu a otevře se okno, z něhož je možné soubor
stáhnout, jak je zobrazeno níže. Souhrn uvádí informace o průběhu úlohy.
Obrázek 67:

Souhrn úspěšně proběhlého exportu

V případě, že export neproběhl úspěšně, měla by se v části [2] tohoto souhrnu zobrazit
informativní zpráva uvádějící důvod.
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Exportovaný soubor je soubor ve formě prostého textu. Soubor má příponu csv, která umožňuje
jeho snadnější použití v tabulkových aplikacích, jako je například Microsoft Excel. Na každém
řádku figuruje jeden User (Uživatel). Pole jsou oddělena středníkem „;“ a hodnoty jsou uváděny ve
dvojitých uvozovkách. První řádek obsahuje záhlaví. Pole jsou popsána v následující tabulce. Pole
označená hvězdičkou * musí obsahovat hodnotu. Uživatele SuperUser exportovat nelze.
Tabulka 2: Pole v textovém souboru pro funkci Import Users (Import uživatelů)

Záhlaví

Popis

Username
(Uživatelské
jméno)*:

Hodnota se používá k identifikaci Uživatele, do kterého jsou údaje
importovány. Hodnota je povinná na řádek. Hodnota musí být v databázi
jedinečná.

Last Name
(Příjmení)*

Volný text s maximálně 255 znaky.

(First Name)
Křestní
jméno*

Volný text s maximálně 255 znaky.

Suspended
Hodnota pole Suspended (Pozastaveno). Lze ji použít k pozastavení a ke
(Pozastaveno) zrušení pozastavení stávajících Users (Uživatelů). [ yes | 1 | true | no | 0 |
false ]
Remarks
(Poznámky)

Volný text s maximálně 32 768 znaky.

Roles (Role)*

Název (názvy) uživatelovy Role(s) (Role/Rolí) přiřazených k danému účtu.
Hodnoty musí existovat v databázi již před importem. Jsou povoleny
vícenásobné hodnoty, které jsou odděleny středníkem „;", přičemž celé
pole je ve dvojitých uvozovkách.

LEOs
(soubory
LEO)*

Identifikátor(y) UUID souboru (souborů) LEO, přiřazený/přiřazené User
(Uživateli). Hodnoty musí existovat v databázi již před importem. Jsou
povoleny vícenásobné hodnoty, které jsou odděleny středníkem „;",
přičemž celé pole je ve dvojitých uvozovkách.

Groups
(Skupiny)*

Název/názvy Group(s) (Skupiny/Skupin) uživatelů přiřazených k danému
účtu. Hodnoty musí existovat v databázi již před importem. Jsou povoleny
vícenásobné hodnoty, které jsou odděleny středníkem „;", přičemž celé
pole je ve dvojitých uvozovkách.

Delete
(Smazat)

Smazat již dříve existujícího User (Uživatele) při importu. [ yes | 1 | true |
no | 0 | false ]

E-mail

E-mailová adresa spojená s User (Uživatelem).

Contact
(Kontakt)

UUID Contact (Kontaktu) přiřazeného User (Uživateli). Hodnoty musí
existovat v databázi již před importem.

Níže uvádíme příklad souboru obsahujícího údaje pro tři profily Users (Uživatelů).
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Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

"reader";"Reader";"Lotta";"No";"A remark about Lotta";"Read-only";"a4569f8ea856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"804c707f-baac-4d03-bdd28a28c32ca9c8";
"user_manager";"User";"John";"No";"";"System administrator;Readonly";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

15.1.2.6. Download empty users csv (Stáhnout prázdné csv uživatelů)
Účelem této funkce je poskytnout šablonu pro hromadné vytváření nových Users (Uživatelů).
Šablona je textový soubor, který je exportován z aplikace IUCLID 6. Tento soubor obsahuje pouze
záhlaví popsaná v předchozím oddíle. Podrobnosti o Users (Uživatelích) jsou zadány do tohoto
textového souboru, který je následně importován, jak je popsáno v dalším oddíle.
Tato funkce je přístupná z hlavní nabídky File / User management (Soubor / Správa uživatelů).
Nezahrnuje úlohu na pozadí.

15.1.2.7. Import users (Import uživatelů)
Údaje pro Users (Uživatele) lze importovat do aplikace IUCLID 6 ze souboru ve stejném formátu,
který je popsán v oddíle 15.1.2.5Export users (Export uživatelů) (Export uživatelů). Pokud User
(Uživatel) již existuje a lze jej identifikovat podle hodnoty username (uživatelské jméno), jsou údaje
v aplikaci IUCLID 6 přepsány údaji z importovaného souboru. Pokud User (Uživatel) dosud
neexistuje, je vytvořen pomocí údajů z tohoto souboru. Tuto funkci lze použít k vytvoření mnoha
Users (Uživatelů) v rámci jediného úkonu.
Tato funkce je přístupná z hlavní nabídky File / User management (Soubor / Správa uživatelů).
Otevře se vyskakovací okno, ze kterého lze vybrat soubor pro import, jak je uvedeno níže.
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Vyskakovací okno importu uživatelů

Pro zahájení exportu klikněte na finish (dokončit). Import bude proveden jako úloha na pozadí. Na
pravém dolním okraji rozhraní začne blikat ikona úloh na pozadí. Kliknutím na kruhovou ikonu
otevřete seznam úloh, jak je zobrazeno níže:
Obrázek 69:

Otevřít seznam úloh na pozadí

Obrázek 70:

Seznam úloh na pozadí

Nejnovější úloha se zobrazí v horní části seznamu. Po skončení úlohy se pod indikátorem průběhu
objeví oznámení o tom, zda úloha proběhla úspěšně, nebo neúspěšně. Pokud import proběhl
úspěšně, je možné zobrazit souhrn údajů, které byly importovány, dvojím kliknutím na indikátor
průběhu, jak je patrné z níže uvedeného příkladu.
iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Obrázek 71:

Strana | 78

Příklad souhrnu úspěšně proběhlého importu

Oddíly 2, 3 a 4 výše uvádějí počty Users (Uživatelů) ovlivněných importem pro každý z jednotlivých
možných procesů.
Číslo [2] označuje počet nově vytvořených Users (Uživatelů).
Číslo [3] označuje počet Users (Uživatelů), kteří v dané instalaci již existovali. Počítají se i v
případě, že jsou všechny nově importované údaje shodné s již existujícími údaji.
Číslo [4] označuje počet Users (Uživatelů), kteří byli zcela odstraněni nastavením hodnoty pole
Delete (Smazat) na 1, yes nebo true.
Po úspěšném importu se doporučuje výsledky znovu zkontrolovat z okna User management
(Správa uživatelů).
Pokud záznam úlohy na pozadí uvádí, že import neproběhl úspěšně, zjistíte příčinu dvojím
kliknutím na indikátor průběhu a zobrazí se vám souhrn informací o průběhu úlohy. V části [2] by
se měla zobrazit informativní zpráva oznamující, k čemu došlo a proč, jako v příkladu uvedeném
níže:
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Příklad souhrnu neúspěšně proběhlého importu

Ve výše uvedeném příkladu nebyl při instalaci aplikace IUCLID 6 nalezen jeden z identifikátorů
(UUID) právního subjektu. Tento identifikátor (UUID) se uvádí, takže je možné ho porovnat s
indikátory uvedenými v instalaci. Pokud je chybové hlášení obecné a týká se formátování souboru,
zkontrolujte soubor porovnáním s formátem popsaným v oddíle 15.1.2.5 Export users (Export
uživatelů) (Export uživatelů).
Pokud se vyskytne jakákoli chyba, je proces importu zcela ukončen, takže nedojde ani k
částečnému importu údajů User (Uživatele). Toto nastavení je úmyslné a jeho cílem je zabránit
poškození citlivých osobních údajů.

15.2. Role
Role (Role) je soubor oprávnění, která řídí přístup User (Uživatele) k funkcím a údajům v aplikaci
IUCLID 6. User (Uživatel) může mít zároveň více než jednu Role (Roli) a v takovém případě se
oprávnění kumulují. Pokud má například User (Uživatel) dvě Roles (Role), z nichž jedna povoluje
tisk, zatímco druhá nikoli, má User (Uživatel) přístup k funkci tisku.

15.2.1. General (Obecné)
Role (Role) je název Role (Role), používaný pro její identifikaci v celém systému. Může obsahovat
až 255 znaků.
Role description (Popis role) je volné textové pole poskytnuté s cílem umožnit zdokumentování
účelu Role (Role). Může obsahovat až 2 000 znaků.
Pole assigned users (přiřazení uživatelé) obsahuje seznam Users (Uživatelů), kteří mají zvolenou
Role (Roli), a umožňuje přidávat Role (Roli) Users (Uživatelům) prostřednictvím tlačítek Add
(Přidat) a Remove (Odebrat). Přiřazování Roles (Rolí) Users (Uživatelům) lze provádět také pro
jednotlivé User (Uživatele) v rámci záložky Administration (Správa) daného User (Uživatele).
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15.2.2. Permissions (Povolení)
Zde je definována úroveň přístupu k funkcím, které subjekty přímo ovlivňují.

15.2.2.1. Access to operations (Přístup k operacím)
Ovládání přístupu k funkcím Print (Tisk), Export (Export) a Import (Import) je nastaveno globálně
pro všechny subjekty zaškrtnutím příslušného políčka.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Přístup k subjektům a k seznamům)
Zde je možné definovat přístup podle typu subjektu, například pro všechny Mixtures (Směsi).
Kliknutím na toto pole se zobrazí rozbalovací nabídka typů dostupného přístupu: no access
(žádný přístup), read (číst), read/write (číst/psát), read/write/delete (číst/psát/mazat).
Pokud je aktivováno zabezpečení založené na instancích (IBS), musí být rovněž povolen přístup
na základě vlastnických práv nebo na základě sdílení v rámci Group (Skupiny).

15.2.2.3. System administration and configuration (Správa a konfigurace systému)
15.2.2.3.1.

Manage roles (Spravovat role)

Zde je možné definovat přístup k subjektu Role (Role). Kliknutím na toto pole se zobrazí
rozbalovací nabídka typů dostupného přístupu: no access (žádný přístup), read (číst),
read/write (číst/psát), read/write/delete (číst/psát/mazat).

15.2.2.4. User management (Správa uživatelů)
Zde je definována úroveň přístupu k funkcím, které přímo ovlivňují Users (Uživatele).
15.2.2.4.1.

Manage users (Spravovat uživatele)

Zde je možné definovat přístup k subjektu User (Uživatel). Kliknutím na toto pole se zobrazí
rozbalovací nabídka typů dostupného přístupu: no access (žádný přístup), read (číst),
read/write (číst/psát), read/write/delete (číst/psát/mazat).
15.2.2.4.2.

Assign Legal entities to users (Přiřazovat právní subjekty uživatelům)

Toto právo User (Uživateli) umožňuje přiřadit Legal entity (Právní subjekt) User (Uživateli). User
(Uživatel) může přiřadit pouze Legal entities (Právní subjekty), které byly již dříve přiřazeny k
němu. Upozorňujeme, že pro přiřazení Legal entity (Právního subjektu) musí mít User (Uživatel) k
tomuto User (Uživateli) přístup pro psaní.
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (Přiřazovat role uživatelům)

Toto právo umožňuje přidávat Roles (Role) Users (Uživatelům).
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Remove Roles from users (Odebírání rolí uživatelům)

Toto právo umožňuje odebírat Roles (Role) Users (Uživatelům).

15.2.2.5. IBS management (Správa IBS)
Tato pole se zobrazí pouze v případě, že je aktivováno zabezpečení založené na instancích (IBS).
15.2.2.5.1.

Manage Groups (Spravovat skupiny)

Zde je možné definovat přístup k subjektu Group (Skupina). Kliknutím na toto pole se zobrazí
rozbalovací nabídka typů dostupného přístupu: no access (žádný přístup), read (číst),
read/write (číst/psát), read/write/delete (číst/psát/mazat).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (Přiřazovat uživatele ke skupinám)

Toto právo umožňuje změnit členství v Group (Skupině).
15.2.2.5.3.

Manage private groups (Spravovat soukromé skupiny)

Toto právo umožňuje změnit vlastnictví dokumentu.

15.2.3. Data access (Přístup k údajům)
Zde je možné ovládat přístup k údajům v Substances (Látky) na úrovni oddílu. Oddíly se zobrazují
ve standardní stromové struktuře. Přístupová práva mohou být nastavena na jednu z následujících
hodnot: No access (žádný přístup), Read (číst), Read/Write (číst/psát) nebo Read/Write/Delete
(číst/psát/mazat). Pro nově vytvořenou Roli je přístup standardně nastaven na no access (žádný
přístup) pro všechny oddíly. Práva mohou být nastavena pro všechny oddíly v rámci jednoho
úkonu nebo pro jednotlivé oddíly. Pro nastavení stejné úrovně přístupu pro všechny oddíly zvolte
některou z hodnot z rozbalovací nabídky a pak klikněte na Apply to All (Uplatnit na všechny), jak je
uvedeno níže:
Obrázek 73: Změnit přístupová práva pro všechny oddíly dané role
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Pro nastavení přístupu pro jednotlivý oddíl klikněte pravým tlačítkem ve stromovém adresáři na
studii sledovaných vlastností nebo na souhrn studie sledovaných vlastností daného oddílu a poté
zvolte některou z hodnot z rozbalovací nabídky. Níže je zobrazen příklad Application for
authorisation of uses (Žádost o povolení použití):
Obrázek 74:

Změnit přístupová práva pro jednotlivý oddíl dané role

Úroveň přístupu podle jednotlivých oddílů je naznačena ve stromu připojením kódu za název
oddílu a zabarvením názvu, jak je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka 3: Údaje o přístupových právech k dokumentům

Přístup

Barva

Kód

no access (žádný
přístup)

Odpověď
není k
dispozici

read (číst)

[r/]

read/write
(číst/psát)

[r/w]

read/write/delete
(číst/psát/mazat)

[r/w]

Zde definovaná práva platí pro všechny dokumenty typu Substance (Látka). Pokud je aktivováno
zabezpečení založené na instancích (IBS), musí být rovněž povolen přístup k určitému dokumentu
na základě vlastnických práv nebo sdílení v rámci Group (Skupiny).
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15.2.4. Integrované role
Aplikace IUCLID 6 je dodávána s různými Roles (Rolemi), které jsou do ní integrovány pro
usnadnění práce uživatelům. Integrované Roles (Role) nelze upravovat ani mazat. Jejich popis je
uveden níže.

15.2.4.1. System administrator (Správce systému)
Uděluje veškerá možná povolení. Uplatnění této Role (Role) poskytuje User (Uživateli) stejná
povolení, jaká má integrovaný User (Uživatel) SuperUser.

15.2.4.2. Full access (Úplný přístup)
Umožňuje přístup ke čtení, psaní a mazání všech údajů, jako jsou například Substances (Látky) a
Dossiers (Dokumentace), ale nikoli správních údajů.

15.2.4.3. Read-only (Jen pro čtení)
Umožňuje přístup ke čtení všech údajů, jako jsou například Substances (Látky) a Dossiers
(Dokumentace), ale nikoli správních údajů.

15.2.4.4. User manager (Správce uživatelů)
Tato role je dostupná pouze tehdy, je-li aplikace IUCLID 6 užívána v prostředí více User
(Uživatelů) a provozována na serveru. Uděluje povolení pouze ke správě Users (Uživatelů).
Nezahrnuje přístup umožňující čtení jiných typů údajů, jako jsou například Substances (Látky) a
Dossiers (Dokumentace).
Pokud je aktivováno zabezpečení založené na instancích (IBS), umožňuje User (Uživateli) určovat
členství jiných Users (Uživatelů) ve skupině. Neumožňuje vytváření Groups (Skupin). Popis IBS viz
oddíl 15.3 Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS) (Zabezpečení
založené na instancích) (IBS).

15.2.4.5. Group manager (Správce skupiny)
Tato Role (Role) je dostupná jen tehdy, je-li aktivováno zabezpečení založené na instancích (IBS).
Popis IBS viz oddíl 15.3 Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS)
(Zabezpečení založené na instancích) (IBS).
Uděluje povolení vytvářet, upravovat a mazat Groups (Skupiny) a určovat členství mezi Users
(Uživateli). Zahrnuje povolení měnit vlastnictví všech dokumentů, které vlastní kterýkoli člen Group
(Skupiny), do které User (Uživatel) s touto Role (Rolí) patří. Z této Role (Role) automaticky
vyplývá, že daný User (Uživatel) je Group Manager (Správce skupiny) všech skupin, jejichž je
členem.
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15.3. Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS)
IBS je určeno pro použití pouze pro aplikaci IUCLID 6 Server, nikoli pro aplikaci IUCLID 6 Desktop.
Pokud není zabezpečení IBS k dispozici, ačkoli se domníváte, že by být mělo, obraťte se na
správce systému příslušné instance aplikace IUCLID 6 Server.
Zabezpečení založené na instancích umožňuje správu přístupu v rámci aplikace IUCLID 6 podle
jednotlivých dokumentů a jednotlivých User (Uživatelů). Přístup lze spravovat na osobní úrovni tak,
že každé osobě, která používá instanci aplikace IUCLID 6, bude přiřazen jedinečný User
(Uživatel). Ve velké organizaci s centralizovanou databází IUCLID 6, která obsahuje údaje
uchovávané pro celou řadu různých účelů, je často nezbytné rozdělit přístup k údajům mezi různé
skupiny osob. IBS obsahuje subjekt Group (Skupina), který představuje jednoduše soubor Users
(Uživatelů). Jeden User (Uživatel) může být členem více skupin zároveň. Groups (Skupiny) jsou
používány s cílem organizovat přístup k údajům. Jedná se rovněž o vhodný způsob, jak umožnit
přístup více User (Uživatelům) pomocí jediného úkonu.
Například pokud je nutné, aby všichni členové určitého týmu v dané organizaci měli stejný přístup
k určité podskupině centralizované databáze, lze jim všem poskytnout jejich vlastního osobního
User (Uživatele). Tito Users (Uživatelé) jsou pak umístěni do Group (Skupiny) a příslušné údaje
jsou následně sdíleny v rámci této Group (Skupiny).
Úrovně přístupu, které lze uplatnit na určitý dokument podle IBS, jsou následující:
No access (žádný přístup), Read (číst), Read/Write (číst/psát), nebo Read/Write/Delete
(číst/psát/mazat)
Přístup k dokumentu může být určen čtyřmi způsoby:
1. při vytvoření dokumentu podle nastavení v rámci Resources (Zdrojů) pod User (Uživatelem);
2. při importu do aplikace IUCLID 6;
3. manuálně prostřednictvím funkce share (sdílet);
4. změnou vlastnických práv.
Tyto čtyři metody uvedené výše jsou spravovány z různých míst v rámci rozhraní IUCLID 6, ale
všechny mají stejný účinek. Přístup ke konkrétnímu dokumentu může být stanoven na základě
jakékoli kombinace těchto typů úkonů. Funkce a koncepty poskytované IBS jsou popsány v
pododdílech, které následují po tomto úvodu.
Subjekty a funkce přidružené k IBS, jako například Group (Skupina) a share (sdílet), jsou dostupné
pouze v případě, že je IBS aktivováno.
IBS nabízí tak širokou škálu možností, že v mnoha instalacích aplikace IUCLID 6 bude třeba pouze
určitá jejich podskupina. Pro získání očekávaných výsledků se doporučuje vytvořit dokumentovaný
postup způsobu využívání IBS.

15.3.1. Group (Skupina)
Group (Skupina) je subjekt v aplikaci IUCLID 6, který je souborem Users (Uživatelů). User
(Uživatel) může být členem více skupin současně. Pokud je určitý typ přístupu k dokumentu sdílen
v rámci jedné Group (Skupiny), mají tento přístup všichni členové této skupiny. Group (Skupina)
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může mít jednoho nebo více Group managers (správců skupiny). V okně správy skupiny pod
záložkou Groups (Skupiny) se zobrazuje seznam uživatelů a je zde uvedeno, zda je daný uživatel
Group manager (správce skupiny). Uživatelé mohou být do Group (Skupiny) přidáváni a být z ní
odstraňováni pomocí příslušných tlačítek. User (Uživatel) se stane správcem skupiny tak, že je
členem skupiny a má práva na správu skupiny. Dostatečná práva poskytuje například integrovaná
Role (Role) Group manager (správce skupiny).
User (Uživatel), který má práva na správu skupiny, se automaticky stává Group manager
(správcem skupiny) pro všechny skupiny, jejichž členem je.

15.3.1.1. Common (Společná)
Common (Společnou) lze vnímat jako Group (Skupinu), do níž patří všichni Users (Uživatelé). V
tomto smyslu má common (společná) stejný význam jako public (veřejná). Naproti tomu Group
(Skupina) vytvořená v rámci aplikace IUCLID 6 je své podstatě private (soukromá), protože přístup
k údajům sdíleným v rámci této Group (Skupiny) mají pouze členové této Group (Skupiny).

15.3.2. Ownership (Vlastnictví)
Pokud je dokument vytvořen nebo importován, je jako jeho vlastník nastaven aktuální User
(Uživatel). Vlastnictví je přenosné, ale dokument může mít jen jednoho vlastníka současně; viz
níže v oddíle Change ownership (Změnit vlastnictví). Vlastnictví je přístupné přes rozhraní aplikace
IUCLID 6 pouze v případě, že je aktivováno zabezpečení IBS.
Funkce vyhledávání v navigačním podokně umožňuje filtrovat výsledky vyhledávání podle
vlastníků. Všechny výsledky vyhledávání, které vlastní aktuální User (Uživatel), lze zobrazit
zvolením kritéria vyhledávání Owned by me (Vlastníkem jsem já). Pro zobrazení jiných
dokumentů zvolte kritérium Owned by others (Vlastníkem je jiná osoba). Upozorňujeme, že
všechna kritéria vyhledávání definovaná ve funkci vyhledávání jsou uplatněna současně.

15.3.2.1. Change ownership (Změnit vlastnictví)
Vlastnictví může převádět pouze správce skupiny v rámci skupiny vlastníka. Aby mohl provést
změnu vlastnictví, musí mít User (Uživatel) buď integrovanou roli, být Group manager (správcem
skupiny) nebo musí mít vlastní roli, která bude zahrnovat minimálně následující práva.

Tabulka 4: Práva správce skupiny

Pole

Hodnota

Access to entities and inventories
(Přístup k subjektům a k seznamům)

Read all
(Číst vše)

Manage users (Spravovat uživatele)

Read
(Číst)

Manage Groups (Spravovat skupiny)

Read
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(Číst)
Manage private groups (Spravovat
soukromé skupiny)

yes (ano)

Změnu vlastnictví dokumentu lze provést kliknutím pravým tlačítkem na záznam dokumentu ve
výsledcích vyhledávání. Tím otevřete okno, které obsahuje informace o sdílení dokumentu podle
skupin, a jméno User (Uživatele), který dokument vlastní. Chcete-li změnit vlastnictví, klikněte na
ikonu řetízku, vyhledejte položku New User (nový Uživatel), vyberte ji a poté klikněte na tlačítko
pro přiřazení.
Vlastnictví více než jednoho subjektu lze změnit jedním úkonem tak, že nejprve provedete
vícenásobný výběr záznamů subjektů. To můžete provést kteroukoli ze standardních metod:
stisknutím tlačítka „shift“ a kliknutím (shift-click) nebo stisknutím tlačítka „control“ a kliknutím
(control-click).

15.3.3. Share (Sdílet)
Share (Sdílet) je úkon, při kterém se poskytuje manuálně přístup k dokumentu Users (Uživatelům)
v Group (Skupině) nebo Groups (Skupinách). Ten má přednost před jakýmkoli přístupem
poskytnutým v okamžiku vytvoření nebo importu daného dokumentu. Funkce sdílení umožňuje,
aby byly na dokument ve skupině uplatněn jeden ze čtyř následujících statusů:
Not Shared (Není sdíleno), Read (Číst), Read/Write (Číst/Psát), nebo Read/Write/Delete
(Číst/Psát/Mazat)
Sdílení může uplatnit vlastník dokumentu a jakýkoli Group manager (Správce skupiny) jakékoli
Group (Skupiny), do níž vlastník patří. Sdílení lze tedy aplikovat na skupinu common (společná),
do které patří všichni Users (Uživatelé).
Možnost sdílet dokumenty je přístupná kliknutím pravým tlačítkem myši na záznam dokumentu ve
výsledcích vyhledávání. Sdílení metodou kliknutí pravým tlačítkem lze provést pouze pro jeden
subjekt zároveň.
Okno možností sdílení obsahuje tabulku se dvěma sloupci nazvanými Group (Skupina) a
Permissions (Povolení). Sloupec Group (Skupina) obsahuje seznam Groups (Skupin), ke kterým
má User (Uživatel) uplatňující sdílení přístup. Sloupec Permissions (Povolení) uvádí přístup podle
Group (Skupin). Chcete-li změnit přístup podle skupin, klikněte do sloupce Permissions (Povolení)
vedle požadované Group (Skupiny). Následně zvolte jednu ze čtyř možných úrovní přístupu.
Když User (Uživatel) vytvoří dokument, přebírá sdílení definované pro jednotlivé User (Uživatele) v
rámci oddílu Uživatel / Zdroje v aplikaci IUCLID 6. Když User (Uživatel) importuje dokument, může
si v průběhu importu zvolit možnost vyřadit standardní nastavení. Pokud například standardní
nastavení zdroje neumožňuje konkrétní Group (Skupině) požadovaný přístup k dokumentu, lze
tento přístup změnit manuálně s využitím funkce share (sdílet).
Pokud má User (Uživatel) přístup k dokumentu pouze proto, že je dokument shared (sdílen),
nemůže tento přístup předávat dál prostřednictvím sdílení.
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15.3.4. Cvičení použití IBS
Následující cvičení poskytuje stručný úvod do funkce IBS na základě jejího praktického použití.
Pokud vám nejsou jasné pojmy a terminologie IBS, zkuste si toto cvičení provést
Předpoklady:
Ujistěte se, že je IBS aktivní. Přihlaste se jako SuperUser. Vytvořte dvě Groups (Skupiny) nazvané
group1 a group2. Vytvořte čtyři nové Users (Uživatele) nazvané userA, userB, userC a userD.
Nastavte vlastnosti těchto Users (Uživatelů) tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Ujistěte se,
že všichni čtyři Users (Uživatelé) mají stejný Legal entity (Právní subjekt). V záložce Resources
(Zdroje) ignorujte standardní hodnoty pro Literature references (Odkazy na literaturu) a Import
(Import). Pro Substances (Látky) přidejte hodnoty, které jsou uvedeny níže.
Tabulka 5: Cvičení IBS – vlastnosti Users (Uživatelů)

User
Role (Role)
(Uživatel)

Group
Legal Entity (Právní
(Skupina) subjekt)

Resources \ Substances
(Zdroje \ Látky)

userA

Full Access
(Úplný
přístup)

group1

<same as other Users>

group1(rwd)

userB

Full Access
(Úplný
přístup)

group1

<same as other Users>

Common(rwd), group1(rwd)

userC

Full Access
(Úplný
přístup)

group2

<same as other Users>

group2(rwd)

userD

Full Access
(Úplný
přístup)

<same as other Users>

V následujících cvičeních zjistěte přístupová práva Users (Uživatelů) tak, že se přihlásíte jako
příslušný uživatel a pak se v daném rozhraní pokusíte číst, psát a mazat dokumenty, například
Substance (Látku) a Dossiers (Dokumentace).
úkon 1: userA vytvoří Substance1 a poté Dossier1 ze Substance1.
výsledek 1: Byl poskytnut následující přístup.
Tabulka 6: Cvičení IBS – výsledek 1

User
Substance1
(Uživatel)

Dossier1 Komentář

userA

(rwd)

(rwd)

userB

(rwd)
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User
Substance1
(Uživatel)

Dossier1 Komentář
Substance (Zdroje \ Látka) pro uživatele userA
znamená, že když userA vytvoří Substance (Látku),
všichni členové group1 k ní automaticky získávají práva
rwd. Nejsou udělena žádná práva pro Dossiers
(Dokumentace).

userC

V rámci Resources (Zdrojů) neexistuje žádné nastavení
pro uživatele userA, které by automaticky poskytovalo
přístupová práva uživateli userC pro Substances
(Látky) nebo Dossiers (Dokumentace).

userD

V rámci Resources (Zdrojů) neexistuje žádné nastavení
pro uživatele userA, které by automaticky poskytovalo
přístupová práva uživateli userD pro Substances
(Látky) nebo Dossiers (Dokumentace).

úkon 2: userB vytvoří Substance2, a poté Dossier2 ze Substance2.
výsledek 2: Byl poskytnut následující přístup.
Tabulka 7: Cvičení IBS – výsledek 2

User
Substance2
(Uživatel)

Dossier2 Komentář

userA

(rwd)

userB

(rwd)

userC

(rwd)

Nastavení Common(rwd) v Resources \ Substance
(Zdroje \ Látka) pro uživatele userB znamená, že když
userB vytvoří Substance (Látku), všichni Users
(Uživatelé) k ní automaticky získávají práva rwd.
Nejsou udělena žádná práva pro Dossiers
(Dokumentace).

userD

(rwd)

Nastavení Common(rwd) v Resources \ Substance
(Zdroje \ Látka) pro uživatele userB znamená, že když
userB vytvoří Substance (Látku), všichni Users
(Uživatelé) k ní automaticky získávají práva rwd.
Nejsou udělena žádná práva pro Dossiers
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(Dokumentace).
úkon 3: userA ověří, které Substances (Látky) lze sdílet, kliknutím pravým tlačítkem na záznamy v
seznamu výsledků vyhledávání v Navigation pane (navigačním podokně).
výsledek 3: Povolené sdílení je zobrazeno níže.
Tabulka 8: Cvičení IBS – výsledek 3

Substance
(Látka)

Groups
under
sharing
(Sdílející
skupiny)

Permissions
under
sharing
(Sdílená
povolení)

Komentář

Substance1

group1

(rwd)

userA vlastní Substance1. userA je členem group1.
userA proto může upravovat povolení pro group1. Ze
schopnosti měnit tato povolení vyplývá schopnost
share (sdílet) daný dokument.
Povolení jsou nastavena jako rwd, protože nastavení
v Resources \ Substance (Zdroje \ Látka) pro userA
znamená, že když userA vytvoří Substance (Látku),
všichni členové group1 k ní automaticky získávají
práva rwd.

Common
(Společná)

userA vlastní Substance1. Všichni uživatelé jsou
členy skupiny Common (Společná). userA proto může
upravovat povolení pro skupinu Common (Společná).
Ze schopnosti měnit tato povolení vyplývá schopnost
share (sdílet) daný dokument.
Nejsou nastavena žádná povolení, protože nastavení
v Resources \ Substance (Zdroje \ Látka) pro userA
znamená, že když userA vytvoří Substance (Látku),
ne všichni Users (Uživatelé) k ní automaticky získávají
práva rwd.

Substance2

Sdílení není povoleno, protože userA nevlastní
Substance2.

úkon 4: userB ověří, které Substances (Látky) lze sdílet, tak, že na ně klikne pravým tlačítkem.
výsledek 4: Povolené sdílení je zobrazeno níže.
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Tabulka 9: Cvičení IBS – výsledek 4

Substance
(Látka)

Groups
under
sharing
(Sdílející
skupiny)

Permissions
under
sharing
(Sdílená
povolení)

Substance1
Substance2

Komentář

Sdílení není povoleno, protože userB nevlastní
Substance1.
group1

(rwd)

userB vlastní Substance2. userB je členem group1.
userB proto může upravovat povolení pro group1. Ze
schopnosti měnit tato povolení vyplývá schopnost
share (sdílet) daný dokument.
Povolení jsou nastavena jako rwd, protože nastavení
v Resources \ Substance (Zdroje \ Látka) pro userB
znamená, že když userB vytvoří Substance (Látku),
všichni členové group1 k ní automaticky získávají
práva rwd.

Common
(rwd)
(Společná)

userB vlastní Substance2. Všichni uživatelé jsou
členy skupiny Common (Společná). userB proto může
upravovat povolení pro skupinu Common (Společná).
Ze schopnosti měnit tato povolení vyplývá schopnost
share (sdílet) daný dokument.
Povolení jsou nastavena jako rwd, protože nastavení
v Resources \ Substance (Zdroje \ Látka) pro userB
znamená, že když userB vytvoří Substance (Látku),
všichni Users (Uživatelé) k ní automaticky získávají
práva rwd.

úkon 5: Odhlášení. Přihlaste se jako SuperUser. Změňte vlastnictví u Substance1 z uživatele
userA na uživatele userB. Vlastnictví dokumentu změníte tak, že kliknete pravým tlačítkem na
položku daného dokumentu ve vyhledávacím okně a pak zvolíte možnost Change ownership
(Změnit vlastnictví). Odhlášení. Přihlaste se jako userA. Ověřte, co lze sdílet.
výsledek 5: Nelze sdílet Substance1 ani Substance2. Je tomu tak proto, že userA nevlastní
žádnou z těchto Substances (Látek). Dossier1 sdílet lze, protože userA ji stále vlastní.
úkon 6: Odhlášení. Přihlaste se jako userB. Zkontrolujte, které Substances (Látky) lze sdílet.
výsledek 6: Substance1, Substance2 a Dossier2 lze sdílet, protože je userB vlastní.
úkon 7: userB sdílí Substance1 s Common(r). Provedete to tak, že nejprve kliknete pravým
tlačítkem na položku daného dokumentu ve vyhledávacím okně a pak zvolíte možnost Share
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(Sdílet). Poté v tabulce, která se vám zobrazí, klikněte na řádek, jehož hodnota pro Groups
(Skupiny) se rovná hodnotě Common (Společná), na buňku pro Permissions (Povolení) a poté
zvolte hodnotu Read (číst).
výsledek 7: Jaká jsou přístupová práva Users (Uživatelů) k Substance1?
Tabulka 10:

Cvičení IBS – výsledek 7

User
Přístup
(Uživatel)

Komentář

userA

(rwd)

userA nevlastní Substance1, proto ji nemůže sdílet, má
však přístup rwd, protože daný uživatel je členem
group1.

userB

(rwd), share
(sdílet)

userB vlastní Substance1. Vlastnictví poskytuje plný
přístup včetně sdílení.

userC

(r)

userC dříve neměl žádná přístupová práva, ale nyní si
může dokument alespoň přečíst, protože toto právo
bylo v rámci tohoto cvičení uděleno všem Users
(Uživatelům).

userD

(r)

userD dříve neměl žádná přístupová práva, ale nyní si
userD může dokument alespoň přečíst, protože toto
právo bylo v rámci tohoto cvičení uděleno všem Users
(Uživatelům).

úkon 8: Odhlášení. Přihlaste se jako SuperUser. Přidejte uživatele userD ke skupině group1.
výsledek 8: userD získá rwd přístup k látce Substance1, protože jej mají všichni členové skupiny
group1. Nedošlo k žádným jiným změnám.
úkon 9: Odhlaste se a poté se přihlaste jako userB. Odstraňte veškeré sdílení pro látku
Substance2.
výsledek 9: Uživatelé userA, userC a userD nemohou vidět látku Substance2 v uživatelském
rozhraní, userB ji však vidí. Uživatel userB si zachovává plný přístup a může dokument i nadále
sdílet.

16. Import
Aplikace IUCLID 6 vám umožňuje importovat do vašeho systému IUCLID jeden nebo více
následujících souborů: Dossiers (Dokumentace), Substances (Látky), Mixtures (Směsi), Templates
(Šablony), Categories (Kategorie), Legal entities (Právní subjekty), Legal entity sites (Místa
právního subjektu), Reference substances (Referenční látky), Annotations (Anotace), Contacts
(Kontakty), Literature references (Odkazy na literaturu), Attachments (Přílohy) a Test materials
(Zkoušené materiály). Tyto soubory můžete importovat za účelem výměny údajů mezi různými
instalacemi IUCLID a importu již dříve exportovaných údajů zpět do aplikace IUCLID.
iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Strana | 92

16.1. Důležité informace o importu
Jako výchozí bod pro import souborů do IUCLID 6 vezměte na vědomí následující skutečnosti:
5. Importovat lze pouze soubory s příponou názvu souboru .i6z nebo .i5z, které byly exportovány
z aplikace IUCLID 6 a z nejnovější verze aplikace IUCLID 5 (verze 5.6), a rovněž seznamy s
příponou souboru .i6l.
6. Pokud chcete importovat dva nebo více souborů, můžete importovat pouze soubory se stejnou
příponu souboru (i6z, i5z nebo i6l). Soubory s různými příponami bude nutné importovat
společně v samostatném importu. Soubor i5z bude navíc při importu automaticky převeden na
soubor IUCLID 6 s příponou i6z.
7. Při importu souborů i5z budete moci importovat pouze rozbalený soubor i5z, což je archiv
všech vašich uložených záznamů. U souborů i6z máte možnost jednak importovat celý
rozbalený soubor, jednak můžete vybrat také určité záznamy v rámci souboru i6z, které si
přejete importovat.

16.2. Jak provést import
Chcete-li importovat jeden nebo více souborů do aplikace IUCLID 6, klikněte na tlačítko Import
(Importovat) v panelu úkolů Tools and administration (Nástroje a správa), který naleznete na
domovské stránce aplikace IUCLID 6.

Tím spustíte Import assistant (Pomocníka pro import), který vás provede celým procesem
importu až do konce. Přečtěte si níže uvedené pokyny, které vám poslouží jako stručný průvodce
používáním pomocníka pro import.

16.3. 1. krok importu
Při otevírání pomocníka pro import nejprve přidejte soubor nebo soubory, které chcete importovat.
To provedete tak, že kliknete na Add files (Přidat soubory) a vyberete z vyskakovacího prohlížeče
soubor(y) z vašeho místního IT prostředí, které chcete importovat. Až vyberete soubor(y), uvidíte,
že v prvním poli Pomocníka pro import se objeví informace o souboru (souborech), které jste
vybrali, s využitím těchto záhlaví:
1. Pathname (cesta k umístění vašeho souboru ve vašem místním IT prostředí)
2. Filename (úplný název vašeho souboru)
3. Size (velikost souboru v bytech)
4. Modified (datum poslední úpravy souboru).
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Další informace o vámi zvoleném souboru (souborech) naleznete v záložkách Content (Obsah) a
Remarks (Poznámky) pod tlačítkem Add files… (Přidat soubory…).
V průběhu procesu pomocníka pro import můžete odstranit libovolný soubor zvýrazněním
souboru/souborů, který/které si přejete odstranit, tak, že se zobrazí v oranžové barvě, a kliknutím
na tlačítko Remove (Odebrat) vedle tlačítka Add files… (Přidat soubory…). Upozorňujeme, že
žádné soubory, u nichž zrušíte zaškrtnutí zaškrtávacího políčka ve sloupci Import (Import),
nebudou importovány.
Poté můžete zvolit konkrétní kritéria, která dají aplikaci IUCLID pokyn, jak zacházet se
souborem/soubory, který/které chcete importovat, pokud ve vašem systému aplikace IUCLID již
existuje stejný univerzální jedinečný identifikátor (UUID) daného souboru. Máte na výběr
následující tři kritéria:
1. Always (Vždy) (pokud zvolíte toto kritérium, pak soubor(y), který/které jste se rozhodli
importovat, nahradí všechny duplicitní soubory, které se nacházejí ve vašem systému IUCLID,
tj. všechny soubory se stejným UUID, jako má existující dokument nebo datový soubor).
2. Never (Nikdy) (pokud zvolíte toto kritérium, pak nebude importován žádný datový soubor nebo
dokument, který již existuje ve vašem systému IUCLID a má stejné UUID jako importovaný
soubor).
3. If newer than existing (Pokud je novější než stávající) (pokud zvolíte toto kritérium, bude
soubor určený k importu importován pouze tehdy, byl-li upraven později než datový soubor
nebo dokument, který již existuje ve vašem systému IUCLID).
Pokud je v aplikaci IUCLID 6 aktivováno zabezpečení založené na instancích (IBS), zobrazí se
pole nazvané Default import pool (Standardní objem importu). Více informací o IBS viz oddíl 15.3
Zabezpečení založené na instancích (Instance based security, IBS) (Zabezpečení založené na
instancích). Standardní objem importu lze použít k vyřazení standardního nastavení přístupu ke
Group (Skupině) pro aktuálního User (Uživatele). Toto pole obsahuje rozbalovací nabídku, která
zahrnuje možnosti pro čtení, psaní a mazání <Group name> (R/W/D) pro každou z Groups
(Skupin), jejímž je stávající User (Uživatel) členem. To zahrnuje i Group (Skupinu) nazvanou
Common (Společná). Pokud je například standardní přístup pro User (Uživatele) ke Group
(Skupině) nazvané Common (Společná) nastaven na hodnotu „jen pro čtení“, je možné nastavit
přístup k importovaným údajům na hodnotu „read, write and delete“ (číst, psát a mazat) výběrem
nastavení Common (Společná) (R/W/D).
Při importu souboru i6z budete mít možnost zrušit zaškrtnutí pole s názvem Skip content
verification (document selection screen) (Přeskočit ověřování obsahu (obrazovka pro výběr
dokumentu). Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto pole, umožní vám to definovat konkrétní záznamy v rámci
souboru, který chcete importovat (ve druhém kroku Pomocníka pro import). Upozorňujeme, že při
importu dvou nebo více souborů není tato možnost k dispozici.

16.4. 2. krok importu
Ve 2. kroku Pomocníka pro import (který je dostupný pouze při importu jednotlivého souboru i6z)
se nacházejí čtyři informační panely. První dva z těchto panelů jsou editovatelné a slouží k určení
informací, které chcete v importovaném souboru zachovat nebo vynechat. Třetí a čtvrtý panel
obsahují informace pouze ke čtení. Popis těchto panelů je uveden níže.
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1. První panel nazvaný Entities list (Seznam subjektů) zobrazuje všechny subjekty na vysoké
úrovni (jako například Legal entities (Právní subjekty), Contacts (Kontakty), Substances
(Látky), Dossiers (Dokumentace) apod.) které jsou v daném souboru obsaženy. Každý subjekt
je standardně zaškrtnut a vybrán k importu. Pokud chcete některý z těchto subjektů z importu
vynechat, zrušte jeho výběr zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka ve sloupci s názvem In.
2. Druhý panel nazvaný References to (Odkazy na) zobrazuje záznamy, které daný subjekt na
vysoké úrovni obsahuje. Kliknutím na jakýkoli subjekt na vysoké úrovni se zobrazí záznamy,
které obsahuje. V tomto panelu například bude dokumentace nebo soubor údajů o látce
obsahovat celý stromový adresář záznamů. Opět platí, že standardně je každý subjekt
zaškrtnut a vybrán k importu. Pokud chcete některý konkrétní subjekt z importu vynechat,
zrušte jeho výběr zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka. Upozorňujeme, že u subjektů se
záznamy ve stromovém adresáři můžete zrušit zaškrtnutí zaškrtávacích políček jak pro celé
oddíly, tak pro jednotlivý oddíl.
3. Třetí panel nazvaný Referenced from (Odkazováno z) zobrazuje subjekty nebo záznamy
propojené odkazem se subjektem, který jste vybrali v prvním panelu. Například kontakt v
prvním panelu bude propojen odkazem s právním subjektem, který je také zobrazen v prvním
panelu, a zobrazí se vám i ovlivněný právní subjekt v tomto třetím panelu. To vám umožní
zobrazení toho, které subjekty jsou ovlivněny zrušením výběru některého ze subjektů nebo
záznamů v prvním a druhém panelu.
4. Čtvrtý panel nazvaný Final outcome (Konečný výsledek) ukazuje, jaké subjekty a záznamy
budou importovány poté, co stisknete tlačítko Finish (Dokončit) v Pomocníku pro import.
V této chvíli můžete buď kliknout na tlačítko Back (Zpět) a změnit jakékoli pole v 1. kroku, nebo
kliknout na tlačítko Finish (Dokončit) a dokončit tak import. Upozorňujeme, že pokud stisknete
tlačítko Back (Zpět), nebudou případné změny provedené ve 2. kroku Pomocníka pro import
zachovány a budete je muset provést znovu.
Po dokončení importu (bez ohledu na to, zda proběhl úspěšně, či nikoliv) se v pravém dolním rohu
obrazovky IUCLID 6 zobrazí vyskakovací oznámení. Po kliknutí na toto oznámení nebo na blikající
červený kruh se vám zobrazí Background job console (Konzola úlohy na pozadí). V ní můžete
zkontrolovat, zda import proběhl úspěšně, či nikoliv. Pro podrobnější informace o importu dvakrát
klikněte na červenou lištu a zobrazí se vám Import Log (Protokol importu).

17. Export
Aplikace IUCLID 6 umožňuje uživatelům exportovat následující subjekty a rovněž datové soubory
nebo dokumenty, které jsou v nich obsaženy; Legal entity (Právní subjekt), Legal entity site (Místo
právního subjektu), Substance (Látka), Mixture (Směs), Template (Šablona), Category (Kategorie),
Dossier (Dokumentace), Reference substance (Referenční látka), Contact (Kontakt), Annotation
(Anotace). Tyto subjekty a datové soubory nebo dokumenty, které jsou v nich obsaženy, můžete
exportovat prostřednictvím funkce Export assistant (Pomocník pro export) v rámci aplikace
IUCLID, která vám pomůže definovat, co si přejete exportovat. Existují dva způsoby, jak
Pomocníka pro export otevřít; lze to
1. pomocí ikony Bulk export (Hromadný export) na domovské stránce aplikace IUCLID 6
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2. nebo kliknutím pravým tlačítkem přímo na datový soubor nebo dokument, který si přejete
exportovat.

Ať již se rozhodnete pro kterýkoli způsob otevření Pomocníka pro export, provede Vás sérií kroků
v průvodci podle typu subjektu, který exportujete, a podle toho, zda se jedná o jednorázový nebo
hromadný export.
Výhodou možnosti 1) uvedené výše je, že umožňuje hromadný export all dossiers (veškeré
dokumentace), all substances (všech látek), all mixtures (všech směsí), all Categories (všech
kategorií), all templates (všech šablon) nebo all reference substances (všech referenčních látek).
Umožňuje rovněž export různých typů datových souborů v rámci jednoho a téhož exportu,
například kombinace datových souborů o látkách, datových souborů o směsích a referenčních
látek. Upozorňujeme, že pokud si přejete, můžete v rámci hromadného exportu zvolit rovněž
jednotlivé datové soubory nebo dokumenty (viz manuální výběr níže).
Výhodou možnosti 2) je, že umožňuje rychlý export jednoho konkrétního datového souboru nebo
dokumentu přímo z místa, kde se v daném subjektu nacházíte, například datového souboru
jednotlivé směsi nebo jednotlivého záznamu o studii sledovaných vlastností. Upozorňujeme, že
můžete přímo zvýraznit dva nebo více datových souborů nebo dokumentů v daném subjektu tak,
že podržíte klávesu Shift nebo klávesu Ctrl, kliknete levým tlačítkem na položku, kterou si přejete
exportovat, a následně kliknete pravým tlačítkem a vyberete příkaz Export (Exportovat). Poté
budete přesměrováni na první krok hromadného exportu.

17.1. Důležitá pravidla při exportu
Při exportu z aplikace IUCLID 6 si povšimněte některých důležitých pravidel uvedených níže, která
určují, které položky jsou a které mohou být exportovány:
1. Abyste mohli exportovat informace a údaje z aplikace IUCLID, musíte být uživatelem, kterému
byla přiřazena role s přístupovými právy umožňujícími export (nastavená v záložce
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Permissions (Povolení) v rámci Roles (Rolí) User management (Správy uživatelů). Pokud tato
přístupová práva nemáte, obraťte se na uživatele, který má práva správce systému IUCLID a
který odpovídá za přiřazování přístupových práv ostatním uživatelům.
2. Pouze v případě subjektů, datových souborů a / nebo dokumentů, které přímo odkazují
(uvádějí odkazy na) další subjekty, jako například v případě, kdy látka obsahuje odkaz na
kontakt, budou tyto subjekty, na které je odkazováno, také exportovány.
3. Jako doplněk k písm. (a) je nutno dodat, že exportovaný subjekt, datový soubor nebo
dokument nemůže exportovat subjekt, dokument nebo datový soubor, který na něj odkazuje
nebo se kterým je propojen jen nepřímo. Například pokud je exportována směs, bude
exportována i látka, která je s touto směsí přímo propojena odkazem, ale už ne kategorie, která
je odkazem propojena s touto propojenou látkou.
4. Při exportu dokumentu (flexibilní záznam nebo souhrn), který je součástí datového souboru, je
exportován i jeho nadřazený subjekt (látka, směs/výrobek nebo šablona). Při exportu
dokumentu však není exportován žádný jiný dokument nebo šablona v daném subjektu.
5. Propojené subjekty mohou být filtrovány s ohledem na požadavky v oblasti bezpečnosti nebo
důvěrnosti (které jsou nastaveny v rámci User management (Správy uživatelů) uživatelem s
dostatečnými přístupovými právy) bez ohledu na to, zda daný subjekt představuje povinné pole
či nikoli.
6. Položky ze Seznamu nelze exportovat samostatně; lze je exportovat pouze se subjektem, který
na ně odkazuje.

17.2. Jak používat Pomocníka pro export
Export assistant (Pomocníka pro export) lze vytvořit buď kliknutím na Bulk export (Hromadný
export) v panelu úkolů Tools and administration (Nástroje a správa), který naleznete na
domovské stránce aplikace IUCLID, nebo přímo kliknutím pravým tlačítkem na konkrétní datový
soubor /datové soubory nebo dokument(y) obsažené v těchto subjektech, které si přejete
exportovat, a poté výběrem možnosti Export (Exportovat) z nabídky. Níže naleznete pokyny
týkající se toho,
1. Jak použít první krok Bulk export (Hromadného exportu) pomocí Export assistant (Pomocníka
pro export).
2. Jak dokončit všechny ostatní kroky procesu Export assistant (Pomocníka pro export). Ty jsou
rozděleny na jednotlivé subjekty.
Upozorňujeme, že abyste mohli v rámci pomocníka pro export definovat položky, které mají být
exportovány, bude nutné, abyste v celé řadě kroků procesu pomocníka pro export aktivně zrušili
výběr informací a údajů, které si exportovat nepřejete.

17.3. Hromadný export
První krok procesu Pomocníka pro export po jeho spuštění z ikony Bulk export (Hromadného
exportu) na hlavní straně aplikace IUCLID 6, případně při přímém Export (Exportu) dvou nebo více

iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Strana | 97

datových souborů nebo dokumentů z určitého subjektu, se nazývá Step 1 – Document selection (1.
krok – výběr dokumentu). V tomto prvním kroku můžete:
1. Zvolit možnost exportovat na úrovni subjektu veškerou dokumentaci, všechny látky, všechny
směsi, všechny kategorie, všechny šablony nebo všechny referenční látky nebo
2. Manuálně zvolit konkrétní datový soubor/dokument nebo více datových souborů/dokumentů v
rámci jednoho subjektu. Zvolíte-li tuto možnost, umožní vám to větší flexibilitu spočívající v
možnosti výběru různých datových souborů z různých subjektů, například datový soubor jak ze
subjektu látky, tak ze subjektu směsi.
Pro možnost a) vyberte příslušné radiální tlačítko vedle subjektu, který si přejete exportovat.
Rozhodnete-li se pro možnost b), vyberte radiální tlačítko vedle manual selection (manuálního
výběru) a následně pod rámečkem výsledků Document/Entity (Dokument/Subjekt) klikněte na
tlačítko Add… (Přidat…). Tím vygenerujete rámeček Query (Dotaz), ve kterém můžete specifikovat
datový soubor (datové soubory) a dokument(y), které si přejete exportovat. Tento rámeček pro
dotaz má čtyři vyhledávací pole, která vám pomohou filtrovat výběr tak, jak je uvedeno a popsáno
níže:
1. Result type (Typ výsledku) – vyberte si z rozbalovacího seznamu subjektů ty, které si přejete
exportovat.
2. Query type (Typ dotazu) – vyberte si z vyhledávacích kritérií ta, podle kterých si přejete
vyhledávat, a u výsledného výběru vyplňte některá nebo všechna příslušná vyhledávací pole,
abyste nalezli datový soubor, který hledáte.
3. UUID (toto vyhledávání se zobrazí pouze tehdy, pokud jste vybrali Document (Dokument) v
Result type (Typu výsledku)) – sem vložte číslo Universal Unique Identifier (univerzální
jednoznačný identifikátor) označující datový soubor nebo dokument, který hledáte.
Ownership (Vlastnictví) (tato možnost se zobrazí pouze tehdy, je-li aktivováno Instance Based
Security (Zabezpečení založené na instancích) – vybírejte ze dvou možností:
4. Owned by me (Vlastníkem jsem já) – při této možnosti jsou vyhledávány pouze ty subjekty,
které se nacházejí ve vaší private security pool (soukromé bezpečnostní skupině).
5. Owned by others (Vlastníkem je jiná osoba) – při této možnosti jsou vyhledávány pouze
skupiny, do nichž patříte nebo jejichž jste správcem, a které se nenacházejí ve vaší private
security pool (soukromé bezpečnostní skupině).
6. Group (Skupina) (tato možnost se zobrazí pouze tehdy, je-li aktivováno Instance Based
Security (zabezpečení založené na instancích)) – vybírejte ze skupin uvedených v
rozbalovacím okně. Při výběru skupiny se zobrazí pouze položky, které jsou přiřazeny vybrané
skupině.
Upozorňujeme, že máte-li v úmyslu exportovat záznam o studii sledovaných vlastností, souhrn
sledovaných vlastností nebo datový soubor prostřednictvím pomocníka pro hromadný export,
můžete tyto dokumenty vyhledávat pouze pomocí rámečku pro zadávání dotazů a zadáním čísla
univerzálního jednoznačného identifikátoru dokumentu do vyhledávacího pole UUID.
Poté, co vyplníte vyhledávací informace v rámečku pro zadávání dotazů, klikněte na Search
(Vyhledávání) pro zobrazení výsledků nebo na Clear (Vymazat), pokud chcete znovu zadat totéž
vyhledávání. Po stisknutí tlačítka Search (Vyhledávání) se v okně výsledků zobrazí seznam
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výsledků, přičemž informace pro jednotlivé výsledky budou rozděleny do čtyř sloupců; Chemical
Name (Chemický název), Legal entity name (Název právního subjektu), Reference substance
(Referenční látka), Last modification date (Datum poslední úpravy). Pro urychlení vyhledávání
můžete rovněž provést rychlé vyhledávání s pomocí informací, které by se dle vašeho předpokladu
měly v těchto čtyřech sloupcích objevit. Za tímto účelem zadejte do textového pole Filter by
representation (Filtrovat podle zastoupení) (které se nachází přímo nad výsledky vyhledávání)
první písmena, čísla nebo slova Chemical Name (Chemického názvu), Legal entity name (Názvu
právního subjektu), Reference substance (Referenční látky), Last modification date (Data poslední
úpravy). Tím automaticky vygenerujete a vyfiltrujete seznam výsledků, ze kterých si následně
můžete vybrat.
Až dokončíte vyhledávání pomocí rámečku pro zadávání dotazů, klikněte na tlačítko Assign
(Přiřadit), aby se vyplnil seznam výsledků pro Dokument/Subjekt v prvním kroku Pomocníka pro
export. Tyto datové soubory a/nebo dokumenty budou exportovány. Vybrané datové soubory
a/nebo dokumenty můžete kdykoli Add (Přidat) nebo Remove (Odebrat). Pokud přímo exportujete
z určitého subjektu dva datové soubory nebo dokumenty nebo více, v prvním kroku Pomocníka pro
export se automaticky vyplní seznam výsledků pro Document/Entity (Dokument/Subjekt) vámi
zvolenými datovými soubory nebo dokumenty. Tyto výsledky mohou být kdykoli v průběhu práce v
Pomocníku pro export upravovány pomocí tlačítek Add (Přidat) nebo Remove (Odebrat).

17.4. Export látek
Pokud zvolíte možnost all substances (všechny látky) v rámci možnosti hromadného exportu,
případně pokud exportujete Substance(s) (Látku nebo Látky) přímo ze subjektu látky, je postup v
Pomocníku pro export stejný s výjimkou kroku nazvaného Verify selected documents: Verify the
selected documents or select/deselect as appropriate (Ověřte vybrané dokumenty: Ověřte vybrané
dokumenty nebo podle potřeby proveďte/zrušte výběr). Tento krok se zobrazí pouze při exportu
jednotlivého datového souboru nebo dokumentu a umožňuje vám zrušit výběr subjektů a
dokumentů, na které odkazuje vaše látka, například Legal entity (Právní subjekt) nebo záznam o
studii sledovaných vlastností.

17.4.1. Select submission type (Zvolte typ podání)
Tento krok v rámci Pomocníka pro export (první krok u jednotlivých exportů, druhý krok u
hromadných exportů) zahrnuje dvě možnosti, jak naznačují dvě záložky v levém horním rohu
obrazovky; Substance (Látka) a Use related categories (Použít související kategorie).
Záložka pro Látku vám umožňuje definovat látku, která bude exportována, podle typu podání.
Například pokud je látka/látky, kterou/které exportujete, přiřazena určitému typu látky, jako je
například BPR Active substance application (Použití aktivní látky dle BPR), bude v Pomocníku pro
export vybrána pouze látka s tímto typem podání. Zvolte příslušný typ podání kliknutím na radiální
tlačítko vedle typu podání, který si přejete exportovat. Vaše volba se zobrazí v informační oblasti
každého kroku, který bude v Pomocníku pro export následovat.
Záložka Use related categories (Použít související kategorie) vám umožňuje určit, zda by ve
vašem exportu měly být použity informace související s kategoriemi. Tato možnost se týká pouze
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látek, které souvisejí s určitou kategorií, a to pouze tehdy, máte-li ke kategoriím alespoň přístup ke
čtení.
Máte na výběr ze tří možností:
1. Yes (Ano) (standardní nastavení) – kliknutím na tuto možnost exportujete všechny údaje
související se všemi kategoriemi, s nimiž je daná látka propojena odkazem.
2. No (Ne) – kliknutím na tuto možnost zabráníte, aby do vašeho exportu byly zahrnuty jakékoli
kategorie a s nimi související informace.
3. Select category (ies) (Zvolte kategorii /kategorie) – při zaškrtnutí této možnosti se zobrazí
panel obsahující všechny související kategorie. Z tohoto seznamu souvisejících kategorií si
můžete kliknutím zvolit jednu nebo více kategorií. Do exportu jsou zahrnuty pouze zvolené
kategorie.

17.4.2. Data protection flags (Znaky ochrany údajů)
Tento krok vám pomůže určit, které důvěrné informace si přejete zahrnout do exportu.
1. První možnost nazvaná Detail level of document fields (Podrobná úroveň polí dokumentů) vám
umožňuje výběr ze tří řešení:
a. All fields, including confidential test material information (Všechna pole včetně důvěrných
informací o zkoušeném materiálu) – Tuto možnost zvolte, pokud si přejete exportovat
všechna pole a všechny informace o zkoušeném materiálu.
b. All fields, excluding confidential test material information (Všechna pole s výjimkou
důvěrných informací o zkoušeném materiálu) – Tuto možnost zvolte, pokud si přejete
exportovat všechna pole, ale vyloučit všechny informace o zkoušeném materiálu.
c. Basic level (Základní úroveň) – Tuto možnost zvolte, pokud si přejete do exportu zahrnout
pouze „základní“ pole. Základní pole zahrnují všechna pole s výjimkou záznamů o studii
sledovaných vlastností v následujících oddílech aplikace IUCLID podle legislativy OECD;
Physico-chemical properties (Fyzikálně chemické vlastnosti), Analytical methods (Analytické
metody), Degradation and accumulation (Degradace a akumulace), Effects on biotic
systems (Účinky na biotické systémy), Efficacy (Účinnost), Health effects (Zdravotní účinky),
Pesticide residue chemistry (Chemie reziduí pesticidů).
2. V rámci druhé možnosti nazvané Confidentiality (Důvěrnost) vybíráte informace, které budou
exportovány.
Všechny důvěrné informace jsou automaticky vybrány k exportu. Chcete-li zvolit důvěrné
informace, které si přejete exportovat, klikněte na rozbalovací políčko a na seznamu možností
zrušte výběr polí označených znakem, která si nepřejete exportovat:
CBI – confidential business information (důvěrné obchodní informace)
IP – intellectual property (duševní vlastnictví)
No PA – not publicly available (není veřejně přístupné)
Můžete rovněž zvolit možnost exportovat pouze důvěrné informace zrušením výběru políčka
Not confidential (Není důvěrné).
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3. Třetí možnost nazvaná Use restricted to selected regulatory programmes (Použití omezeno na
vybrané regulační programy) vám umožňuje definovat, zda a jaké regulační účely byly
přiřazeny dané látce/látkám, které exportujete a které si přejete exportovat.
Z rozbalovacího políčka otevřete seznam regulačních programů. Všechny regulační programy
jsou automaticky vybrány pro export. Zrušte výběr regulačních programů, které si nepřejete do
exportu zahrnout.
Můžete také zrušit výběr možnosti No regulatory purposes (Ne pro regulační účely) v
rozbalovacím seznamu a poté budou exportována všechna pole vašeho subjektu látky, který
nebyl označen znakem regulačního programu.

17.4.3. Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)
Tento krok vám umožňuje podrobněji definovat váš export prostřednictvím různých prvků vašich
údajů o látce, jak je uvedeno níže:
1. Robust study summary (Podrobný souhrn studie)
Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány podrobnosti
z Robust study summary (podrobného souhrnu studie) do subjektů, datových souborů nebo
dokumentů, které exportujete. Můžete zrušit výběr možnosti Yes (Ano), a tak vyloučit veškerá
pole, do nichž byly vloženy informace z podrobného souhrnu studie. Můžete zrušit výběr
možnosti No (Ne), a tak zahrnout pouze pole, v nichž jsou uvedeny informace z podrobného
souhrnu studie. Můžete zrušit výběr možnosti Where Robust study summary is not applicable
(e.g. endpoint summaries) (Případy, kdy podrobný souhrn studie nelze použít (např. souhrny
sledovaných vlastností)) a tak vyloučit veškerá pole, kde se podrobný souhrn studie nedá
použít.
2. Used for classification (Použito ke klasifikaci)
Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány podrobnosti
z Used for classification (Použito ke klasifikaci). Můžete zrušit výběr možnosti Yes (Ano), a tak
vyloučit veškerá pole, do nichž byly vloženy informace z podrobného souhrnu studie. Můžete
zrušit výběr možnosti No (Ne), a tak zahrnout pouze pole, v nichž jsou uvedeny informace z
podrobného souhrnu studie. Můžete zrušit výběr možnosti Where Used for classification is not
applicable (e.g. endpoint summaries) (Případy, kdy informace použité pro klasifikaci nelze
použít (např. souhrny sledovaných vlastností)), a tak vyloučit veškerá pole, kde se podrobný
souhrn studie nedá použít.
3. Used for MSDS (Použití v bezpečnostním listu)
Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány podrobnosti
z Used for classification (Použito ke klasifikaci). Můžete zrušit výběr možnosti Yes (Ano), a tak
vyloučit veškerá pole, do nichž byly vloženy informace z podrobného souhrnu studie. Můžete
zrušit výběr možnosti No (Ne), a tak zahrnout pouze pole, v nichž jsou uvedeny informace z
podrobného souhrnu studie. Můžete zrušit výběr možnosti Where Used for MSDS is not
applicable (e.g. endpoint summaries) (Případy, kdy informace použité v bezpečnostním listu
nelze použít (např. souhrny sledovaných vlastností)), a tak vyloučit veškerá pole, kde se
podrobný souhrn studie nedá použít.
4. Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány následující
značky účelu; klíčová studie, vedlejší studie, průkaznost důkazů, studie, která nebyla brána v
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potaz, pole, u nichž je značka účelu prázdná a pole, u nichž nelze značku účelu použít. Zrušte
výběr kterékoli z těchto možností, pokud si nepřejete exportovat danou značku účelu.
5. Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány údaje Data
waiving (Upuštění od požadavků na údaje), jako například Study not technically feasible
(Studie není technicky proveditelná) nebo Exposure considerations (Zvážení expozice).
Nepřejete-li si tyto informace exportovat, zrušte výběr příslušného políčka.
6. Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány údaje Study
Result type (Typ výsledku studie), jako například Experimental result (Experimentální výsledek)
nebo Read-across based on grouping of substances (category approach) (Analogický přístup
založený na seskupování látek (přístup vycházející z kategorií). Nepřejete-li si tyto informace
exportovat, zrušte výběr příslušného políčka.
7. Toto rozbalovací políčko automaticky zvolí export všech polí, do nichž byly zadány údaje
týkající se Reliability (Spolehlivosti), jako například reliable without restrictions (spolehlivá bez
omezení) nebo not assignable (nepřevoditelná). Nepřejete-li si tyto informace exportovat,
zrušte výběr příslušného políčka.

17.4.4. Settings (Nastavení)
Tento krok vám umožňuje zvolit, zda si přejete zahrnout nebo vyloučit Attachments (Přílohy) a
Annotations (Anotace), které jsou spojeny odkazem s látkou/látkami, které exportujete. Můžete
zvolit pouze jednu z možností v Annotations (Anotacích) a Attachments (Přílohách).
Upozorňujeme, že standardní výběr zahrnuje všechny související Annotations (Anotace) a zákaz
exportu příloh.

17.4.5. Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty) (pouze pro jednotlivé exporty))
Tento krok se zobrazí pouze při exportu jednotlivého datového souboru nebo jednotlivého
dokumentu.
Uvidíte, že se zde nacházejí čtyři informační panely. První dva z těchto panelů jsou editovatelné a
slouží k určení informací, které chcete v importovaném souboru zachovat nebo vynechat. Třetí a
čtvrtý panel obsahují informace pouze ke čtení. Popis všech těchto panelů je uveden níže.
1. První panel nazvaný Entities list (Seznam subjektů) zobrazuje všechny subjekty na vysoké
úrovni (jako například Legal entities (Právní subjekty), Contacts (Kontakty) apod.) které jsou v
daném souboru obsaženy. Každý subjekt je standardně zaškrtnut a vybrán k exportu. Pokud
chcete některý z těchto subjektů z exportu vynechat, zrušte jeho výběr zrušením zaškrtnutí
zaškrtávacího políčka ve sloupci s názvem In.
2. Druhý panel nazvaný References to (Odkazy na) zobrazuje záznamy, které daný subjekt na
vysoké úrovni obsahuje. Kliknutím na jakýkoli subjekt na vysoké úrovni se zobrazí záznamy,
které obsahuje. V tomto panelu například bude dokumentace nebo soubor údajů o látce
obsahovat celý stromový adresář záznamů. Opět platí, že standardně je každý subjekt
zaškrtnut a vybrán k exportu. Pokud chcete některý konkrétní subjekt z exportu vynechat,
zrušte jeho výběr zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka. Upozorňujeme, že u subjektů se
iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Strana | 102

záznamy ve stromovém adresáři můžete zrušit zaškrtnutí zaškrtávacích políček jak pro celé
oddíly, tak pro jednotlivý oddíl.
3. Třetí panel nazvaný Referenced from (Odkazováno z) zobrazuje subjekty nebo záznamy
propojené odkazem se subjektem, který jste vybrali v prvním panelu. Například kontakt v
prvním panelu bude propojen odkazem s právním subjektem, který je také zobrazen v prvním
panelu, a zobrazí se vám i ovlivněný právní subjekt v tomto třetím panelu. To vám umožní
zobrazení toho, které subjekty jsou ovlivněny zrušením výběru některého ze subjektů nebo
záznamů v prvním a druhém panelu.
4. Čtvrtý panel nazvaný Final outcome (Konečný výsledek) ukazuje, jaké subjekty a záznamy
budou exportovány poté, co stisknete tlačítko Finish (Dokončit) v Pomocníku pro export.

17.4.6. Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní
informace)
Zde do pole Remarks (Poznámky) (maximálně 32 365 znaků) zadejte jakékoli připomínky, které si
přejete připojit ke svému exportu.

17.4.7. Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
V tomto závěrečném kroku můžete specifikovat umístění ve vašem místním IT prostředí, kde bude
váš export uložen. Klikněte na Browse (Procházet) a vyberte umístění složky exportu.
Můžete rovněž využít možnost, která vám pomůže spravovat strukturu složek exportu, tj. create
new subfolder after [X number of] files (vytvořit novou podsložku po [X počtu] souborů). Tato
možnost se používá u starších systémů složek, které nepodporují velké množství souborů v jedné
složce. Standardní počet pro tuto možnost je 1000, ale tuto hodnotu lze změnit na libovolný počet
mezi 500 a 10000.

17.5. Export směsí/výrobků
Export směsí obsahuje mnoho obdobných kroků jako export látek. Pokud se oba tyto typy exportu
překrývají, v textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, který obsahuje úplný popis dané
situace a upozornění na veškeré případné rozdíly, které mezi těmito dvěma typy exportu existují.

17.5.1. Select submission type (Zvolte typ podání)
Krok Select submission type (Zvolte typ podání) se podobá rovnocennému kroku při exportu látek,
avšak se dvěma rozdíly:
1. Existuje omezený seznam typů podání, z nichž je možno vybírat v souladu s tím, které typy
podání jsou k dispozici pro datové soubory směsí/výrobků.
2. Je zde navíc volba nazvaná use mixture components (použití komponent směsí). Zde můžete
zvolit možnost Yes (Ano) a zahrnout tak do exportu všechny údaje o sledovaných vlastnostech
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subjektů, které jsou propojeny odkazem s danou směsí/výrobkem. Pokud zvolíte No (Ne), tyto
údaje o sledovaných vlastnostech exportovány nebudou.

17.5.2. Data protection flags (Znaky ochrany údajů)
Viz oddíl Data protection flags (Znaky ochrany údajů)

17.5.3. Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)
Viz oddíl Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)

17.5.4. Settings (Nastavení)
Viz oddíl Settings (Nastavení)

17.5.5. Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty (pouze pro jednotlivé exporty))
Viz oddíl Verify selected documents (Ověřte vybrané dokumenty)

17.5.6. Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní
informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.5.7. Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

17.6. Export kategorií
Export kategorií
obsahuje mnoho obdobných kroků jako export látek. Pokud se oba tyto typy exportu překrývají, v
textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, který obsahuje úplný popis dané situace a
upozornění na veškeré případné rozdíly, které mezi těmito dvěma typy exportu existují.

17.6.1. Select submission type (Zvolte typ podání)
Krok Select submission type (Zvolte typ podání) se podobá rovnocennému kroku při exportu látek,
avšak s jedním rozdílem. Existuje omezený seznam typů podání, z nichž je možno vybírat v
souladu s tím, které typy podání jsou k dispozici pro kategorie.
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17.6.2. Data protection flags (Znaky ochrany údajů)
Tento krok je stejný jako u exportu látek, ale s jedním rozdílem. Neexistuje možnost definovat, zda
a jaký zkoušený materiál je rovněž exportován. Popis tohoto kroku viz oddíl Data protection flags
(Znaky ochrany údajů).

17.6.3. Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)
Viz oddíl Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)

17.6.4. Settings (Nastavení)
Viz oddíl Settings (Nastavení)

17.6.5. Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty (pouze pro jednotlivé exporty))
Viz oddíl Verify selected documents (Ověřte vybrané dokumenty)

17.6.6. Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní
informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.6.7. Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

17.7. Export of Templates (Export šablon)
Export šablon obsahuje mnoho obdobných kroků jako export látek. Pokud se oba tyto typy exportu
překrývají, v textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, který obsahuje úplný popis dané
situace a upozornění na veškeré případné rozdíly, které mezi těmito dvěma typy exportu existují.

17.7.1. Select submission type (Zvolte typ podání)
Viz oddíl Select submission type (Zvolte typ podání)

17.7.2. Data protection flags (Znaky ochrany údajů)
Viz oddíl Data protection flags (Znaky ochrany údajů)
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17.7.3. Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)
Viz oddíl Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)

17.7.4. Settings (Nastavení)
Viz oddíl Settings (Nastavení)

17.7.5. Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty (pouze pro jednotlivé exporty))
Viz oddíl Verify selected documents (Ověřte vybrané dokumenty)

17.7.6. Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní
informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.7.7. Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

17.8. Export referenčních látek
Export referenčních látek obsahuje mnoho obdobných kroků jako export látek. Pokud se oba tyto
typy exportu překrývají, v textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, který obsahuje úplný
popis dané situace a upozornění na veškeré případné rozdíly, které mezi těmito dvěma typy
exportu existují.

17.8.1. Data protection flags (Znaky ochrany údajů)
Tento krok je stejný jako u exportu látek, ale s jedním rozdílem. Neexistuje možnost definovat, zda
a jaký zkoušený materiál je rovněž exportován. Popis tohoto kroku viz oddíl Data protection flags
(Znaky ochrany údajů).

17.8.2. Settings (Nastavení)
Viz oddíl Settings (Nastavení)

17.8.3. Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní
informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

iuclid_functionalities_cs.docx

Funkce IUCLID 6

Strana | 106

17.8.4. Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

17.9. Export dokumentací
Export dokumentací obsahuje mnoho obdobných kroků jako export látek. Pokud se oba tyto typy
exportu překrývají, v textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, který obsahuje úplný popis
dané situace a upozornění na veškeré případné rozdíly, které mezi těmito dvěma typy exportu
existují.

17.9.1. Settings (Nastavení)
Tento krok je stejný jako pro látky, viz oddíl Settings (Nastavení) výše, ale neobsahuje možnost
exportu příloh.

17.9.2. Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní
informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.9.3. Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

17.10.
Export všech ostatních subjektů, datových souborů a
dokumentů
Vedle hlavních subjektů uvedených výše můžete exportovat i další subjekty, datové soubory a
dokumenty. Tyto jiné subjekty, datové soubory a dokumenty lze vybrat a exportovat pouze
prostřednictvím možnosti manual selection (manuální výběr), jak je popsáno výše, nebo přímo
kliknutím pravým tlačítkem přímo na dané dokumenty nebo datové soubory v daném subjektu.
Níže je uveden postup při využití Pomocníka pro export pro zbývající subjekty, datové soubory a
dokumenty, který je rozdělen na jednotlivé kroky procesu Pomocníka pro export. Tyto kroky
začínají druhým krokem procesu hromadného exportu a druhým krokem při exportu jednotlivého
datového souboru nebo dokumentu přímo z daného subjektu. Postup při jejich exportu je obdobný
jako kroky popsané výše a pokud se oba tyto typy exportu překrývají, je uveden odkaz na
podrobnější popis možností, které v tomto kroku existují.

17.11.

Export právnických subjektů a míst právního subjektu

V textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, v němž je tento krok popsán podrobněji, a budou
zde zdůrazněny i veškeré případné rozdíly v tomto konkrétním kroku.
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Data protection flags (Znaky ochrany údajů)

Tento krok je stejný jako krok popsaný v oddíle Data protection flags (Znaky ochrany údajů), ale s
jedním rozdílem. Neexistuje možnost definovat, zda a jaký zkoušený materiál je rovněž
exportován.

17.11.2.

Settings (Nastavení)

Viz oddíl Settings (Nastavení)

17.11.3.
Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty (pouze pro jednotlivé exporty))
Viz oddíl Verify selected documents (Ověřte vybrané dokumenty)

17.11.4.
Enter additional administrative information (Zadejte další
administrativní informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.11.5.
Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Tento krok je stejný jako krok popsaný v oddíle Select the folder of the exported files (Vyberte
složku exportovaných souborů), ale neumožňuje vytvořit podsložku po exportu 500 nebo více
souborů.

17.12.

Export kontaktů

V textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, v němž je tento krok popsán podrobněji, a budou
zde zdůrazněny i veškeré případné rozdíly v tomto konkrétním kroku.

17.12.1.
Enter additional administrative information (Zadejte další
administrativní informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.12.2.
Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)
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Anotace

V textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, v němž je tento krok popsán podrobněji, a budou
zde zdůrazněny i veškeré případné rozdíly v tomto konkrétním kroku.

17.13.1.

Data protection flags (Znaky ochrany údajů)

Tento krok je nyní prázdný, prosím stiskněte tlačítko Next (Další)

17.13.2.

Settings (Nastavení)

Tento krok je stejný jako krok popsaný v oddíle Settings (Nastavení), ale s jedním rozdílem.
Poskytuje pouze možnost exportovat nebo neexportovat přílohy bez možnosti exportovat nebo
neexportovat anotace.

17.13.3.
Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty (pouze pro jednotlivé exporty))
Viz oddíl Verify selected documents (Ověřte vybrané dokumenty)

17.13.4.
Enter additional administrative information (Zadejte další
administrativní informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.13.5.
Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

17.14.

Endpoint records (Záznamy sledovaných vlastností)

V textu pokynů níže bude uveden odkaz na oddíl, v němž je tento krok popsán podrobněji, a budou
zde zdůrazněny i veškeré případné rozdíly v tomto konkrétním kroku.

17.14.1.

Data protection flags (Znaky ochrany údajů)

Viz oddíl Data protection flags (Znaky ochrany údajů)

17.14.2.

Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)

Viz oddíl Administrative data properties (Vlastnosti administrativních údajů)
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Settings (Nastavení)

Viz oddíl Settings (Nastavení)

17.14.4.
Verify selected documents (only for single exports) (Ověřte vybrané
dokumenty (pouze pro jednotlivé exporty))
Viz oddíl Verify selected documents (Ověřte vybrané dokumenty)

17.14.5.
Enter additional administrative information (Zadejte další
administrativní informace)
Viz oddíl Enter additional administrative information (Zadejte další administrativní informace)

17.14.6.
Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných
souborů)
Viz oddíl Select the folder of the exported files (Vyberte složku exportovaných souborů)

18. Tisk
Aplikace IUCLID 6 vám umožňuje vytvářet dokumenty ve formátu PDF a tisknout následující
soubory: Substance datasets (Datové soubory látky), Mixture/Product datasets (Datové soubory
směsi/výrobku) Templates (Šablony), Categories (Kategorie), Dossiers (Dokumentace), Endpoint
study records (Záznamy o studii sledovaných vlastností), Endpoint summary records (Záznamy o
shrnutí sledovaných vlastností), Reference substances (Referenční látky), Literature references
(Odkazy na literaturu), Legal entity sites (Místa právního subjektu), Legal entities (Právní subjekty),
Contacts (Kontakty), Annotations (Anotace).
Před vytvořením a tiskem dokumentu ve formátu PDF je nutné upozornit na několik následujících
bodů;
1. Dokument ve formátu PDF můžete vytvořit a následně vytisknout jen tehdy, pokud je váš
uživatelský účet IUCLID přiřazen k roli, které bylo uděleno povolení k tisku. To je nastaveno v
záložce Permissions (Povolení) u Roles (Rolí) v rámci User management (Správy uživatelů).
2. Není možné vytisknout více než jeden z uvedených souborů najednou. Pokud si například
přejete vytisknout dva samostatné souhrny sledovaných vlastností, bude nutné vytvořit dva
samostatné dokumenty ve formátu PDF.
3. Do tohoto PDF budou zahrnuty veškeré informace označené jako důvěrné.
4. Any entities which are referenced by the dataset or document you print will also be included in
the PDF. Pokud například tisknete Category (Kategorii), která je odkazem spojena s Legal
entity (Právním subjektem), budou součástí daného PDF i informace o tomto Legal entity
(Právním subjektu).
5. Převzatou Endpoint study (Studii sledovaných vlastností) a souhrn záznamů ze šablony nelze
vytisknout individuálně, ale jsou zahrnuty do PDF při tisku celého datového souboru.
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18.1. Pomocník pro tisk
Existují dvě možnosti přístupu k Print assistant (Pomocníkovi pro tisk) a vytvoření PDF za účelem
vytištění;
1. Můžete kliknout pravým tlačítkem přímo na soubor, pro který si přejete vytvořit PDF, a ve
výsledné nabídce kliknout na tlačítko Print (Tisk)

nebo

,

2. Můžete kliknout na File (Soubor) v levém horním rohu obrazovky aplikace IUCLID a z nabídky
vybrat příkaz Print (Tisk).

Ať už se rozhodnete pro kterýkoli z těchto způsobů tisku, objeví se tentýž Print assistant
(Pomocník pro tisk) aplikace IUCLID, který Vás provede vytvořením vašeho PDF.

18.2. Jak používat Pomocníka pro tisk
Po otevření Print Assistant (pomocníka pro tisk) vytvoříte PDF v jediném kroku.
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Pod hlavičkou Output File (Výstupní soubor) se nachází cesta uvádějící, na kterém místě vašeho
místního IT prostředí bude daný soubor PDF uložen. Pro změnu místa uložení vašeho souboru
PDF klikněte na tlačítko Browse (Procházet). Pod touto hlavičkou se nacházejí čtyři možnosti se
zaškrtávacími políčky, která můžete označit nebo zrušit jejich označení;
1. Print annotations (Vytisknout anotace) (standardně nezaškrtnuto)
Pokud zaškrtnete tuto možnost, budou všechny anotace ve vašem datovém souboru,
dokumentu nebo subjektu zahrnuty do vytvořeného PDF.
2. Print empty fields (Vytisknout prázdná pole) (standardně nezaškrtnuto)
Pokud zaškrtnete tuto možnost, budou všechna textová pole ve vašem datovém souboru,
dokumentu nebo subjektu zahrnuta do vytvořeného PDF.
3. Print cover page (Vytisknout titulní stranu) (standardně zaškrtnuto)
Pokud ponecháte toto políčko zaškrtnuté, bude mít vytvořené PDF titulní stranu, která bude
zahrnovat následující informace:
a. Název látky
b. Vlastník právního subjektu
c. Datum tisku
4. Open viewer for print output (Otevřít prohlížeč pro tiskový výstup) (standardně zaškrtnuto)
Pokud ponecháte toto políčko zaškrtnuté, vytvořené PDF se po uložení ve vašem místním IT
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prostředí automaticky otevře.

18.3. Obsah a struktura PDF
Ve vytvořeném PDF se pod titulní stranou zobrazí obsah. Ten vám pomůže při hledání informací,
které si přejete zobrazit. U velkých souborů, jako jsou například datové soubory, bude toto PDF
strukturováno podle oddílů, které obsahují informace – viz níže uvedené příklady.
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19. Další zdroje informací
Pokud potřebujete další nápovědu kromě té, která je uvedena v systému nápovědy aplikace
IUCLID 6, máte tyto možnosti:
1. Nahlédnout na webovou stránku aplikace IUCLID 6 na adrese http://iuclid.eu, kde najdete
novinové články, různé manuály a soubor často kladených otázek. Naleznete zde například
více informací o migraci údajů z aplikace IUCLID 5 a o zásuvných modulech aplikace IUCLID.
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2. Bezplatně kontaktujte kontaktní místo agentury ECHA prostřednictvím kontaktního formuláře
na adrese hhttp://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Jedná se o on-line webový
formulář, kde můžete uvést typ pomoci, kterou potřebujete, aby mohla být postoupena
nejbližšímu příslušnému odborníkovi. Tým kontaktního místa zodpoví váš dotaz v angličtině do
15 pracovních dnů. Můžete obdržet i odpověď v jiném jazyce EU, ale upozorňujeme, že to
může potrvat déle než 15 dnů.

19.1. Kontaktování kontaktního místa agentury ECHA s cílem získat
technickou podporu
Aplikace IUCLID 6 byl pečlivě testována. Pokud se však v průběhu instalace a/nebo používání
aplikace IUCLID 6 setkáte s jakýmikoli problémy, jejichž pravděpodobnou příčinou budou
technické obtíže se softwarem, můžete je nahlásit prostřednictvím webového formuláře
kontaktního místa ECHA na adrese:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Pokud využíváte verzi IUCLID 6 Server, hlaste veškeré problémy nejprve správci systému.
Tento formulář obsahuje tři kroky:
1. Zadejte kontaktní údaje, vztah k EU a zvolte možnost I need technical support on IUCLID 6
(Potřebuji technickou podporu týkající se aplikace IUCLID 6).
2. Zadejte předmět a otázky a vyplňte technické možnosti, jak nejpřesněji jste schopni. Popište
například kroky, které jste prováděli až do okamžiku, kdy problém nastal. Pokud se v hlavní
oblasti zprávy objevilo chybové hlášení, uveďte je. Chcete-li zaslat jakékoli soubory do
agentury ECHA, můžete to provést na následující straně.
3. Můžete připojit soubor(y), například snímky obrazovek a protokoly přihlášení. Ověřte si
všechny detaily a potom klikněte na tlačítko Send email (Odeslat e-mail).
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