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1. Overblik over grænsefladen
IUCLID 6's grafiske brugergrænseflade har et hovedvindue med faste menuer til funktioner, som
vises øverst og nederst i vinduet. Mellem menuområderne, i midten, findes der et område, som
enten kan vise en hjemmeside eller forskellige felter til behandling af data. Sidstnævnte er inddelt i
tre paneler: Navigation, Data og Information. Brugergrænsefladens generelle opbygning er
illustreret nedenfor.
Figur 1:

IUCLID 6-grænsefladens opbygning

Forklaring af Figur 1:
1. Hovedmenuerne.
2. Den øverste menuværktøjslinje.
3. Område til systemmeddelelser. Den sorte ned-pil til højre udvider området, så alle meddelelser
vises.
4. Det midterste hovedvindue, som enten viser hjemmesiden eller en side inddelt i tre paneler:
Navigation, Data og Information.
5. Den nederste menuværktøjslinje viser den aktive Legal entity (Juridiske enhed), den aktuelle
User (Bruger) og baggrundsjob.
Nogle af funktionerne i IUCLID 6 vises i deres egne pop op-vinduer. I nogle tilfælde vil pop opvinduerne indeholde en guide, hvor der kan indlæses data på en struktureret og trinvis måde.
Eksempler inkluderer Export (Eksport) og oprettelsen af et Dossier. Hovedvinduets dele findes
beskrevet nedenfor.

1.1. Ikontilstande, menupunkter og knapper i grænsefladen
Der kan i grænsefladen vises ikoner, menupunkter og knapper, som indeholder link til funktioner,
som kan vises i tre forskellige tilstande. Mørkegrå betyder, at linket er aktivt. En meget lysegrå
farve betyder, at linket ikke er aktivt, enten fordi funktionen ikke er relevant, eller fordi linket af
sikkerhedsmæssige årsager er blokeret. Orange indikerer, at musemarkøren i øjeblikket peger på
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punktet, og at et primært klik (venstreklik) vil følge linket. I nogle tilfælde vil et højreklik give adgang
til en menu. Nedenfor ses et eksempel på farverne, der bruges.
Figur 2:

Farver og nuancer, som bruges i grænsefladen

Forklaring af Figur 2:
1. Ikonet eller menupunktet er deaktiveret.
2. Markøren peger på et område, der kan klikkes på.
3. Der kan klikkes på ikonet eller menupunktet.

1.2. Almindelige funktioner i grænsefladen
Følgende funktioner bruges i hele grænsefladen.

1.2.1.

Flag

Individuelle felter og grupper af felter kan markeres med et flag. Der er som standard ikke aktiveret
et flag. Et enkelt flag kan indikere både fortrolighed og/eller en tilknytning til et specifikt regulatorisk
program. Flag kan bruges til at filtrere data, når de anbringes i et Dossier, eksporteres eller
udskrives. Det felt, som flaget er tilknyttet, fremgår enten af flagets navn eller er feltet lige under
flagikonet. Flaget er et felt i sig selv, der kan åbnes, og hvor der kan indtastes data. Se nedenfor.
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Angiv fortrolighed i et flag

Tilføj fortrolighed til et flag ved at klikke på ned-pilen for at åbne valglisten. Hvis fortroligheden skal
begrundes, skal begrundelsen indtastes i feltet Justification (Begrundelse), som er et fritekst-felt
med en fritekst-skabelon. Fritekst-skabelonen indeholder forslag til hvad, der kan indtastes. Åbn
fritekst-skabelonen ved at klikke på ikonet med bogstavet A med en pil nederst til højre . Klik på
knappen Insert (Indsæt) for at kopiere teksten fra skabelonen til feltet. Teksten bør nu være
tilpasset, som ønsket.
Klik på en eller flere kasser for at markere en tilknytning til et regulatorisk program. Se nedenfor.
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Angiv et flag for tilknytning til et regulatorisk program

Et flag har flere mulige tilstande, hver med sit ikon. Se nedenfor.
Tabel 1:

Ikon

Ikoner for flagtilstande

Tilstand
Der er ikke angivet et flag.
Der er angivet et flag, men fortrolighed er ikke
involveret.
Der er angivet et flag, som involverer fortrolighed.

Hvis der er angivet et flag, vises der en kode efter flaget, som angiver typen. Koderne for
fortrolighed er CBI (Confidential business information [Fortrolig forretningsinformation]), IP
(Intellectual property [Intellektuel ejendomsret]) eller No PA (Not publicly available [ikke offentligt
tilgængeligt]). Koden for tilknytning til et regulatorisk program er koden, som vises i grænsefladen i
store bogstaver inden bindestregen, f.eks. EU: REACH. I eksemplet nedenfor, er der angivet et
flag, som indikerer at feltet indeholder fortrolig forretningsinformation og tilknyttet EU's
kemikalielovgivning REACH.
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Et flag angivet til et felt

1.3. Hovedmenuer
Disse menuer giver adgang til forskellige funktioner i og dele af grænsefladen. Der kan i nogle
tilfælde også opnås adgang til samme funktion et andet sted i grænsefalden, f.eks. ved at
højreklikke på valgte dokumenter. Hvis et ikon er lysegråt, næsten hvidt, er funktionen enten ikke
relevant i denne sammenhæng, eller den aktuelle Bruger (Bruger) har ikke adgang til funktionen.

1.3.1.

Fil

Menuen File (Fil) giver adgang til forskellige funktioner, der også kan opnås adgang til andre
steder. Dog med undtagelse af administrationsfunktioner, som der kun kan opnås adgang til fra
dette sted.

1.3.1.1.

Log ind

Dette åbner pop op-vinduet fra hvilket en User (Bruger) kan logge ind. Se nedenfor. Funktionen er
kun tilgængelig, når der ikke allerede er logget en User (Bruger) på, og brugerstyring er aktiveret.
Der findes yderligere oplysninger i afsnit 15 Brugerstyring.
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Vinduet Log in (Log ind)

1.3.1.2.

Log ud

Når du logger ud, vil programmet stadig køre med hovedvinduet åbent. En User (Bruger) kan nu
logge ind, som beskrevet i forrige afsnit. Dette er kun relevant, mens en User (Bruger) er logget
ind, og brugerstyring er aktiveret. Der findes yderligere oplysninger i afsnit 15 Brugerstyring.

1.3.1.3.

Systemadministration

Dette muliggør justering af forskellige indstillinger, som påvirker hele systemets adfærd. Denne
mulighed er kun tilgængelig, mens startsiden vises.
1.3.1.3.1.

Generelt

Forespørgselsgrænsen er det maksimale antal dokumenter, der returneres ved en enkelt søgning i
navigationspanelet. Der kan indstilles en øvre grænse, som forebygger at systemet løber tør for
ressourcer, f.eks. hukommelse, hvis en søgning giver for mange resultater.
1.3.1.3.2.

Sikkerhedspolitik

Disse indstillinger relaterer til godkendelse af Users (Brugere), som beskrevet i afsnit 15.1.2.2
Adgangskodestyring og afsnit 15.1.2.4.1 Generelt. Disse funktioner er kun relevante, hvis
brugerstyring er i brug.
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Eksport

I det første felt Number of bulk exported documents allowed (Tilladte antal masseeksporterede
dokumenter) kan der sættes en øvre grænse for det antal dokumenter, som kan eksporteres
samtidigt. Dette kan f.eks. bruges til at undgå at løbe tør for lagerplads midtvejs gennem en
eksport-proces.
Det andet felt Max number of bulk exported documents per directory (Maksimalt antal
masseeksporterede dokumenter pr. mappe) kan bruges til at indstille en øvre grænse for det antal
filer, der kan sendes til en enkelt mappe. Nå grænsen nås, opretter IUCLID 6 automatisk en ny
mappe og fortsætter derefter eksporten til den nye mappe. Funktionen blev introduceret, fordi
nogle computerfilsystemer bliver meget langsomme, når der anbringes tusindvis af filer i den
samme mappe uanset filstørrelserne.

1.3.1.4.

Brugerstyring

Dette menupunkt indeholder genveje til oprettelse og styring af Users (Brugere), Roles (Roller) og
Groups (Grupper). Der findes yderligere oplysninger om Users (Brugere), Roles (Roller) og Groups
(Grupper) i afsnit 15. Der er også link til specialistbrugerstyringsværktøjer, som beskrevet nedenfor
i afsnit 15.1.2.5 Eksportér brugere, 15.1.2.6 Hent tomme brugere csv og 15.1.2.7 Importér brugere.

1.3.1.5.

Ny

Funktionen bruges til at oprette et nyt softwareobjekt af en af de typer, der er specifikke for
IUCLID. Eksempler inkluderer Legal entity (Juridisk enhed), Site (Produktionssted), Substance
(Stof), Template (Skabelon), Mixture/Product (Blanding/Produkt), Category (Kategori), Reference
substance (Referencestof), Contact (Kontakt), Literature reference (Litteraturhenvisning) og
Annotation (Anmærkning). Der kan også opnås adgang til denne funktion ved at højreklikke på det
relevante panel på startsiden.

1.3.1.6.

Gem

Funktionen gemmer ændringer til databasen. Når data er gemt, vises der en meddelelse med et
grønt oplysningsikon.

1.3.1.7.

Gem med kommentar

En kommentar, der indtastes her, kan ses i ændringsoversigten under oplysningspanelet, som
beskrevet i afsnit 1.10.4 Ændringsoversigt.

1.3.1.8.

Opret dossier

Dette starter guiden, hvor der kan oprettes et Dossier fra et Substance dataset (Stofdatasæt).
Substance dataset (Stofdatasættet) skal først vælges i grænsefladen.
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Eksportér

Dette opretter det valgte dokument som en fil i IUCLID 6-format med filnavnet i6z. Valgene
afhænger af, hvad der eksporteres. Se afsnit 17 Eksport.
Der kan vælges flere dokumenter, og i så tilfælde oprettes hvert af de valgte dokumenter som en
separat fil.

1.3.1.10. Udskriv
Dette opretter det valgte dokument som en fil i PDF-format. Der kan her vælges mellem at
inkludere eller ikke inkludere Annotations (Anmærkninger) i dokumentet.

1.3.1.11. Slet
Dette fjerner fuldstændigt og uigenkaldeligt det valgte dokument fra systemet. Der vises en
advarsel, hvis der er data i systemet, som afhænger af det dokument, du ønsker at slette. Der kan
vælges flere forskellige dokumenter.

1.3.1.12. Luk
Dette lukker grænsefladen. Hvis dette er en installation på en stationær computer, lukkes
programmet ligeledes ned. Hvis dette er en installation på en server, lukkes forekomsten af den
lokale klient ned, men programmet kører stadig på serveren upåvirket.

1.3.2.

Redigér

Denne menu indeholder almindelige redigeringsfunktioner: undo (fortryd), redo (annullér fortryd),
cut (klip), copy (kopier) og paste (indsæt). De almindelige genveje er tilgængelige, f.eks. CTRL+V
for paste (indsæt).

1.3.3.

Gå til

Disse valgmuligheder muliggør, at visningen i det største indre vindue, kan ændres med et enkelt
trin.

1.3.3.1.

Tilbage

Dette vender tilbage til den seneste forrige visning. Hvis der er indtastet data i
dataindtastningsvinduet, og disse endnu ikke er gemt, vil der, når der vælges Back (Tilbage), blive
vist en advarsel om, at oplysningerne skal gemmes, hvis de skal beholdes.

1.3.3.2.

Frem

Dette fortryder den seneste forrige handling med Back (Tilbage), beskrevet ovenfor.
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Startside

Home (Startside) åbner startsiden.

1.3.4.
1.3.4.1.

Vis
Baggrundsjob

Background jobs (Baggrundsjob) er opgaver, som IUCLID 6 udføres i baggrunden, og som lader
brugeren fortsætte brugen af grænsefladen, mens opgaven udføres. Nogle opgaver, f.eks. eksport
af en stor datamængde, kan tage længere tid end man kan forvente, at en bruger vil vente på.
Et klik på menupunktet View / Background jobs (Vis/Baggrundsjob) åbner baggrundsjob-konsollen,
som indeholder poster for hvert baggrundsjob. Posten for det nyeste påbegyndte job vises øverst.
Posten viser jobtypen, en statusbjælke og for udførte job, en meddelelse om jobbet blev udført
eller mislykkedes. Der vises et eksempel nedenfor, hvor der er to poster i konsollen.
Figur 7:

Baggrundsjob-konsollen

Der kan hentes oplysninger om, hvad der er sket i jobbet ved at dobbeltklikke et vilkårligt sted på
statusbjælken i jobposten, som vist med en rød ring ovenfor. Dette åbner et pop op-vindue, som
indeholder enten en oversigt eller, hvis jobbet er inddelt i underjob, en liste over disses poster. Der
kan på samme måde dobbeltklikkes på posterne for underjobbene.
Hvis baggrundsjobbet involverer eksport af data, kan dataene kun hentes via den oversigt, som
åbnes, når der dobbeltklikkes på statusbjælken. Pop op-vinduet for en eksportproces åbner en
fane med betegnelsen Summary (Oversigt). Der vil i nogle tilfælde også være en ekstra fane med
betegnelsen Details (Oplysninger). Fanen Summary (Oversigt) indeholder en række trin over hvad,
der er sket, og et link, som kan bruges til straks at hente alle data ved at klikke på knappen. Se
nedenstående eksempel.
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Oversigt over et baggrundsjob

Fanen Details (Oplysninger) indeholder en liste over individuelle enheder, som blev inkluderet i
eksporten. Denne hent-knap fungerer på samme måde, som hent-knappen under Summary
(Oversigt).
Figur 9:

Oplysninger om et baggrundsjob

Når et job kører, vises ikonet til højre på den nederste værktøjslinje i orange, og det drejer i retning
med uret. Hvis det er et lille job, vil det ikke kunne ses, at ikonet drejer. Når alle job er færdige,
blinker ikonet, indtil alle poster er fjernet fra listen. Klik på kryds-ikonet til højre for posten for at
fjerne posten. Fjern ikke en post for et job, indtil du er sikker på, at du ikke længere har brug for de
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oplysninger, den indeholder. Når posten er fjernet, vil oplysningerne ikke længere være
tilgængelige via grænsefladen.

1.3.5.
1.3.5.1.

Hjælp
Hjælp

Help (Hjælp), åbner hjælpesystemet i IUCLID 6 på den side, der sidst har været åbnet. Der vises
en standardside første gang hjælp vises efter opstart af programmet.

1.3.5.2.

Om

About (Om) åbner et vindue, som indeholder tekniske og juridiske oplysninger om IUCLID 6 og den
specifikke softwareversion. For eksempel vises programmets versionsnummer nederst til venstre i
det første vindue.

1.4. Menuværktøjslinje - øverste
Denne menu indeholder praktiske link til hyppigt anvendte funktioner, som også findes på
hovedmenuen. Nedenfor vises et eksempel, hvor en kopi af linket til paste (indsæt) er markeret.
Figur 10: Den øverste menuværktøjslinje

1.4.1.

Søg på UUID

Hvis du vil søge på et dokument ifølge dokumentets universelle unikke identifikator (UUID), skal du
indsætte UUID'en i feltet og derefter enten klikke på forstørrelsesglas-ikonet eller trykke på tasten
Enter. Søgeresultaterne vises i navigationspanelet. Dette er ofte den hurtigste måde at finde et
dokument på, så længe UUID'en er nemt tilgængelig.
Vær opmærksom på, at der kan være mere end et søgeresultat. For eksempel kan et Substance
dataset (Stofdatasæt) give ét resultat, men det kan hver af kopierne af stofdatasættet, som findes i
Dossiers (Dossierer) også.
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1.5. Meddelelsesområde
Denne del af grænsefladen bruges til at vise systemmeddelelser, f.eks. at der er oprettet et nyt
dokument. Hvis der vises en fejl, som du ikke kan forklare, og du mener den skal rapporteres til
softwareleverandøren, henvises der til afsnit 19 Få mere hjælp. Der kan vises mere end en
meddelelse ad gangen. Udvid meddelelsesområdets højde ved at klikke på den sorte
nedadgående pil helt ude til højre i meddelelsesområdet for at se flere meddelelser. Klik på den
opadgående pil for at skjule området.

1.6. Menuværktøjslinje - nederste
Der findes følgende funktioner nederst på grænsefladen til højre.

1.6.1.

Juridisk enhed

Det første felt viser navnet på den i øjeblikket aktive Legal entity (Juridiske enhed). Et klik på feltet
Legal entity (Juridisk enhed) åbner en rullemenu, som angiver de Legal entities (Juridiske
enheder), som er tilknyttet den aktuelle User (Bruger). Hvis der er mere end en Legal entity
(Juridisk enhed), kan den i øjeblikket aktive Legal entity (Juridisk enhed) ændres ved at vælge en
anden på listen.

1.6.2.

Aktuel bruger

Nederst til højre på grænsefladen viser det andet felt navnet på den i øjeblikket aktive User
(Bruger). Adgang til data og funktioner afhænger af den aktive User's (Brugers) rettigheder.

1.6.3.

Baggrundsjob-indikator

Der findes et rundt ikon i nederste højre hjørne på grænsefalden, som indikerer
baggrundsjobbenes tilstand. Ikonet beskrives i afsnit 1.3.4.1. Baggrundsjob.

1.7. Startside
Startsiden vises som standard, enten når den stationære computer-version af IUCLID 6 åbnes,
eller når der logges på en serverversion. Startsiden kan åbnes ved at trykke på hus-ikonet, som
findes i menuværktøjslinjen, som vist nedenfor, eller fra hovedmenuen Go / Home (Gå
til/Startside).
Figur 11: Startside-ikonet
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Der vises et eksempel på startsiden nedenunder i reduceret størrelse.
Figur 12: Startsiden vist i 50 % af fuld størrelse med markøren pegende på dossier

Åbn startsiden på et hvilket som helst tidspunkt ved at klikke på hus-ikonet på menuværktøjslinjen.
Startsiden indeholder paneler, som giver adgang til funktioner, der relaterer enten til en specifik
type enhed eller en funktion i IUCLID 6. Benævnelsen entity (enhed) indikerer en bestemt type
dataobjekt, som er specifik for IUCLID, f.eks.: Substance (Stof) og Legal entity (Juridisk enhed).
Hvert panel indeholder et ikon for enheden eller funktionen. Hvis markøren anbringes over et
panel, aktiveres det, og ikonet skifter farve. Når ikonet er aktiveret, vil et primært klik (venstreklik)
åbne dets vindue, hvorimod et højreklik viser en menu med funktioner, f.eks. til at oprette et nyt
Substance dataset (Stofdatasæt). Se nedenstående eksempel.
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Figur 13: Højreklik på et panel på startsiden for at set dets menu

Forklaring af Figur 13:
1. Markøren er ikke over panelet.
2. Markøren er over panelet, hvilket aktiverer det og får ikonet til at skifte farve.
3. Sekundært klik (højreklik) viser en menu med funktioner. I dette eksempel er der kun én
funktion for Substance (Stof), og det er at oprette et nyt Substance (Stof).
4. Vælg funktionen ved at pege på den med markøren, og klik på den for at udføre funktionen
Panelerne er grupperet i fire områder for at indikere, at hver gruppe har noget til fælles. Panelet for
Dossier er anbragt i midten og er større end de andre paneler, hvilket afspejler panelets centrale
rolle i regulatoriske opgaver. Panelernes enheder og funktioner er beskrevet i deres egne separate
afsnit i denne manual. Grunden til grupperingen af panelerne er angivet nedenfor.
Hovedopgaver indeholder link til enheder, i hvilke en bruger indtaster data, som f.eks.
toksikologiske data, fysisk-kemiske data og oplysninger om brug, som er specifikke for deres egne
behov og omstændigheder. Disse data kan ændres, f.eks. under en vurderingsproces under en
bestemt forordning.
Værktøjer og administration indeholder link til funktioner, som har mindre at gøre med
manipulering af data og mere at gøre med hvem, der har adgang til hvad, og hvordan data kan
flyttes ind og ud af IUCLID 6.
Fortegnelser indeholder link til enheder, som bruges til at lagre oplysninger, som typisk ikke
ændres med tiden, og som kan være relevante for forskellige personer, hvis brug af IUCLID 6 kan
være meget forskellig. For eksempel kan et Reference substance (Referencestof) være et lille
almindeligt molekyle, som der henvises til under meget forskellige omstændigheder.
Oplysningerne i Reference substances (Referencestoffer) ændres almindeligvis ikke, selvom de
kan redigeres.

iuclid_functionalities_da.docx

Funktioner i IUCLID 6

Side | 15

Plugins indeholder link til funktioner, som med vilje ikke er medtaget i de indbyggede funktioner i
IUCLID, da ikke alle brugere vil have brug for dem, og adskiltheden muliggør hurtig udvikling uden
at skulle opgradere hele IUCLID. Se IUCLID 6-websitet for yderligere oplysninger om plugins.
De funktioner, som der opnås adgang til via grupperingerne Main tasks (Hovedopgaver) og
Inventories (Fortegnelser) samt User management (Brugerstyring), vises på en side inddelt i tre
paneler: Navigation, Data og Information. Se figuren nedenfor. Panelernes størrelse i hovedvinduet
kan tilpasses ved at klikke på og trække i deres grænser.
Figur 14: Panelerne: Navigation (1), Data (2) og Information (3)

Panelerne Navigation, Data og Information er beskrevet i de følgende afsnit.

1.8. Navigationspanel
Navigationspanelet bruges til at vælge et specifikt dokument og/eller en del af dokumentet enten
for at udføre en funktion på det eller for at læse data i dokumentet. Der kan om relevant foretages
flere valg. Som standard prøver IUCLID 6 at vise alle dokumenterne for den valgte enhedstype,
når navigationspanelet åbnes ved at klikke på startsiden. IUCLID 6 viser som standard de første
500, systemet finder. Ændring af denne grænse er beskrevet i afsnit 1.3.1.3.1 Generelt. Udvalget
af dokumenter, som vises i tabellen, kan justeres ved at bruge den søgefunktion, der er beskrevet
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nedenfor. Der opnås adgang til en specifik del af et dokument ved at bruge Table of content
(Indholdsfortegnelsen) med TOC-funktionen, som er beskrevet nedenfor.

1.8.1.

Fanen Search (Søg) i navigationspanelet

Navigationspanelet indeholder søgefunktioner under sin egen fane. Hvis der er funktioner ud over
søgning, vil hver funktion have sin egen fane. Undtagelsen er dog User management
(Brugerstyring), hvor der ikke er nogen fane for Søg, men der kan være faner for User (Bruger),
Role (Rolle) og Group (Gruppe). I så tilfælde er søgefunktionen tilgængelig under alle faner. Når
du f.eks. først åbner navigationspanelet for Substance (Stof), er det kun fanen Search (Søg), som
vises. Men når et bestemt Substance (Stof) er åbnet, ved systemet hvilket dokument, det drejer sig
om, og viser derfor dokumentspecifikke data under de andre faner TOC (Indholdsfortegnelse) og
Annotations (Anmærkninger). Nedenfor ses et eksempel på en søgning.
Figur 15: Søgning på et stof efter ændringsdato

Udfør en søgning ved at udfylde de obligatoriske søgekriterier i felterne øverst i panelet, og klik
derefter på knappen Search (Søg). Resultaterne vises i en tabel under kriterierne. Dataene i alle
søgekriterierne kan fjernes på én gang ved at klikke på knappen Clear (Ryd). Stjerne-tegnet kan
bruges som en joker for et eller flere tegn. For eksempel vil kriteriet meth* returnere alle filer, som
begynder med meth.
Du kan vælge filerne i listen med søgeresultaterne og derefter udføre forskellige funktioner på dem
enten via menuerne eller ved at højreklikke på dem. Det er muligt at vælge flere på en gang ved
brug af standardmetoderne. Det er dog ikke muligt at udføre alle funktioner på flere markeringer.
Hvis du vil åbne et dokument, sådan at data- og informationspanelet viser de værdier, som er
specifikke for dokumentet, vælger du dokumentet på listen og dobbeltklikker derefter enten på den
valgte fil eller højreklikker for at åbne menuen og vælger nu Open (Åbn).
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Den del af panelet, hvor søgekriterierne vises, kan skjules og udvides ved at klikke på den sorte pil
til højre for kriterierne.
Det maksimale antal søgeresultater, som kan vises på én gang, er sat til 500 for at undgå at
overbelaste søgefunktionen. Hvis der er mere end 500 resultater, vises der en advarsel. Det er
mere sikkert at finjustere søgekriterierne end at antage, at de 500 resultater stammer fra
databasen i en bestemt rækkefølge.

1.8.1.1.

Resultattype

Result type (Resultattype) bruges til at ændre den type enhed, som findes og vises i
resultattabellen. Dette svarer til at gå til startsiden og derefter klikke på ikonet for den type enhed,
som du søger efter.

1.8.1.2.

Forespørgselstype

Query type (Forespørgselstype) muliggør forskellige former for søgning, som afhænger af den type
enhed, som vil blive fundet. De viste felter afhænger af enhedstypen og søgningstypen. Du kan
f.eks. søge på Dossiers (Dossierer) efter urenhed, og i så fald vises felter, hvor der kan indtastes
kemiske identifikatorer for urenheden.

1.8.1.3.

Ejerskab

Ownership (Ejerskab) vises kun som et kriterium, hvis IBS (Instance Based Security) er slået til,
som beskrevet i afsnit 15.2.2.5 IBS-styring.

1.8.1.4.

Gruppe

Group (Gruppe) vises kun som et kriterium, hvis IBS (Instance Based Security) er slået til, som
beskrevet i afsnit 15.2.2.5 IBS-styring.

1.8.1.5.

Filtrer søgeresultater

Filter (Filtrer) er et felt, der kan indtastes et søgeord i, som straks anvendes til posterne i tabellen.
Det er identificeret med et tragt-ikon, som det fremgår af eksemplet nedenfor.
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Figur 16: Filtrer søgeresultater

Der vises et søgeresultat, hvis det indeholder søgeordet et hvilket som helst sted i felterne i listen. I
eksemplet ovenfor er der filtreret for en specifik måned. Mellemrum tolkes bogstaveligt. Der
skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Søgeordet kan ryddes ved at klikke på ikonet med et kryds, der findes til højre i feltet.

1.8.2.

Fanen TOC (Indholdsfortegnelse) i navigationspanelet

Fanen med betegnelsen TOC (Indholdsfortegnelse) vises for Substance (Stof), Mixture/Product
(Blanding/Produkt) og Template (Skabelon), når et dokument er åbent. TOC svarer til trævisningen
i IUCLID 5, som viser opbygningen af data i dokumentet og giver adgang til de forskellige afsnit. I
IUCLID 6 er felterne fra OECD's harmoniserede skabeloner og forskellige lovgivningsspecifikke
afsnit dog opdelt i henhold til lovgivning, hvilket ikke medtager en række afsnit, som benævnes
CORE eller IUCLID CORE. De lovgivningsspecifikke grupper af afsnit er valgfri. IUCLID 6 leveres
med følgende overordnede afsnit: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP og EU_REACH.
Dokumentation om, hvordan der indtastes data, så de opfylder bestemte lovmæssige krav ligger
uden for rammerne af denne del af IUCLID 6's hjælpesystem, selvom det er muligt give nogle
sammenligninger mellem indholdsfortegnelsen i IUCLID 5 og IUCLUD 6.
Ligesom i IUCLID 5 kan de afsnit, som er obligatoriske for en bestemt type indsendelse, blive vist
ved at klikke på det sorte pil-ikon til højre for TOC (Indholdsfortegnelsen) og derefter vælge en af
valgmulighederne. Se nedenfor.
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Figur 17: Skift indsendelsestype i TOC-visningen
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Dette ændrer træstrukturen i TOC (Indholdsfortegnelsen), så den viser de afsnit, der er
obligatoriske for den bestemte type indsendelse. De afsnit, der skal udfyldes, er markeret med en
rød stjerne. Nedenfor ses et eksempel på REACH Registration 10 - 100 tons.
Figur 18: TOC-visning for indsendelsestypen REACH registrering 10 - 100 tons

Bemærk, at CORE ikke længere kan ses, og at de viste afsnit minder meget om dem, der vises i
IUCLID 5. De obligatoriske dataafsnit til indsendelsen er taget fra CORE, OECD og EU_REACH.
Vælg Complete table of contents (Udfyld indholdsfortegnelse) på rullemenuen med
indsendelsestyper for at gå tilbage til visningen, som blev vist første gang dokumentet blev åbnet.
Data indtastet, mens visningen er for en specifik indsendelsestype, vil nu være synlig under det
øverste afsnit, hvor afsnittet blev taget fra. For eksempel for indsendelsestype REACH Registration
10 – 100 tonnes (REACH registrering 10-100 tons), hvis et Site (Produktionssted) føjes til afsnittet
3.3 Sites (3.3 Produktionssteder), vises det under complete table of contents (udfyld
indholdsfortegnelse) i CORE / section 3.3 Sites (CORE/afsnit 3.3 Produktionssteder). Det samme
gælder indsendelsestypen REACH Registration 10 – 100 tonnes (REACH registrering 10-100
tons), hvis der tilføjes et undersøgelsesresumé af effektparametre til afsnit 6.1.1 Short-term toxicity
to fish (6.1.1. Korttidstoksicitet i fisk), vises det under OECD i den harmoniserede skabelon C
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Effects on biotic systems, section 41 Short-term toxicity to fish (C Påvirkninger på biotiske
systemer, afsnit 41, korttidstoksicitet i fisk).
Åbn afsnittet, og højreklik på dets navn for at tilføje data til et enkelt punkt i afsnitstræet.
Nedenstående typer poster kan oprettes afhængigt af det bestemte afsnit.

1.8.2.1.

Post til undersøgelse af effektparametre

Alle poster under OECD harmoniserede skabeloner er endpoint study records (poster til
undersøgelse af effektparametre).
f.eks. OECD / A Physico... / 2 Melting point …
Figur 19: Oprettelse af en post til undersøgelse af effektparametre under OECD

1.8.2.2.

Resumé af effektparametre

Under CORE afsnit 4-7 er alle poster resuméer af effektparametre.
f.eks. CORE / 4 Physico... / 4.2 Melting point …
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Figur 20: Oprettelse af et resumé af effektparametre i CORE

Hvis der oprettes en post til undersøgelse af effektparametre under OECD, og der oprettes et
resumé af effektparametre under CORE for det samme afsnit, vises begge, når dette afsnit vises
for en bestemt lovgivning. For de ovenstående to eksempler for smeltepunkt vil visningen under
REACH være meget lig figuren nedenfor.
Figur 21: Et resumé af effektparametre og en post til undersøgelse af effektparametre vist sammen under en
specifik lovgivning
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Post

Hvis en record (post) indeholder data, som ikke kan beskrives som en endpoint study
(undersøgelse af effektparametre), kaldes den blot en post.
Under EU_REACH og EU_BPR er alle optegnelser poster.
f.eks. CORE 3.10
Figur 22: Oprettelse af en post under EU-REACH

1.8.2.4.

Resumé

Et summary (resumé) refererer i modsætning til et endpoint summary (Resumé af effektparametre)
kun til records (poster), ikke endpoint study records (poster til undersøgelse af effektparametre).
Under EU_BPR er alle optegnelser enten summaries (resuméer) eller records (poster).
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Figur 23: Oprettelse af et resumé under EU-BPR

1.8.2.5.

Fast post

Der oprettes en fixed record (fast post) i et afsnit, hvor der kun kan være én record (post). Der kan
i alle andre afsnit være mere end én optegnelse.
f.eks. CORE 1.1 Identification

1.8.2.6.

Filtrér indholdsfortegnelsen (TOC)

Filter (Filtrer) er et felt, hvor der kan indtastes et søgeord, som straks anvendes på
indholdsfortegnelsen. Enhver node i indholdsfortegnelsen, som indeholder søgeordet et sted i
navnet, vises. Dette inkluderer alle poster og resuméer. Indholdsfortegnelse-hierarkiet udvides, så
meget som nødvendigt for at vise den/de matchende noder. Mellemrum tolkes bogstaveligt. Der
skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Søgeordet kan ryddes ved at klikke på ikonet med et kryds, der findes til højre i feltet.
Eksemplet nedenfor viser filtrering for afsnitstitler:
søgeordet biot viser OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and kinetics
(OECD/C Påvirkning på biotiske systemer/56 Biotransformation og kinetik)
søgeordet bioti viser OECD / C Effect on biotic systems (OECD/C Påvirkning på biotiske
systemer)
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Indholdsfortegnelsens funktionsmenu

Til højre for filtrervinduet findes et ikon i form af en hvid nedadgående pil. Et klik på ikonet åbner en
menu. Se nedenfor.
Figur 24: Åbning af indholdsfortegnelsens funktionsmenu

1.8.2.7.1.

Opdatér

Refresh (Opdatér) opdaterer indholdsfortegnelsen i henhold til de nyeste data i databasen.
1.8.2.7.2.

Udvid alle

Expand all (Udvid alle) viser indholdsfortegnelsens komplette træstruktur.
1.8.2.7.3.

Skjul alle

Collapse all (Skjul alle) viser kun det første niveau af grene i indholdsfortegnelsens træstruktur.
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Opdatér henvisninger

Update references (Opdatér henvisninger) kopierer eventuelle ændringer i poster og resuméer til
det dokument, i hvilket de henvises til. Sådanne henvisninger laves ved brug af funktionen paste
reference (indsæt henvisning) i udklipsholder-manageren, som beskrevet i afsnit 1.10.2
Udklipsholder. Hvis en post eller et resumé er en henvisning, vil det relevante ikon i
indholdsfortegnelsen have en pil overlejret på posten/resuméet
1.8.2.7.5.

Vis kun poster

Show only records (Vis kun poster) filtrerer indholdsfortegnelsen, så der kun vises records (poster)
og endpoint study records (poster til undersøgelse af effektparametre).
1.8.2.7.6.

Vis kun resuméer

Show only summaries (Vis kun resuméer) filtrerer indholdsfortegnelsen, så der kun vises
summaries (resuméer) og endpoint summaries (resuméer af effektparametre).
1.8.2.7.7.

Vis alle

Show all (Vis alle) fjerner eventuelle filtre, der blev brugt ifølge record (post) eller summary
(resumé).
1.8.2.7.8.

Kopiér indhold til udklipsholder

Copy contents to clipboard (Kopiér indhold til udklipsholder) kopierer alle data i
indholdsfortegnelsen til udklipsholderen uanset hvad, der aktuelt vises.

1.8.3.

Fanen Annotations (Anmærkninger) i navigationspanelet

Fanen Annotations (Anmærkninger) viser en liste over alle de Annotations (Anmærkninger), der er
forbundet med det valgte dokument. Et klik på en post i listen åbner Annotation (Anmærkning) i
datapanelet. Dette kan gøres ved at klikke på panelet Annotations (Anmærkninger) på startsiden,
ved at søge på anmærkningen, og derefter dobbeltklikke på dens post i søgeresultaterne.
Fanen Annotations (Anmærkninger) vises for enhedstypen Substance (Stof), Mixture/Product
(Blanding/Produkt), Template (Skabelon) og Dossier.

1.9. Datapanelet
Datapanelet bruges til enten at læse eller redigere dataene i specifikke felter i et dokument.
Dokumentet skal først vælges i navigationspanelet og derefter åbnes. Redigeringstilstanden som
fandtes i IUCLID 5, findes ikke i IUCLID 6.
I de fleste tilfælde vil de felter, der findes i IUCLID 5, være migreret til IUCLID 6 uændret, og i så
tilfælde er vejledningen for hvordan de bruges uændret.
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1.10. Informationspanelet
Værdierne og funktionerne i informationspanelet er specifikke for det aktuelt åbne dokument. Dette
inkluderer en sætning om dokumentets tekniske identifikatorer, oplysninger om data forbundet med
dokumentet og en oversigt over ændringer, der er foretaget i dokumentet. Som noget nyt i
IUCLID 5 indeholder informationspanelet også udklipsholder-funktionen.

1.10.1. Information
Information indeholder en sætning om dokumenttypen og dokumentets universelle unikke
identifikator (UUID). Hvis dokumentet er et Dossier, gives UUID for dette Dossier.

1.10.1.1. Originaldokument
Original document (Originaldokumentet) vises, hvis det åbne dokument enten er en post eller et
resumé, som er en henvisning. Henvisningen kan enten opdateres eller fjernes ved at klikke på
den relevante knap. Hvis den fjernes, bliver den henvisende post eller det henvisende resumé en
statisk kopi af posten eller resuméet, som den henviste til. Den indeholder dataene fra den seneste
opdatering. Se nedenstående eksempel.
Figur 25: Originaldokument for en henvisning

1.10.2. Udklipsholder
Udklipsholderen kan indeholde optegnelser for records (poster), endpoint study records (poster til
undersøgelser af effektparametre), summaries (resuméer) og endpoint summaries (resuméer af
effektparametre), som er blevet kopieret ved at højreklikke på deres optegnelser i
indholdsfortegnelsen (TOC). Se nedenstående eksempel.
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Figur 26: Udklipsholderen

Forklaring af Figur 26
1. Indsæt valgte
2. Indsæt alle
3. Indsæt valgte som en henvisning
4. Indsæt alle som en henvisning
5. Slet valgte
6. Slet alle
Når en optegnelse findes i udklipsholderen, kan den indsættes i et dokument enten som en
enkeltstående hændelse eller som en henvisning. I indholdsfortegnelsen for et Substance (Stof),
en/et Mixture/Product (Blanding/Produkt) eller en Template (Skabelon) vil en optegnelse, som
indsættes som en henvisning, blive vist med en pil i ikonet. Henvisninger kan opdateres enten alle
på én gang i henvisende dokumentet, der henvises til, eller individuelt pr. post eller resumé, som er
en henvisning. En individuel opdatering pr. post eller resumé udføres fra informationsfanen i
informationspanelet, som beskrevet i afsnit 1.10.1 Information.

1.10.3. Vedhæftede filer
Det er her forholdet mellem det i øjeblikket åbne dokument og dets vedhæftede filer styres.
Vedhæftede filer er individuelle computerfiler oprettet uden for IUCLID. Vedhæftede filer kan
tilføjes, åbnes, slettes, og kommentarer kan registreres.

1.10.4. Ændringsoversigt
Ændringsoversigten viser en skrivebeskyttet liste over hændelser, som er forbundet med det i
øjeblikket åbne dokument. Felterne er date (dato), author (forfatter), legal entity (juridisk enhed),
remarks (kommentarer). Forfatteren er navnet på User (Brugeren).
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1.10.5. Anmærkninger
Det er her forholdet mellem det i øjeblikket åbne dokument og dets Annotations (Anmærkninger)
styres. Annotations (Anmærkninger) kan forbindes med enhedstyperne Substance (Stof),
Mixture/Product (Blanding/Produkt), Template (Skabelon) og Dossier. Knappen New (Ny) bruges til
at oprette en ny Annotation (Anmærkning), som automatisk forbindes med det i øjeblikket åbne
dokument. Knappen Link bruges til at forbinde en eksisterende Annotation (Anmærkning). Klik på
Link for at åbne et søgevindue og gøre dette. Søg på Annotation (Anmærkningen), vælg den, og
klik derefter på knappen Assign (Tildel). Der kan vælges flere på en gang ved brug af de
almindelige metoder.

1.10.6. Henvisninger
Denne fane vises kun, hvis det i øjeblikket åbne dokument er en Annotation (Anmærkning). Der
vises en liste over dokumenter forbundet med denne Annotation (Anmærkning). En forbindelse kan
fjernes ved at vælge et dokument på listen, og derefter klikke på knappen Unlink (Fjern linket).

2. Stof
Et Substance (Stof) er en softwareenhed i IUCLID, som bruges til lagring af oplysninger om noget,
som i en regulatorisk sammenhæng betragtes som et enkelt kemisk stof.
Felterne i et Substance (Stof) muliggør registrering af en lang række forskellige oplysninger, som
er relevante for reguleringen af kemiske stoffer. Nogle felter er specifikke for bestemte
lovgivninger, andre er mere generelle. En beskrivelse af de data, der skal indtastes i alle felterne,
ligger uden for rammerne af denne manual. Se de specifikke retningslinjer for den lovgivning, hvor
dataene bruges. Felterne er organiseret i en indholdsfortegnelse (TOC). Den almindelige funktion
af en indholdsfortegnelse i IUCLID 6 er beskrevet i afsnit 1.8.2 Fanen TOC (Indholdsfortegnelse) i
navigationspanelet.
Identiteten af Substance (Stoffet) er defineret i afsnit 1 General information (1 Generelle
oplysninger). I afsnit 1.1 Identification (1.1 Identifikation) findes de to obligatoriske felter Substance
name (Stofnavn) og Legal entity (Juridisk enhed). Der laves et link til en Legal entity (Juridisk
enhed) ved at klikke på link-ikonet
i feltet Legal entity (Juridisk enhed), vælge en Legal entity
(Juridisk enhed) og derefter klikke på Assign (Tildel). I afsnit 1.1 Identification (1.1 Identifikation)
kan identiteten af den vigtigste bestanddel af dette Substance (Stof) identificeres ved at oprette et
link til et Reference substance (Referencestof). Der findes flere oplysninger om identiteten af dette
Substance (Stof) i afsnit 1.2 Composition (1.2 Sammensætning), hvor en eller flere
sammensætninger kan defineres. En sammensætning kan indeholde identiteten af constituents
(bestanddele), additives (tilsætningsstoffer) og impurities (urenheder) og deres relative forhold. Se
vejledningen for den specifikke lovgivning for at definere identiteten af et Substance (Stof) korrekt
for denne lovgivning.

2.1. Relaterede oplysninger til et stof
I afsnit 0 Related information (0 Relaterede oplysninger) til et Substance (Stof) er der underafsnit,
som viser hvordan det bestemte Substance (Stof) relaterer til andre specifikke enheder af typen
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Template (Skabelon), Category (Kategori), Mixture/Product (Blanding/Produkt) og Assessment
entity (Vurderingsenhed). Placeringen i indholdsfortegnelsen (TOC) er vist nedenfor.
Figur 27: Hele indholdsfortegnelsen (TOC) for et stof, som viser afsnittene under relaterede oplysninger

Templates (Skabeloner) indikerer hvilke Templates (Skabeloner), der er tilknyttet dette Substance
(Stof), som beskrevet i afsnit 4 Skabelon. Categories (Kategorier) indikerer i hvilke Categories
(kategorier) Substance (Stoffet) er blevet anbragt, som beskrevet i afsnit 5 Kategori. Mixtures
(Blandinger) indikerer i hvilke Mixture/Products (Blandinger/Produkter) Substance (Stoffet) spiller
en rolle, som beskrevet i afsnit 3 Blanding/Produkt. Assessment entities (Vurderingsenheder)
indeholder oplysninger om, hvordan Substance (Stoffet) er involveret i vurderingsprocessen, som
beskrevet i afsnit 2.2 Vurderingsenhed.

2.2. Vurderingsenhed
Et vurderingsenhedskoncept kan sammenlignes med et papir, som bruges til indpakning af et sæt
stofegenskabsdata (på tværs af effektparametre), som bruges til vurderingsformål. Det muliggør
definitionen af overensstemmende sæt egenskaber, som er relevante for vurderingen af specifikke
sammensætninger/former af stoffet (som markedsføres eller genereres ved brug).
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Formålet med vurderingsenhedskonceptet er at give brugerne et værktøj, som kan hjælpe dem til
at dokumentere komplekse vurderingstilfælde i IUCLID. Når vurderingen er ligetil, er det ikke
nødvendigt at bruge et sådant koncept.
Hver vurderingsenhed består af et navn, en sammensætning og en liste over relaterede resuméer
af effektparametre, som støtter tilstedeværelsen af vurderingsenheden. Vurderingspersonen skal
aktivt linke alle poster til undersøgelse af effektparametre, der er relevante for resuméet for et
specifikt effektparameter, til selve resuméet.

2.3. Vurderingsenheden i IUCLID 6
Når du klikker på 0.4 Vurderingsenheden, åbnes panelet Assessment entity overall
(Vurderingsenhed - generelt). I feltet Description of the chemistry of the substance during its life
cycle (Beskrivelse af stoffets kemi under dets livscyklus) forventes der en beskrivelse af
vurderingsmetoden baseret på stoffets kemiske struktur og viden om anvendelse af stoffet, samt
den generelle grund, hvor der oprettes vurderingsenheder.
Der findes også et specifikt felt til en beskrivelse til offentligheden.
I det samme generelle panel opsummerer Assessment entities table (Tabellen Vurderingsenheder)
hele listen over vurderingsenheder, som er tilgængelige for stoffet. Denne tabel genereres
automatisk i det øjeblik, der er defineret en vurderingsenhed i afsnit 0.4 under Substance (Stof).
Funktionen go to link target (gå til link mål) navigerer hen til den valgte Assessment entity
(Vurderingsenhed) og viser de relaterede oplysninger.

2.3.1.

Sådan oprettes en vurderingsenhed

Der kan oprettes en Assessment entity (Vurderingsenhed) direkte i indholdsfortegnelsen (TOC) til
et Substance (Stof) ved at højreklikke på afsnit 0.4 og derefter vælge New (Ny) efterfulgt af en type
Assessment entity (Vurderingsenhed). Valgmulighederne er:
•
•
•
•

Registreret stof som sådant
Specifik sammensætning/form af det registrerede stof
(gruppe) bestanddel(e) i det registrerede stof
Omdannelse af det registrerede stof

Nedenstående felter vises almindeligvis for alle typer Assessment entity (Vurderingsenhed).

2.3.1.1.

Vurderingsenhedens navn

Brugeren skal angive navnet på Assessment entity (Vurderingsenheden). Da dette navn ikke vil
blive vist på trævisningen, anbefales det at omdøbe Assessment entity (Vurderingsenheden) i
trævisningen i henhold hertil.

2.3.1.2.

Relation til det registrerede stof

Dette afhænger af typen af Assessment entity (Vurderingsenhed). Den er skrivebeskyttet.
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Vurderingsenhedens sammensætning

I denne tabel definerer brugeren sammensætningen af en Assessment entity (Vurderingsenhed) til
at understøtte forståelsen af definitionen af Assessment entity (Vurderingsenheden). Afhængigt af
typen af Assessment entity (Vurderingsenhed) kan brugeren oprette en af følgende:
- en tilgængelig sammensætning i afsnit 1.2 [Specific composition/form of the registered substance
(Specifik sammensætning/form af registreret stof)]
- en liste over Reference substances (Referencestoffer), som er en del af sammensætningerne i
afsnit 1.2 [(group of) constituent in the registered substance ((gruppe) bestanddel(e) i det
registrerede stof)]
- et af de Reference substances (Referencestoffer), der er tilgængelige i IUCLID [transformation of
the registered substance (Omdannelse af det registrerede stof)].

2.3.1.4.

Sammensætninger/former dækket af vurderingsenheden

Der kan laves et link til sammensætninger rapporteret i 1.2 for at indikere, at denne Assessment
entity (Vurderingsenhed) forventes at skulle bruges til vurderingen af disse sammensætninger. Et
sådant link gør det nemmere at forstå vurderingsmetoden og især linkene mellem:
1. sammensætningen og brugen (findes i afsnit 3.5 i IUCLID)
2. de bidragene aktiviteter ved brugen og eksponeringsberegningerne (til Assessment entities
(Vurderingsenhederne)).

2.3.1.5.

Yderligere oplysninger

Rapportspecifikke oplysninger, som ikke allerede er angivet i de samlede forklaringer om, hvorfor
vurderingsenheden er blevet oprettet i feltet Description of the chemistry of the substance during
its life cycle (Beskrivelse af stoffets kemi under dets livscyklus). Dette felt kunne f.eks. bruges til at
forklare grunden til at gruppere bestanddele som en del af en (group of) constituents [(gruppe)
bestanddele].

2.3.1.6.

Resumé af effektparametre linket

Alle undersøgelsesposter og resuméer af effektparametre, der er relevante for en Assessment
entity (Vurderingsenhed), skal linkes med enheden for at muliggøre åbenhed og sortering af
oplysninger i IUCLID-datasættet. Dette vil for eksempel muliggøre sortering i visningen af IUCLIDdatasættet, og at de kan rapporteres sorteret i CSR'en, når Report generator (Rapportgeneratoren)
bruges. Brugeren kan i denne tabel linke alle resuméer af effektparametre, som er relevante for
Assessment entity (Vurderingsenheden). Der kan (om nødvendigt) gives en forklaring for
relevansen af resuméet af effektparameter for Assessment entity (Vurderingsenheden) i feltet
Notes (Noter), når det linkes med Assessment entity (Vurderingsenheden). I hvert linket resumé af
effektparametre inviteres brugerne til at tilvejebringe linket til alle undersøgelsesposter, der er
relevante for selve resuméet. På denne måde er Assessment entity (Vurderingsenheden) linket
indirekte til effektparameter-undersøgelserne.
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Reaktionsskema

Upload om nødvendigt billedet af reaktionsskemaet [Transformation of the registered substance
(Omdannelse af det registrerede stof)].

3. Blanding/Produkt
En Mixture/Product (Blanding/Produkt) er en softwareenhed i IUCLID, som bruges til lagring af
oplysninger enten om noget, som i en regulatorisk sammenhæng betragtes som en blanding, eller
som under biocidforordningen BPR betragtes som et produkt.
Opbygningen af enheden Mixture/Product (Blanding/Produkt) er meget lig opbygningen af
Substance (Stof), som beskrevet i afsnit 2 Stof, men der er vigtige forskelle i afsnit 1.2
Sammensætning. Der er et ekstra felt med betegnelsen Formulation type (Sammensætningstype),
som er relevant for Products (Produkter). Derudover kan Mixture/Product (Blandingen/Produktet)
indeholde components (indholdsstoffer) i stedet for constituents (bestanddele). Der kan være flere
components (indholdsstoffer), impurities (urenheder) og additives (tilsætningsstoffer), som ikke alle
sammen vil henvise til et Reference substance (Referencestof), men som også kan henviste til
enten et Substance (Stof) eller en/et Mixture/Product (Blanding/Produkt). Når deres laves et link til
at definere identiteten af et component (indholdsstof), en impurity (urenhed) eller et additive
(tilsætningsstof), skal enhedstypen derfor vælges, som det fremgår af nedenstående figur.
Figur 28: Vælg den enhedstype, der henvises til i sammensætningen af en/et blanding/produkt

Der tilføjes flere components (indholdsstoffer), impurities (urenheder) og additives
(tilsætningsstoffer) i gentagne blokke. Nedenfor ses et eksempel i hvilket der er to indholdsstoffer,
som begge er et stof. Der er ingen impurities (urenheder), og der er et additive (tilsætningsstof).
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Figur 29: Et eksempel på en sammensætning for en/et blanding/produkt

3.1. Relaterede oplysninger til en/et blanding/produkt
I afsnittet 0 Related information (0 Relaterede oplysninger) for en/et Mixture/Product
(Blanding/Produkt) findes et underafsnit, som viser hvilke Templates (Skabeloner), der er
vedhæftet direkte til den/det specifikke Mixture/Product (Blanding/Produkt), som beskrevet i afsnit
4 Skabelon.

4. Skabelon
En Template (Skabelon) er en enhed, hvor der kan indsættes data fra flere afsnit i enheden
Substance (Stof) eller Mixture/Product (Blanding/Produkt) på én gang uden manuelt at skulle
genoprette alle afsnittene hver for sig og indlæse dataene igen.
En Template (Skabelon) har to obligatoriske felter Template name (Skabelonnavn) og Legal entity
(Juridisk enhed). Der oprettes et link til en Legal entity (Juridisk enhed) ved at klikke på link-ikonet
i feltet Legal entity (Juridisk enhed), vælge en Legal entity (Juridisk enhed) og derefter klikke på
Assign (Tildel). Opbygningen af en Template (Skabelon) er meget lig opbygningen af et Substance
(Stof), men indeholder ikke section 0 (afsnit 0) og underafsnit 1.1 Identity (1.1 Identitet) og 1.3
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Identifikatorer (1.3 Identifikatorer) i CORE, fordi de tilvejebringes af den enhed, Template
(Skabelonen) er tilknyttet.

4.1. Sammensætning i skabelon
Afsnit 1.2 Composition (1.2 Sammensætning) er forskellig fra Substance (Stof) og Mixture/Product
(Blanding/Produkt). For at tillade at den samme Template (Skabelon) vedhæftes en af dem eller
begge, kan der oprettes to forskellige typer composition (sammensætning), én for Substance (Stof)
og en for Mixture/Product (Blanding/Produkt). Se nedenfor.
Figur 30: Opret en sammensætning i en skabelon

Navnene på compositions (sammensætningerne) har deres type forrest i navnet, som det fremgår
af nedenstående eksempel:
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Figur 31: Sammensætninger i en skabelon for stof og blanding/produkt

Når en Template (Skabelon) er vedhæftet et Substance (Stof) eller en/et Mixture/Product
(Blanding/Produkt), kan der kun vedhæftes en composition (sammensætning) af den korrekte type.

4.2. Sådan vedhæftes en skabelon til et stof eller en/et
blanding/produkt
Der vedhæftes en Template (Skabelon) ved at åbne Substance (Stoffet) eller Mixture/Product
(Blandingen/Produktet), åbne indholdsfortegnelsen (TOC), åbne CORE section 0 Related
information (afsnit 0 Relaterede oplysninger) og derefter dobbeltklikke på Template (Skabelon).
Dette åbner Template (Skabelon) -styringsvinduet for Substance (Stof) eller Mixture/Product
(Blanding/Produkt). Se nedenstående eksempel.
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Figur 32: Vedhæft en skabelon som kopi eller arv

En Template (Skabelon) kan vedhæftes på en af to måder, inherit (arv) eller copy (kopi).
Inherit (Arv) opretter et dynamisk link fra Substance (Stoffet) eller Mixture/Product
(Blandingen/Produktet) til Template (Skabelonen). Dataene kan kun ændres i selve Template
(Skabelonen), ikke under Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet), som
Template (Skabelonen) er vedhæftet. Ændringer foretaget i Template (Skabelonen) er straks
tilgængelige i Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet).
Copy (Kopi) tilføjer en kopi af dokumenterne i Template (Skabelonen) til Substance (Stoffet) eller
Mixture/Product (Blandingen/Produktet). Der er ikke noget link. Et dokument, der kopieres på
denne måde, kan ændres i Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet), som
det blev kopieret til. Selv hvis Template (Skabelonen) slettes fuldstændigt, påvirkes dataene i
Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet) ikke.
Funktionaliteten af Template (Skabelon) er anderledes i IUCLID 6 end i IUCLID 5 i det, at selve
Template (Skabelonen) hverken er af typen inherit (arv) eller typen copy (kopi). Forskellen mellem
adfærden inherit (arv) og copy (kopi) anvendes kun til linket mellem Template (Skabelonen) og
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Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet). Den samme Template
(Skabelon) kan derfor arves i en henvisning og kopieres andetsteds.
Når du har besluttet at bruge enten inherit (arv) eller copy (kopi) i Template (Skabelon) styringsvinduet, klikker du på enten Add (Tilføj) eller Copy templates (Kopiér skabeloner). I
nedenstående eksempel peger markøren på funktionen Add (Tilføj) og er klar til at oprette et
dynamisk link til det i øjeblikket åbne Substance (Stof). Et klik på Add (Tilføj) åbner et pop opvindue i hvilket en Template (Skabelon) kan søges på og tildeles. I eksemplet nedenfor er alle de
tilgængelige Templates (Skabeloner) fundet ved brug af jokeren "*" i navnefeltet. Dette er lige før
Template_1 tildeles.

Efter tildelingen tilføjes Template (Skabelonen) til listen over Templates (Skabeloner), som blev
tilføjet ved brug af inherit (arv). Templates (Skabeloner) på listen kan genbestilles og slettes fra
listen. Sletning fra listen påvirker ikke selve Template (Skabelonen), det fjerner bare de data, der
er angivet i Template (Skabelonen) fra Substance (Stoffet) eller Mixture/Product
(Blandingen/Produktet). Dokumenter, som stammer fra en Template (Skabelon), tilføjes til
indholdsfortegnelsen (TOC) sammen med de eksisterende dokumenter og markeres med et ikon
med en mappe rundt om standardikonet. Se nedenfor.
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Figur 33: Dokumenter i et stof arvet fra en skabelon

Kopier dokumenter fra en Template (Skabelon) ved at klikke på Copy templates (Kopiér
skabeloner) i Template (Skabelon) -styringsvinduet. Dette åbner et pop op-vindue i hvilket en
Template (Skabelon) kan søges på og tildeles. I eksemplet nedenfor er alle de tilgængelige
Templates (Skabeloner) fundet ved at bruge jokeren "*" i navnefeltet. Dette er lige før Template
(Skabelon) -navnet Template_1 kopieres.
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Når der er klikket på Copy (Kopier), vises der en rapport over, hvilke dokumenter, som blev
kopieret. Se nedenfor.
Figur 34: Rapport over dokumenter kopieret fra en skabelon

De dokumenter, som blev kopieret fra Template (Skabelonen), tilføjes til indholdsfortegnelsen
(TOC) sammen med de eksisterende dokumenter. Dokumentikonet er standardikonet, fordi der
ikke er noget link til dataene fra Template (Skabelonen), og det kan ændres. Nedenstående
eksempel viser dokumenter kopieret og arvet fra en Template (Skabelon) og oprettet under et stof.
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Figur 35: Dokumenter kopieret fra en skabelon til et stof

Alle dokumenterne fra en Template (Skabelon) kopieres. Der er ingen måder at lave et begrænset
valg under kopieringsprocessen. Hvis en Template (Skabelon) kopieres mere end en gang til
samme Substance (Stof) eller Mixture/Product (Blanding/Produkt), tilføjes der nye ekstra kopier af
dokumenterne til indholdsfortegnelsen (TOC) uden at data overskrives.

5. Kategori
En Category (Kategori) er en enhed, hvor der kan beskrives en kemisk kategori i IUCLID 6. Dette
afsnit er inddelt i to dele. Først en introduktion til konceptet kemisk kategori og derefter en
beskrivelse af, hvordan IUCLID 6 kan bruges til visning og analyse af data i en kemisk kategori.

5.1. Kemisk kategori
En kemisk kategori er en gruppe kemikalier, hvis fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber
sandsynligvis er ens eller følger et regulært mønster som følge af strukturelle ligheder. Disse
strukturelle ligheder kan danne et forudsigeligt mønster i et eller alle af nedenstående parametre:
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fysisk-kemiske egenskaber, skæbne i miljøet og påvirkninger på miljø og menneskers helbred.
Disse ligheder kan bero på følgende:
1. en fælles funktionel gruppe (f.eks. aldehyd, epoxid, ester, metalion osv.) eller
2. sandsynligheden for fælles udgangsstoffer og/eller fælles nedbrydningsprodukter via fysiske
eller biologiske processer, som resulterer i kemikalier med strukturelle ligheder (f.eks. den
'metaboliske proces-tilgang' til undersøgelse af relaterede kemikalier, som f.eks.
syre/ester/salt) og
3. en trinvis og konstant ændring på tværs af kategorien (f.eks. en kædelængde-kategori).
En kemisk kategori defineres af en række kemikalier (kategorimedlemmerne) og af et sæt
egenskaber og/eller påvirkninger, for hvilke eksperimentelle og/eller estimerede data er
tilgængelige eller kan genereres (kategori-effektparametrene). En kemisk kategori kan vises i form
af en matrix.
Datamangel i en kemisk kategori kan udfyldes på flere forskellige måder, herunder enkel readacross-tilgang (analogislutning), tendensanalyse (interpolation og ekstrapolation) og
computermetoder baseret på SAR'er, QSAR'er eller QAAR'er.

5.2. Kategorienhed
En Category (Kategori) -enhed består af en beskrivelse af rationalet for den kemiske kategori og
en gruppe Substance (Stof) -enheder, som indeholder data om medlemmerne af den kemiske
kategori. En Category (Kategori) -enhed har en funktion, som kaldes category matrix
(kategorimatrixen). Den viser link til alle dokumenter på tværs af medlems- Substances (Stofferne)
i hvert afsnit. Matrix (Matrixen) gør det nemmere at se hvilke Substance (Stof) -enheder, der
indeholder relevante dokumenter, og gør det nemmere at navigere mellem dem.
En Category (Kategori) -enhed skal have et navn og være tilknyttet en Legal entity (Juridisk
enhed). Det er også muligt at indikere kategoriens regulatoriske formål. Se nedenfor.
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Figur 36: De obligatoriske felter i en kategori

Der kan indtastes oplysninger om kategorien og dens rationale i feltet nederst på siden. Se
nedenfor.
Figur 37: Begrundelser og drøftelser for en kategori

Medlemmerne af en Category (Kategori) styres i en tabel. Se nedenfor. Et medlem kan være et
hvilket som helst Substance (Stof), som User (Brugeren) har adgang til.
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Figur 38: Styring af medlemmerne i en kategori

Kategori-matrixen viser dokumenterne i de valgte afsnit i feltet. Se nedenfor. Klik på den
nedadgående pil for at åbne selektoren.
Figur 39: De tilgængelige afsnit i matrix-visningen for en kategori

Selektoren for afsnit vises nedenfor.
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Figur 40: Se hvilke afsnit, der vises i matrix-visningen for en kategori

Når du har foretaget dit valg, klik på OK. Valget kan om nødvendigt redigeres senere.
Åbn kategori-matrixen ved at klikke på Matrix (Matrix) øverst i Data-panelet. Se nedenfor. Det er
muligt at skifte mellem matrixen og kategori-styringsvinduet ved brug af de link, som vises
nedenfor.
Figur 41: Skift mellem matrixen og kategori-styringsvinduet

Nedenfor ses et eksempel på matrix-startsiden.
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Figur 42: Matrix-startsiden

Matrixen viser de valgte afsnit som rækker og viser en kolonne for hvert medlems- Substance
(Stof). Hvis der findes mindst et dokument, vil et ikon indikere, om det er en undersøgelsespost
eller et undersøgelsesresumé, og om det er et dokument, der henvises til. Ikonerne øverst til højre
på matrixens grænseflade bruges til at filtrere den type dokumenter, som vises. Antallet af
dokumenter i dette afsnit i dette Substance (Stof) vises ud for ikonet. Et klik på ikonet åbner en
rullemenu, hvor der kan vælges et dokument. Der vises et valgt dokument i datapanelet. Klik på
tilbage-knappen i den øverste menuværktøjslinje for at gå tilbage til Category (Kategorien).
Et klik på Substance (Stoffets) navn åbner Substance (Stoffet) i Data-panelet.
Klik på afsnittets navn for at få vist alle dokumenter for et bestemt afsnit på tværs af alle
Substances (Stoffer). Dette åbner en visning i lighed med nedenstående.
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Figur 43: Dokumenter i en kategori for et bestemt afsnit

Der kan tilføjes et nyt resumé her ved at klikke på tilføj resumé-knappen

.

Kategorien er ikke den samme i IUCLID 6 som i IUCLID 5, i det at en Template (Skabelon) ikke
kan tilføjes direkte til en Category (Kategori). En Template (Skabelon) kan dog føjes til et
Substance (Stof), som er i en Category (Kategori).

6. Anmærkning
En Annotation (Anmærkning) er en enhedstype i IUCLID 6, der bruges som en beholder til
oplysninger, som relaterer til vurderingen af data i en bestemt regulatorisk sammenhæng, f.eks. af
en myndighed. Dette muliggør lagring af data på en struktureret måde, så det ikke bare er en
vedhæftet fil. Der er to faner i grænsefladen. Se nedenfor.

6.1. Grundlæggende data
Indtast et navn for anmærkningen og den organisation, som udfører arbejdet. Feltet Annotation
status (Anmærkningsstatus) kan bruges til at registrere, om anmærkningen stadig er under
udarbejdelse, eller om den er færdig. En vurdering kan overføres som en vedhæftet fil til feltet
Attached regulatory authorities' evaluation (Vedhæftet myndighedernes vurdering).

6.2. Datasæt-data
Denne fane indeholder felter til registrering af data om vurderingsprocessen. Feltet Remarks
(Bemærkninger) er et fritekst-felt med en fritekst-skabelon. Fritekst-skabelonen indeholder forslag
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til hvad, der kan indtastes. Åbn fritekst-skabelonen ved at klikke på ikonet med bogstavet A med
en pil nederst til højre . Klik på knappen Insert (Indsæt) for at kopiere teksten fra skabelonen til
feltet. Teksten bør nu være redigeret til at indeholde de relevante data.

7. Dossier
Et Dossier er en skrivebeskyttet kopi af data lagret i et Substance (Stof) eller en/et Mixture/Product
(Blanding/Produkt). Et Dossier bruges typisk til at indsende data til en myndighed for at opfylde en
lovmæssig forpligtelse, som f.eks. fra REACH.

7.1. Oprettelse af et dossier
Inden der oprettes et Dossier, skal det som minimum sikres, at de obligatoriske data findes i
Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet), som Dossier (Dossieret) skal
oprettes fra. Under oprettelse af et Dossier kan data fra Substance (Stoffet) eller Mixture/Product
(Blandingen/Produktet), som ikke er nødvendige, udelukkes. Det er derfor ikke nødvendigt at fjerne
unødvendige data fra Substance (Stoffet) eller Mixture/Product (Blandingen/Produktet), inden et
Dossier oprettes. Husk, at et Dossier ikke kan ændres. Hvis ændringer er nødvendige, skal
Dossier (Dossieret) derfor genoprettes. Et Dossier oprettes ved brug af en dedikeret guide. Når
guiden kører, vil ingen af de andre funktioner være tilgængelige i IUCLID-grænsefladen, og data
kan derfor ikke ændres.
Dossier (Dossieret) ejes af den Legal entity (Juridiske enhed), som er tilknyttet den User (Bruger),
som dossieret blev oprettet under. Inden der oprettes et Dossier, skal det kontrolleres, at den
aktuelle Legal entity (Juridiske enhed) er den rigtige. Navnet på den Legal entity (Juridiske enhed)
vises på værktøjslinjen til højre på grænsefladens sidefod.
Start guiden ved at højreklikke på posten for et Substance (Stof) eller en/et Mixture/Product
(Blanding/Produkt) i søgeresultaterne i Navigation (Navigations) -panelet. Se nedenstående
eksempel.
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Figur 44: Sådan startes guiden til oprettelse af et dossier

Guiden åbner i et pop op-vindue. Der findes anvisninger i udfyldelse af guiden på vinduets
sidehoved. På sidefoden ses en indikator for det aktuelle trin i processen. Hvis der er et problem
med de indtastede data, vises der en meddelelse i sidefoden.
På guidens første side vælges Dossier-typen. Typerne svarer til de visninger, som kan anvendes
på indholdsfortegnelsen (TOC), som Substances (Stoffer) og Mixture/Products
(Blanding/Produkter). Er du usikker på, hvilken en du skal vælge, henvises der til retningslinjerne til
den lovgivning, som Dossier (Dossieret) er tilsigtet. Der vises et eksempel nedenfor, hvor den
valgte type dossier er REACH Registration 10 - 100 tonnes (REACH Registrering 10-100 tons).
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Figur 45: Vælg dossiertype

Hvis det Substance (Stof) eller den/det Mixture/Product (Blanding/Produkt), som dette Dossier
oprettes fra, henvises til af en Category (Kategori) -enhed, vil guidens første side have en fane
med betegnelsen Use related categories (Brug relaterede kategorier) under hvilken inkludering af
Category (Kategori) -enheder i Dossier (Dossieret) styres. Standardvalget Yes (Ja) inkluderer alle
de Category (Kategori) -enheder, som henviser til Substance (Stoffet) eller Mixture/Product
(Blandingen/Produktet). Derudover kan der vælges enten et undersæt eller ingen af Categories
(Kategorierne). Nedenfor vises et eksempel, hvor det kun er Category (Kategori) -enheden med
navnet category_1, der er inkluderet i Dossier (Dossieret).
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Figur 46: Inkludering af en kategori i et dossier

Fortsæt guiden ved at klikke på knappen Next (Næste).
Næste side indeholder filtre til automatisk udelukkelse af felter fra Dossier (Dossieret) afhængigt af
feltets type og værdierne i de flag, som er anvendt til felterne. Der er som standard ikke udelukket
nogle felter. Filtrene i dette trin i guiden anvendes på en kumulativ måde, så et felt udelukkes, hvis
en regel udelukker det. Den første valgmulighed muliggør udelukkelse af felter, som henviser til
fortrolige testmaterialer. De næste to afsnit Confidentiality (Fortrolighed) og Use restricted to
selected regulatory programmes (Brug begrænset til udvalgte regulatoriske programmer) relaterer
begge til værdierne i flagene. Flagene findes beskrevet i afsnit 1.2.1 Flag.
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Figur 47: Udeluk automatisk felter fra et dossier

Forklaring af Figur 47
1. Åbn valglisten, som vises i nedenstående figur
2. Få nogle tip om, hvad forkortelserne, der bruges her, betyder.
3. Fjern alle markeringer fra alle valg på én gang.
Et klik på den sorte trekant åbner en valgliste. Se nedenfor. Fjern markeringen fra boksen for
automatisk at udelukke et felt med dette flag. Hvis markeringen fjernes fra valgmuligheden Not
confidential (Ikke fortroligt) udelukkes felter uden flag, så der kun er visse nødvendige data tilbage
uden hvilke Dossier (Dossieret) ikke ville have nogen betydning.
Figur 48: Automatisk udelukkelse af felter fra et dossier i henhold til værdierne i fortrolighedsflagene
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Valglisten for regulatoriske flag vises nedenfor. For eksempel i boksen for EU: blev markeringen
fjernet fra CLP, alle felter med et flag med denne værdi udelukkes automatisk fra dossieret.
Figur 49: Automatisk udelukkelse af felter fra et dossier i henhold til værdierne i regulatoriske flag

Næste trin i guiden muliggør udelukkelse af Annotation (Anmærknings) -enheder. Som standard
inkluderes de alle. Nederst til venstre på guiden findes en valgmulighed til at springe næste trin
over, hvor dokumenter manuelt kan udelukkes fra et Dossier. Standardvisningen vises nedenfor.
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Figur 50: Udelukkelse af anmærkningsenheder

På næste side af guiden kan man manuelt udelukke dokumenter fra Dossier (Dossieret) og se
hvilke dokumenter, der findes. Der vises et anmærket eksempel i figuren nedenfor.
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Figur 51: Manuelt valg af dokumenter i et dossier

Forklaring af Figur 51
1. Til venstre ses en liste over alle de enheder, der skal inkluderes i Dossier (Dossieret). Hvis der
vælges en enhed på listen, vises oplysninger om enheden i de to øverste paneler (panelet i
midten og det til højre).
2. Det øverste panel i midten viser træstrukturen for den enhed, der i øjeblikket er valgt.
Træstrukturen indeholder dokumenter, som enheden henviser til. I dette eksempel ses navnet
på enheden template_1 øverst på træstrukturen.
3. Panelet øverst til højre viser dokumenter, som henviser til den valgte enhed.
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4. Hvis markeringen fjernes fra en enhed på panelet øverst til venstre, udelukkes den fra Dossier
(Dossieret). Dog kan den enhed, som Dossier (Dossieret) blev oprettet fra, ikke udelukkes.
Dette forklarer, hvorfor afkrydsningsfeltet i eksemplet ovenfor for Substance (Stof) er nedtonet.
5. I enhedstrævisningen i det øverste panel i midten kan nogle af afsnittene udelukkes ved at
fjerne markeringen i boksene, men andre kan ikke. Det er fordi IUCLID anvender reglerne for
hvilke afsnit, der er obligatoriske i overensstemmelse med den type Dossier, der er valgt i trin 1
i guiden. Obligatoriske afsnit kan ikke udelukkes. De viste eksempler inkluderer dokumenter i
både de obligatoriske og ikke-obligatoriske afsnit. Der vises et afsnit, hvor et dokument er
blevet udelukket, i træet med et andet ikon for afsnittets node. Se nedenfor.
Figur 52: Afsnit med udelukkede dokumenter i dossieroprettelse

6. Dossier-typen er angivet her under det øverste panel i midten.
7. Det nederste panel viser det forventede endelige resultat af, hvad Dossier (Dossieret) vil
indeholde.
8. Indholdet i hvert panel kan filtreres ved at indtaste tekst i feltet ud for tragt-ikonet.
9. Et panel kan tilpasses i størrelsen ved med markøren at pege på grænsen, indtil der vises en
dobbeltpil, og derefter klikke og trække.
Hvis der udelukkes en enhed, som er nødvendig for at Dossier (Dossieret) kan oprettes, vises der
en advarsel af typen nedenfor.
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Figur 53: Fejlmeddelelse ved udelukkelse af en nødvendig enhed fra et dossier

Når de ønskede dokumenter er udelukket, fortsætter du til næste trin i guiden, hvor de
administrative oplysninger indtastes. Disse oplysninger anbringes i sidehovedet på Dossier
(Dossieret). Alle Dossier-typer har felterne Public name (Offentligt navn) og Submission remark
(Indsendelsesbemærkning). Feltet Public name (Offentligt navn) er et valgfrit felt i sidehovedet på
Dossier (Dossieret). Se retningslinjerne for den bestemte lov for anvisninger i hvilke værdier, der
skal indtastes. Hvis et felt indeholder en forkert værdi, vil det være lyserødt, og der vises hjælp til
identifikation af problemet i guidens sidefod. Når alle de korrekte data er indtastet, afslutter guiden.
Når Dossier (Dossieret) er oprettet korrekt, vises nedenstående meddelelse.
Figur 54: Dossieret er oprettet

Klik på Yes (Ja), og kontrollér derefter om Dossier (Dossieret) er oprettet som forventet.

7.2. Opbygning af et dossier
Et Dossier er en enhed, som indeholder en skrivebeskyttet kopi af data fra et Substance (Stof) eller
en/et Mixture/Product (Blanding/Produkt) samt sidehoved-oplysninger og i nogle tilfælde kategorioplysninger. Når der åbnes et dossier fra listen med søgeresultater i Navigation (Navigations) panelet, vises der en fane med betegnelsen Components (Indholdsstoffer). Der findes under
denne fane en trævisning af enhederne i Dossier (Dossieret). Kopien af en enhed i et Dossier har
et billede af en hængelås over ikonet for at indikere, at kopien er skrivebeskyttet. Den oprindelige
enhed kan stadig åbnes, men der er ikke noget link mellem den og kopien i Dossier (Dossieret).
Som standard vil trævisningen være helt skjult og kun vise Substance (Stoffet) eller
Mixture/Product (Blandingen/Produktet) fra hvilken/hvilket Dossier (Dossieret) blev oprettet og den
Legal entity (Juridiske enhed), som User (Brugeren) var tilknyttet, da Dossier (Dossieret) blev
oprettet. Den juridiske enhed definerer ejeskabet af Dossier (Dossieret). I Data-panelet til højre
vises Dossier (Dossierets) sidehoved. Eksemplet i figuren nedenfor indikerer, hvor de overordnede
enheder i Dossier (Dossieret) er angivet i Dossier (Dossierets) sidehoved. Kontrollér, at de
oplysninger, der blev indtastet i guiden til Dossier-oprettelse, vises korrekt i Dossier-sidehovedet.
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Figur 55: Overordnede enheder under fanen Indholdsstoffer og i dossierets sidehoved

Trævisningen kan udvides, så enhederne i Dossier (Dossieret) vises. Hvis en enhed åbnes fra
trævisningen, vises den i Data-panelet. Vend tilbage til Dossier (Dossierets) sidehoved ved at åbne
den overordnede node i trævisningen. Se nedenfor.
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Figur 56: Sådan vises dossierets sidehoved

Hvis en Substance (Stof) -enhed åbnes, vises dens indholdsfortegnelse (TOC) under en ny fane.
Substance (Stoffets) indholdsfortegnelse (TOC) kan gennemses på normal vis i skrivebeskyttet
tilstand.
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Figur 57: Visning af et stof i et dossier

7.3. Eksport af et dossier
Hvis et Dossier skal indsendes til en myndighed, skal det først eksporteres. Der eksporteres et
enkelt Dossier til en fil ved at højreklikke på dets post i søgeresultaterne, der vises på panelet
Navigation. Der åbnes en simpel guide, hvor destinationsfilen kan defineres.
Figur 58: Eksport af et dossier
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8. Juridisk enhed
En Legal entity (Juridisk enhed) er en enhed, som bruges til at indikere juridisk ejerskab af andre
enheder. Den kan være forbundet med forskellige enheder, som f.eks. Substance (Stof). En User
(Bruger) kan oprette en tilknytning mellem en enhed og en af de Legal entities (Juridiske enheder),
som brugeren har adgang til, og ikke bare den i øjeblikket aktive enhed. Den i øjeblikket aktive
juridiske enhed er indikeret til højre i den nederste menuværktøjslinje. Hvis en User (Bruger) er
tilknyttet mere end en Legal entity (Juridisk enhed), er indikatoren for den i øjeblikket aktive Legal
entity (Juridiske enhed) en rullemenu på hvilken en hvilken som helst af User's (Brugerens) Legal
entities (Juridiske enheder) kan vælges.
Datapanelet for Legal entity (Juridisk enhed) indeholder følgende fire faner. Se nedenstående
eksempel.
Figur 59: Datapanelet for juridisk enhed

8.1. Generelle oplysninger
Navnet på den Legal entity (Juridiske enhed) skal indtastes, men de andre felter er valgfri. Hvis der
gøres forsøg på at oprette en Legal entity (Juridisk enhed) med et navn, som allerede findes i
databasen, vises der en advarsel. Hvis advarslen ignoreres, oprettes der en Legal entity (Juridisk
enhed) med navnet, men med en unik UUID.
Den juridiske enheds type og andre navne er af oplysende karakter. Der kan angives flag for de
other names (andre navne).
iuclid_functionalities_da.docx

Funktioner i IUCLID 6

Side | 62

8.2. Identifikatorer
Identifikatorerne kan registreres efter type Legal entity (Juridisk enhed), Regulatory programme
(Regulatorisk program) og Other IT system (Andet it-system). Hver type indeholder en menu fra
hvilken, der kan vælges relevante undertyper af identifikatorer. For eksempel har Legal entity
(Juridisk enhed) en valgmulighed for DUNS. Der kan angives et flag for hver identifikator.

8.3. Kontaktoplysninger
Der kan defineres en adresse for en kontakt hos den Legal entity (Juridiske enhed), og der kan
laves et link til enheden Contact (Kontakt).

8.4. Produktionssteder
Dette viser en liste over Legal entity sites (Juridiske enheders produktionssteder), der er tilknyttet
den Legal entity (Juridiske enhed). Tilknytningen oprettes fra inde i den Legal entity site (Juridiske
enheds produktionssted). Et klik på en post i listen åbner datapanelet for den Legal entity site
(Juridiske enheds produktionssted).

9. Juridisk enheds produktionssted
En Legal entity site (Juridisk enheds produktionssted) er en enhed, som bruges til at tilknytte en
Legal entity (Juridisk enhed) og dennes forbundne enheder til en fysisk adresse. Dette kan have
vigtige juridiske implikationer, især hvor dette involverer/gælder landet. En Legal entity site
(Juridisk enheds produktionssted) skal have et navn og skal være tilknyttet en Legal entity (Juridisk
enhed). Der laves et link til en Legal entity (Juridisk enhed) ved at klikke på link-ikonet
i feltet
Legal entity (Juridisk enhed), vælge en Legal entity (Juridisk enhed) og derefter klikke på Assign
(Tildel).
Der kan knyttes mere end en Legal entity site (Juridisk enheds produktionssted) til den samme
Legal entity (Juridiske enhed).
Der kan tilføjes en kontaktadresse og it-id'er. Derudover kan der angives et flag, som henviser til
hele den Legal entity site (Juridiske enheds produktionssted).

10. Referencestof
Et Reference substance (Referencestof) er en enhed, som bruges til at definere en bestemt
molekylstruktur, eller et smalt område af molekylstrukturer på en sådan måde, at definitionen kan
bruges igen. Et Reference substance (Referencestof) indeholder kemiske identiteter og
strukturoplysninger. Der er f.eks. typisk en en-til-en relation mellem Reference substance
(Referencestoffet) og EC-nummeret. Der kan henvises til et enkelt Reference substance
(Referencestof) fra flere enheder, overalt hvor en kemisk identitet skal defineres, for eksempel i en
bestanddel af et Substance (Stof). Brugen af Reference substances (Referencestoffer) er effektiv,
fordi nogle kemiske stoffer hyppigt forekommer på tværs af flere Substances (Stoffer) og
Mixture/Products (Blandinger/Produkter). Derudover kan Reference substances (Referencestoffer)
deles og udveksles blandt forekomster og brugere af IUCLID. Der kan hentes en samling
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Reference substance (Referencestof) -enheder gratis på IUCLID 6-websitet under afsnittet Support
/ Get Reference Substances (Support/Hent referencestoffer). Hvis det ønskede Reference
substance (Referencestof) ikke er tilgængeligt på websitet, eller hvis du skulle foretrække det, kan
der oprettes et Reference substance (Referencestof) i IUCLID.

10.1. Fortegnelse
Et Reference substance (Referencestof) skal som minimum have defineret et navn. Navnet er ofte
det samme som en optegnelse i en fortegnelse, som f.eks. EF-fortegnelsen, men det behøver det
ikke at være. Opret et link fra et Reference substance (Referencestof) til en optegnelse i en
fortegnelse ved at klikke på link-ikonet
i feltet inventory (fortegnelse), søge på og derefter
vælge en optegnelse og derefter klikke på Assign (Tildel). Pil-ikonet ud for link-ikonet fører til
posten i fortegnelsens optegnelse. Vend tilbage til Reference substance (Referencestoffet) efter at
have klikket på pilen ved at klikke på knappen back (tilbage). Kryds-ikonet fjerner linket. Dette er
praktisk, hvis du ønsker at oprette et link til en anden optegnelse i fortegnelsen end den aktuelle.
Hvis der ikke oprettes et link til en fortegnelse, kan der gives en grund og en begrundelse under No
inventory information available (Ingen tilgængelige fortegnelsesoplysninger).

10.2. Referencestofoplysninger
Reference substance information (Referencestofoplysninger) er en samling felter, som indeholder
id'er for Reference substance (Referencestoffet) og hermed forbundne substances (Stoffer).
Identifikatorer indtastes her sammen med et eventuelt link til en fortegnelse. Der kan i feltet
identifiers of related substances (identifikatorer for relaterede stoffer) oprettes en blok pr. relateret
stof. I blokken findes feltet Relation (Forhold), hvor forholdet kan beskrives.
Der kan tilføjes et enkelt flag til alle Reference substance information (Referencestofoplysninger),
f.eks. for fortrolighed.

10.3. Molekyl- og strukturoplysninger
I Molecular and structural information (Molekyl- og strukturoplysninger) indtastes molekylformlen,
molekylvægten, og der overføres et billede, som viser strukturen i enten JPEG-, GIF- eller PNGformat. Der kan i feltet molecular formula (molekylformel) indtastes tekst, men ingen tegn i sænket
skrift, f.eks. vil ethan være C2H4.
Der kan tilføjes et enkelt flag til alle Molecular and structural information (Molekyl- og
strukturoplysninger), f.eks. for fortrolighed.

11. Kontakter
En Contact (Kontakt) er en enhed, hvor en bestemt persons kontaktoplysninger registreres. Den
kan også bruges til at registrere noget om en persons rolle i en proces, f.eks. som den kompetente
person, der er ansvarlig for et sikkerhedsdatablad (SDS). Der kan oprettes link fra flere andre
enheder til en Contact (Kontakt), f.eks. fra en Legal entity (Juridisk Enhed).
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Brug af Contacts (Kontakter) overflødiggør gentagen indtastning af oplysninger, hvor en bestemt
person er involveret på tværs af flere processer og Substances (Stoffer). De indbyggede typer
kontakter inkluderer competent person responsible for the SDS (kompetent person med ansvaret
for SDS), emergency contact (kontakt ved nødstilfælde), substance manager (stof-manager) og
toxicologist (toksikolog).

12. Kemiske fortegnelser
Chemical inventories (Kemiske fortegnelser) bruges til i IUCLID at give adgang til fortegnelser med
oplysninger om kemisk identitet, som ikke stammer fra IUCLID. Der kan oprettes et link fra et
Reference substance (Referencestof) til en optegnelse i en Chemical inventory (Kemisk
fortegnelse) for at give oplysninger om kemisk identitet i et standardformat.
IUCLID 6 leveres med EF-fortegnelsen. EF-fortegnelsen indeholder kemiske id'er, som f.eks. EFnumre, CAS-numre og molekylformler. Værdien i feltet state (Tilstand) er active (aktiv) for alle
optegnelser. Et klik på ikonet Chemical inventories (Kemiske fortegnelser) på IUCLIDs startside
åbner navigationspanelet og viser så meget som muligt af EF-fortegnelsen. Der er dog mere end
500 poster, så ikke alle poster kan vises samtidigt.
Der kan ikke oprettes Chemical inventories (Kemiske fortegnelser) i IUCLID, men de kan
importeres, og de vil derefter være skrivebeskyttede.

13. Litteraturhenvisning
En Literature reference (Litteraturhenvisning) er en enhed, som identificerer et bestemt dokument,
som indeholder oplysninger om et Substance (Stof) eller en/et Mixture/Product (Blanding/Produkt).
Det eneste obligatoriske felt er titlen, men der er også flere andre felter, som lader en læser finde
dokumentet uden for IUCLID. Der kan oprettes et link til en Literature reference
(Litteraturhenvisning) fra en post til undersøgelse af effektparametre i en harmoniseret skabelon.
Linket oprettes fra feltet data source (datakilde).
Som tilfældet er med alle enheder, vil hver Literature reference (Litteraturhenvisning) have en unik
UUID, som vises i informationspanelet. På den måde kan enheden findes direkte ved brug af
funktionen Search by UUID (Søg efter UUID).

14. Testmaterialer
Test materials (Testmaterialer) er en enhed, som bruges til at beskrive det materiale, som en fysisk
test er blevet udført på. Der kan oprettes et link til en Test material (Testmateriale) -enhed fra en
post til undersøgelse af effektparametre. Se nedenstående eksempel.
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Figur 60: En testmateriale-enhed der henvises til fra en post til undersøgelse af effektparametre

Test material (Testmateriale) består af en sammensætning, meget lig den der bruges til et
Substance (Stof), en beskrivelse af den fysiske form, og nogle ekstra oplysninger, som kan
betragtes som værende fortrolige, f.eks. et batchnummer.
Sammensætningen kan have indholdsstoffer af typen constituent (bestanddel), impurity (urenhed)
eller additive (tilsætningsstof). Indholdsstofferne vises i en tabel, som kan redigeres på normal vis.
Hvert indholdsstof skal have et link til et Reference substance (Referencestof) og skal gives et
koncentrationsområde. Der oprettes et link til et Reference substance (Referencestof) ved at klikke
på link-ikonet
i feltet Reference substance (Referencestof), vælge et Reference substance
(Referencestof) og derefter klikke på Assign (Tildel). Søgevinduet muliggør også oprettelse af et
nyt Reference substance (Referencestof). Hvis du klikker på knappen New (Ny) for at oprette et
Reference substance (Referencestof), skal du efter at have oprettet referencestoffet gå tilbage til
enheden Test materials (Testmaterialer) og oprette sammensætningens indholdsstof helt fra
begyndelsen. Valgmuligheden Go to link target (Gå til link mål) åbner Reference substance
(Referencestoffet) for det indholdsstof, der er valgt i tabellen.
Feltet Composition / purity: other information (Sammensætning/Renhed: andre oplysninger) bruges
til at registrere mere kvalitative oplysninger om renheden. Feltet Test material form
(Testmaterialeform) bruges til at registrere oplysninger om den fysiske tilstand og karakteristika for
det materiale, som bruges i testen. Til sidst findes der to fritekst-felter, hvor der kan tilføjes flere
oplysninger. Fritekst-skabelonerne indeholder forslag til hvad, der kan indtastes. Åbn en fritekstskabelon ved at klikke på ikonet med bogstavet A med en pil nederst til højre, . Klik på knappen
Insert (Indsæt) for at kopiere teksten fra skabelonen til feltet. Når enheden Test materials
(Testmaterialer) gemmes, skal du være opmærksom på meddelelsesområdet over
navigationspanelet i et par sekunder, mens dataene kontrolleres. Hvis der viser sig at være noget
galt med det, vises der en meddelelse. Hvis f.eks. meddelelsen er: "Concentration: At least one of
the values are not set" (Koncentration: Mindst én af værdierne er ikke angivet), skal
indholdsstofferne i sammensætningen kontrolleres.
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15. Brugerstyring
User management (Brugerstyring) gør det muligt at styre adgang til data og funktioner i IUCLID 6.
Hvis IUCLID 6 kører på en server, muliggør User management (Brugerstyring) adgang til en enkel
IUCLID 6-database af mange forskellige personer samtidigt, hver med sin personlige adgang.
Dette muliggør for eksempel, at en stor organisation kan centralisere alle sine data i en database
og give adgang, som er skræddersyet til både organisationens sikkerhedsmæssige- og
funktionsmæssige behov.
Hvis IUCLID 6 køres som et skrivebordsprogram, som kun én person kan få adgang til ad gangen,
er der muligvis slet ikke behov for at begrænse adgangen. Derfor leveres skrivebordsversionen af
IUCLID 6 med User management disabled (Brugerstyring deaktiveret). Når IUCLID 6 startes, vises
der ikke et log ind-vindue, da log ind foretages automatisk for en standard User (Bruger).
Funktioner forbundet med User management (Brugerstyring) er deaktiverede. Det er dog muligt at
slå User management (Brugerstyring) til og fra via menuen File / System administration
(Fil/Systemadministration). Når dataene overføres fra IUCLID 5 til IUCLID 6, hvis IUCLID 5databasen indeholder andre Users (Brugere) end SuperUser (Superbrugeren), er User
management (Brugerstyring) slået til i IUCLID 6. Dette er gjort under den antagelse, at der er brug
for en multi-bruger-opsætning. Er dette ikke tilfældet, kan User management (Brugerstyring) slås
fra via menuen File / System administration (Fil/Systemadministration).
User management (Brugerstyring) indeholder som standard kun enhedstyperne User (Bruger) og
Role (Rolle). Hvis IBS (Instance Based Security) slås til, vil enhedstypen Group (Gruppe) dog også
være tilgængelig, og dermed de relaterede koncepter ownership (ejerskab) og sharing (deling).
IBS er beskrevet i afsnit 15.3 IBS (Instance Based Security).
Der opnås adgang til User management (Brugerstyring) enten via filmenuen eller via et panel på
startsiden. Et højreklik på startside-panelet giver samme funktioner som fil-menuen.

15.1. Bruger
En User (Bruger) er en enhed i IUCLID 6, som forbinder handlinger udført i IUCLID 6 med en
individuel person eller personer, som bruger softwaren. En User (Bruger) har
godkendelsesoplysninger i form af et brugernavn og en adgangskode, som skal indtastes for at
opnå adgang til User (Brugeren). Formålet med at have Users (Brugere) er at give forskellige
adgangsniveauer til data og funktioner til forskellige personer. Dette muliggør også registrering af
hvem, der har gjort hvad og hvornår.
Brugernavnet identificerer User (Brugeren) unikt i helte grænsefladen. Det er almindeligt at have
en en-til-en relation mellem en person, som bruger IUCLID 6, og en User (Bruger), og i så fald vil
der kun være én person, som kender godkendelsesoplysningerne for hver User (Bruger). Ved en
skrivebordstype-installation af IUCLID 6 kan der kun være logget én bruger på ad gangen, og det
skal gøres på den computer, som IUCLID 6 blev installeret på. Ved en servertype-installation af
IUCLID 6 kan flere brugere være logget på samtidigt, og IUCLID 6 behøver ikke nødvendigvis at
køre på den samme computer, som den/de personer, som har adgang til softwaren.
Når en User (Bruger) opretter eller importerer et dokument, tildeles brugeren automatisk ejerskab
af dokumentet. Andre Users (Brugeres) adgang til dokumentet afhænger af systemopsætningen.
Ejerskab kan overføres mellem Users (Brugere), men et dokument kan kun ejes af en User
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(Bruger) ad gangen. En vigtig funktion for en User (Bruger) er at definere det juridiske ejerskab af
data via en Legal entity (Juridisk enhed). Når der for eksempel oprettes et Dossier, vil ejerskabet af
Dossier (Dossieret) være defineret af den Legal entity (Juridiske enhed), som var valgt for User
(Brugeren) på det pågældende tidspunkt. En User (Bruger) kan være tilknyttet mere end en Legal
entity (Juridisk enhed), men kan kun agere på vegne af én Legal entity (Juridisk enhed) ad
gangen. Den adgang, som en User (Bruger) har til funktioner og data i IUCLID 6, styres via Roles
(Roller), og hvis IBS er slået til, via Groups (Grupper), som det vil fremgå af senere afsnit.
Hvis installationen af IUCLID 6 er et multi-bruger-miljø, er det almindelig praksis at give hver
person, som bruger softwaren, adgang til deres egen User (Bruger) og at skræddersy adgangen til
brugerens individuelle behovs via Roles (Roller) og Groups (Grupper).

15.1.1. Brugere, der følger med IUCLID 6
En ny installation af IUCLID 6 kommer med to allerede oprettede bruger, SuperUser (Superbruger)
og FullAccess (Fuld adgang).

15.1.1.1. Superbruger
Standardadgangskoden for SuperUser (Superbrugeren) er root, men den kan ændres under
installationen af en skrivebordstype-installation, som foretages med installationsprogrammet. Det
anbefales at ændre standard-adgangskoden, første gang der logges på. SuperUser
(Superbrugeren) har fuld adgang til funktionerne i IUCLID 6 og data deri.

15.1.1.2. Fuld adgang
Brugeren med navnet FullAccess (Fuld adgang) har fuld adgang til dokumenter i IUCLID 6databasen, men har ikke adgang til administrative funktioner, som f.eks. User management
(Brugerstyring). Hvis du vil logge på som denne User (Bruger), skal du først give denne bruger en
adgangskode. SuperUser (Superbrugeren) kan gøre dette.

15.1.2. Brugerstyring
User management (Brugerstyring) kan udføres af en User (Bruger), som har de rettigheder, der
hører under den indbyggede Role (Rolle) User Manager (Bruger-manager). Bruger-managere kan
kun se de Users (Brugere), som de har oprettet, eller som blev oprettet direkte under dem i
hierarkiet af Users (Brugere). Det kan på sin vis sammenlignes med et forælder-barn forhold, hvor
en bruger-manager kan se generationerne under sig, men ikke på tværs til andre familier. Se
nedenstående eksempel på grænsefladen for User management (Brugerstyring). Bemærk, at der i
dette eksempel er en fane for Group (Gruppe), hvilket betyder at IBS (Instance Based Security) er
slået til. IBS er beskrevet i afsnit 15.3 IBS (Instance Based Security).

iuclid_functionalities_da.docx

Funktioner i IUCLID 6

Side | 68

Figur 61: Brugerstyring

15.1.2.1. Præferencer
Username (Brugernavnet) identificerer User (Brugeren) i hele systemet. Så vælg det med
omtanke. Personer, som logger på IUCLID 6, skal indtaste brugernavnet og adgangskoden for at
bevise, at de har adgang til User (Brugeren). Værdierne i last name (efternavn) og first name
(fornavn) er kun til interne identifikationsformål. E-mail-adressen er beregnet til informationsbrug
og kan om relevant bruges i en funktion til nulstilling af adgangskoden. Der kan tilføjes en enhed af
typen Contact (Kontakt) til User (Brugeren) til informationsbrug.

15.1.2.2. Adgangskodestyring
Password (Adgangskoden) bruges i kombination med username (brugernavnet) til at godkende en
person, når der logges ind på en User (Bruger). IUCLID 6 har en funktion, som sikrer, at værdierne
i adgangskoderne overholder minimumskravene for sikkerhed. Reglerne indstilles under menuen
File / System administrative tools / Security policy
(Fil/Systemadministrationsværktøjer/Sikkerhedspolitik). De kan ses ved at klikke på
oplysningsikonet øverst til højre i panelet for password management (adgangskodestyring). Se
nedenstående eksempel.
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Figur 62: Adgangskodestyring

Forklaring af Figur 62:
1. Opret en adgangskode automatisk
2. Se sikkerhedsreglerne for adgangskoder
Hvis den indtastede adgangskode betragtes som værende for svag, vises der en fejlmeddelelse,
når du forsøger at gemme adgangskoden, som forklarer hvad en adgangskode skal indeholde.
Standardindstillingerne kræver f.eks., at adgangskoden består af mindst 5 tegn og indeholder
mindst ét stort bogstav og ét tal. Sikkerhedspolitikken kan også bruges til at tvinge brugere til at
ændre deres adgangskoder fra tid til anden. Længden på perioden indstilles i nedenstående felt:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Fil/Systemadministrationsikkerhedspolitik/Tving brugere til at skifte adgangskode efter X dage).
Der gælder samme politik for superbrugeren som for alle Users (Brugere).
Generate (Opret) , opretter automatisk en adgangskode, som overholder sikkerhedspolitikken.
Adgangskodens værdi kopieres til felterne i grænsefladen og udklipsholderen på operativsystemet,
som IUCLID 6 kører på. Derudover vises værdien i en pop op-meddelelse.
Hvis adgangskoden er midlertidig, vil bruger-manageren sandsynligvis ønske at tvinge brugeren til
at skifte adgangskode næste gang, der logges på. Dette gøres ved at sætte hak i boksen med
betegnelsen Expire password upon next log in (Lad adgangskoden udløbe, næste gang der logges
på).

15.1.2.3. Ressourcer
Denne fane vises kun, når IBS (Instance Based Security) er slået til. IBS er beskrevet i afsnit 15.3
IBS (Instance Based Security).
De valgmuligheder, som vises under denne fane, definerer standardniveauerne for adgang og
deling i henhold til enhedstype, i henhold til Group (Gruppe), i henhold til dokument oprettet eller
importeret af User (Brugeren). Disse værdier kan tilsidesættes manuelt i henhold til dokument eller
under import.
Et klik på ned-pilen åbner en liste over de Groups (Grupper), som User (Brugeren) tilhører,
herunder Common (Fælles). Angiv adgang til en gruppe ved at klikke på gruppen og derefter
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vælge en af følgende valgmuligheder fra rullemenuen: no value (ingen værdi), read
(læseadgang), read/write (læse-/skriveadgang), read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang).
Hvis f.eks. værdien for Mixtures (Blandinger) er read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang) for
en Group (Gruppe) med navnet group1, vil denne Group (Gruppe) som standard have læse-,
skrive- og sletteadgang til alle Mixtures (Blandinger) oprettet af User (Brugeren). Et sådant valg er
vist i nedenstående figur.
Figur 63: Ressourcer for en bruger

15.1.2.4. Administration
Der er defineret forskellige egenskaber for User (Brugeren), som påvirker adgangen til data,
funktioner og selve User (Brugeren).
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Generelt

Locked (Låst) betyder, at det brugerens maksimale antal forsøg på at logge på er overskredet.
Denne grænseværdi indstilles under File / Administrative tools / Administration / Security policy
(Fil/Administrationsværktøjer/Administration/Sikkerhedspolitik). Standardværdien er tre. Lås User
(Brugeren) op ved at fjerne markeringen i boksen. Ændringen træder i kræft i det øjeblik den
gemmes.
Suspended (Suspenderet) er en manuel måde at forhindre User (Brugeren) adgang, uanset grund.
Hvis boksen er markeret, er der ingen der kan logge ind på User (Brugeren). Ophæv suspensionen
ved at fjerne markeringen i boksen. Ændringen træder i kræft i det øjeblik den gemmes.
Expired (Udløbet) betyder, at der ikke er nogen, der har logget ind på User (Brugeren) i det antal
dage, der er angivet i feltet File / Administrative tools / Administration / Security policy / Automatic
expiry of unused accounts after x days
(Fil/Administrationsværktøjer/Administration/Sikkerhedspolitik/Automatisk udløb af ubrugte konti
efter x dage). Standardværdien er tres. Annullér udløb ved at fjerne markeringen i boksen.
Ændringen træder i kræft i det øjeblik den gemmes.
Den last log in date (sidste log ind-dato) angiver, hvornår den seneste tidligere log ind forekom for
User (Brugeren).
Det last log in location (sidste log ind-sted) angiver ip-adressen for den computer, hvor den
seneste tidligere log ind forekom for User (Brugeren). For skrivebordstype-installationen vil denne
værdi være værdien for localhost (127.0.0.1).
Remarks (Kommentarer) er et fritekst-felt, som lader bruger-manageren angive kommentarer om
User (Brugeren). Feltet kan indeholde op til 32 768 tegn.
15.1.2.4.2.

Rolle

Feltet bruges til at definere User (Brugerens) Roles (Roller). En User (Bruger) skal have mindst én
Role (Rolle). En ny bruger tildeles som standard den indbyggede Role (Rolle) Read-only
(Læseadgang). De indbyggede roller beskrives under afsnittet for Roles (Roller). Hvis en User
(Bruger) har mere end en Role (Rolle), tilføjes disse rettigheder. Hvis f.eks. en User (Bruger) har
en Role (Rolle), som kun giver læseadgang til en bestemt enhed, og en anden Role (Rolle), som
tillader at slette for den samme enhed, kan User (Brugeren) slette denne type enhed.
15.1.2.4.3.

Gruppe

Denne fane vises kun, når IBS (Instance Based Security) er slået til. IBS er beskrevet i afsnit 15.3
IBS (Instance Based Security).
Feltet bruges til at tilføje og fjerne User (Brugeren) fra Groups (Grupper). Dette kan også gøres af
en Group manager (Gruppe-manager) via fanen Group (Gruppe). En User (Bruger) kan være i
ingen Groups (Grupper). Se afsnittet om IBS (Instance Based Security) for yderligere oplysninger
om Group (Gruppe).
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Juridisk enhed

En User (Bruger) skal tilhøre mindst én Legal entity (Juridisk enhed). Der kan enten oprettes eller
importeres en Legal entity (Juridisk enhed) i IUCLID 6. IUCLID 6 kommer med en indbygget Legal
entity (Juridisk enhed) med betegnelsen Predefined Legal entity (Foruddefineret juridisk enhed).
Enheden er indbygget af praktiske hensyn, så brugeren nemmere kan komme i gang, men det
anbefales af regulatoriske hensyn at bruge en, der er specifik for jeres egne behov.
En bruger-manager kan kun se og tildele Users (Brugere) Legal entities (Juridiske enheder), som
hører under User (Brugeren). Det er derfor muligt for en User (Bruger) at have en Legal entity
(Juridisk enhed) tildelt, som en bestemt bruger-manager ikke kan se i posten for User (Brugeren).

15.1.2.5. Eksportér brugere
Oplysningerne om alle Users (Brugere) er gemt i en enkelt tekstfil. En eksporteret fil kan
importeres i et hvilket som helst IUCLID 6-system. Dette gør, at Users (Brugere) kan flyttes mellem
to forskellige forekomster af IUCLID 6.
Funktionen findes på hovedmenuen File / User management (Fil/Brugerstyring). Der åbnes et pop
op-vindue, som angiver det antal Users (Brugere), som skal eksporteres. Se nedenfor:
Figur 64: Pop op-vinduet for Eksportér brugere

Klik på finish (udfør) for at starte eksporten. Eksporten udføres som et baggrundsjob. Ikonet for
baggrundsjob begynder at blinke nederst til højre på grænsefladen. Klik på ikonet for at åbne listen
over job. Se nedenfor:
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Figur 65: Åbn listen over baggrundsjob

Figur 66: Listen over baggrundsjob

De seneste job vises øverst på listen. Når et job er udført, vises der en meddelelse under
statusbjælken, som viser om jobbet blev udført eller ej. Hvis eksporten blev udført, vil et dobbeltklik
på statusbjælken åbne et vindue, hvor filen kan hentes. Se nedenfor. Oversigten viser, hvad der
skete under jobbet.
Figur 67: Oversigt over et eksportjob, som lykkedes

Hvis eksportjobbet ikke lykkedes, bør der vises en meddelelse, som fortæller dig hvorfor, i del [2]
af oversigten.
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Den eksporterede fil er en almindelig tekstfil. Filnavnet er csv, så det er nemmere at bruge med
regnearksprogrammer, som f.eks. Microsoft Excel. Der er en User (Bruger) pr. linje. Felterne er
adskilt med semikolon-tegnet ";", og værdierne er omgivet af dobbelte anførselstegn. Den første
række indeholder sidehovedet. Felterne er beskrevet i nedenstående tabel. Felter markeret med
en * skal indeholde en værdi. SuperUser (Superbrugeren) eksporteres ikke.
Tabel 2:

Felter i tekstfilen for funktionen Import users (Importér brugere)

Sidehoved

Beskrivelse

Username*
(Brugernavn*)

Værdien bruges til at identificere den bruger, som importerer dataene.
En værdi pr. række er obligatorisk. Værdien skal være unik i databasen.

Last Name*
(Efternavn*)

Fritekst med maks. 255 tegn.

First Name*
(Fornavn*)

Fritekst med maks. 255 tegn.

Suspended
(Suspenderet)

Feltets værdi er Suspended (Suspenderet). Dette kan bruges til at
suspendere og annullere suspension af eksisterende Users (Brugere). [
ja | 1 | rigtigt | nej | 0 | forkert ]

Remarks
Fritekst med maks. 32 768 tegn.
(Bemærkninger)
Roles* (Roller*)

Navn på bruger Role(s) [Rolle(r)] tildelt denne konto. Værdierne skal
findes i databasen forud for import. Flere værdier er tilladt adskilt af
semikolon-tegnet ";" og hele felter med dobbelte anførselstegn.

LEOs* (LEOer*)

UUID(er) under LEO(er) tildelt User (Brugeren). Værdierne skal findes i
databasen forud for import. Flere værdier er tilladt adskilt af semikolontegnet ";" og hele felter med dobbelte anførselstegn.

Groups*
(Grupper*)

Navn(e) på bruger Group(s) [Gruppe(r)] tildelt denne konto. Værdierne
skal findes i databasen forud for import. Flere værdier er tilladt adskilt af
semikolon-tegnet ";" og hele felter med dobbelte anførselstegn.

Delete (Slet)

Slet en allerede eksisterende User (Bruger) ved import. [ ja | 1 | rigtigt |
nej | 0 | forkert ]

E-mail

E-mail-adressen tilknyttet User (Brugeren).

Contact
(Kontakt)

UUID for den Contact (Kontakt), som er tildelt User (Brugeren).
Værdierne skal findes i databasen forud for import.

Nedenfor ses et eksempel på en fil, som indeholder data fra tre Users (Brugere).
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";"";"";
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"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. Hent tomme brugere csv
Formålet med denne funktion er at tilvejebringe en skabelon til oprettelse af mange nye Users
(Brugere) på én gang. Skabelonen er en tekstfil, som eksporteres fra IUCLID 6. Filen indeholder
kun de sidehoveder, der er beskrevet i forrige afsnit. Oplysningerne om Users (Brugerne) indtastes
i tekstfilen, som derefter importeres. Dette er beskrevet i næste afsnit.
Funktionen findes på hovedmenuen File / User management (Fil/Brugerstyring). Dette involverer
ikke et baggrundsjob.

15.1.2.7. Importér brugere
Data for Users (Brugere) kan importeres i IUCLID 6 fra en fil med samme format, som beskrevet i
afsnit 15.1.2.5 Eksportér brugere. Hvis en User (Bruger) allerede findes, identificeret ved værdien i
feltet username (brugernavn), overskrives dataene i IUCLID 6 af dataene fra den importerede fil.
Hvis en User (Bruger) ikke allerede findes, oprettes denne ved brug af data fra filen. Funktionen
kan bruges til at oprette mange Users (Brugere) på én gang.
Funktionen findes på hovedmenuen File / User management (Fil/Brugerstyring). Der åbnes et pop
op-vindue, hvor der kan vælges en fil til import. Se nedenfor.
Figur 68: Pop op-vinduet for Importér brugere
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Klik på finish (udfør) for at starte importen. Importen udføres som et baggrundsjob. Ikonet for
baggrundsjob begynder at blinke nederst til højre på grænsefladen. Klik på det runde ikon for at
åbne listen over job. Se nedenfor:
Figur 69: Åbn listen over baggrundsjob

Figur 70: Listen over baggrundsjob

De seneste job vises øverst på listen. Når et job er udført, vises der en meddelelse under
statusbjælken, som viser om jobbet blev udført eller ej. Hvis importen blev udført, kan der ses en
oversigt over de data, som blev importeret, ved at dobbeltklikke på statusbjælken, som vist i
eksemplet nedenfor.
Figur 71: Eksempel på en oversigt over et importjob
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Afsnit 2, 3 og 4 ovenfor angiver det antal Users (Brugere), som er påvirket af importen for hver af
de forskellige mulige processer.
Nr. [2] er det antal Users (Brugere), der lige er blevet oprettet.
Nr. [3] er det antal Users (Brugere), der allerede findes i installationen. De tælles med, selv hvis
alle de nyligt importerede dataværdier er identiske med de eksisterende værdier.
Nr. [4] er det antal Users (Brugere), som blev fjernet fuldstændigt ved at have værdien i feltet
Delete (Slet) angivet til 1, yes (ja) eller true (rigtigt).
Når importen er udført, anbefales det at kontrollere resultaterne i vinduet User management
(Brugerstyring) igen.
Hvis posten for baggrundsjobbet angiver at jobbet mislykkedes, dobbeltklikkes der på
statusbjælken for at se en oversigt over, hvad der er sket. Der bør ud for tallet [2] vises en
meddelelse om, hvad der skete og hvorfor i lighed med nedenstående eksempel:
Figur 72: Eksempel på en oversigt over et mislykket importjob

I eksemplet ovenfor blev en af identifikatorerne (UUID) for en juridisk enhed ikke fundet i
installationen af IUCLID 6. Identifikatoren (UUID) er angivet, så den kan sammenlignes med dem i
installationen. Hvis fejlmeddelelsen er en generel fejlmeddelelse om filformatering, skal filen
kontrolleres i forhold til formatet beskrevet i afsnit 15.1.2.5 Eksportér brugere.
Hvis der er nogle som helst fejl, afbrydes import-processen fuldstændigt, så der aldrig er en delvis
import af User (Bruger) -data. Dette er bevidst for at undgå beskadigelse af følsomme personlige
data.

15.2. Rolle
En Role (Rolle) er et sæt tilladelser, som styrer adgangen en User (Bruger) har til funktioner og
data i IUCLID 6. En User (Bruger) kan have mere end en Role (Rolle) samtidigt, og i så tilfælde er
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tilladelserne tilføjet. Hvis f.eks. en User (Bruger) har to Roles (Roller), én som giver tilladelse til at
udskrive, hvorimod den anden ikke gør, har User (Brugeren) adgang til udskrivningsfunktionen.

15.2.1. Generelt
Role (Rolle) er navnet på den Role (Rolle), som bruges til at identificere rollen i hele systemet.
Feltet kan indeholde op til 255 tegn.
Role description (Rollebeskrivelse) er et fritekst-felt, som muliggør dokumentation af formålet med
Role (Rollen). Feltet kan indeholde op til 2 000 tegn.
Feltet assigned users (tildelte brugere) angiver Users (Brugere), som har den valgte Role (Rolle),
og gør det muligt at tilføje Role (Rollen) til Users (Brugere) ved hjælp af knapperne Add (Tilføj) og
Remove (Fjern). Tildelingen af Roles (Roller) til Users (Brugere) kan også udføres pr. User
(Bruger) under fanen Administration under User (Bruger).

15.2.2. Tilladelser
Her defineres adgangsniveauet til funktioner, som berører enheder direkte.

15.2.2.1. Adgang til handlinger
Kontrol over adgang til funktionerne Print (Udskriv), Export (Eksport) og Import (Import) indstilles
globalt for alle enheder ved at klikke på den relevante boks.

15.2.2.2. Adgang til enheder og fortegnelser
Her kan adgang defineres i henhold til enhedens type, f.eks. for alle Mixtures (Blandinger). Et klik
på et felt åbner en rullemenu for de tilgængelige adgangstyper: no access (ingen adgang), read
(læseadgang), read/write (læse-/skriveadgang), read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang).
Hvis IBS (Instance Based Security) er i brug, skal der også gives tilladelse til adgangen gennem
enten ejerskab eller deling inden for en Group (Gruppe).

15.2.2.3. Systemadministration og konfiguration
15.2.2.3.1.

Styring af roller

Her kan adgangen defineres til enheden Role (Rolle). Et klik på feltet åbner en rullemenu for de
tilgængelige adgangstyper: no access (ingen adgang), read (læseadgang), read/write (læse/skriveadgang), read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang).

15.2.2.4. Brugerstyring
Her defineres adgangsniveauet til funktioner, som berører Users (Brugere) direkte.
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Styring af brugere

Her kan adgangen defineres til enheden User (Bruger). Et klik på feltet åbner en rullemenu for de
tilgængelige adgangstyper: no access (ingen adgang), read (læseadgang), read/write (læse/skriveadgang), read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang).
15.2.2.4.2.

Tildel juridiske enheder til brugere

Denne rettighed giver en User (Bruger) tilladelse til at tildele en Legal entity (Juridisk enhed) til en
User (Bruger). En User (Bruger) kan kun tildele Legal entities (Juridiske enheder), som de allerede
selv er blevet tildelt. Hvis der f.eks. skal tildeles en Legal entity (Juridisk enhed), skal en User
(Bruger) have skriveadgang til denne User (Bruger).
15.2.2.4.3.

Tildel roller til brugere

Denne rettighed tillader, at der kan tildeles Roles (Roller) til Users (Brugere).
15.2.2.4.4.

Fjern roller fra brugere

Denne rettighed tillader, at der kan fjernes Roles (Roller) fra Users (Brugere).

15.2.2.5. IBS-styring
Disse felter vises kun, hvis IBS (Instance Based Security) er slået til.
15.2.2.5.1.

Styring af grupper

Her kan adgangen defineres til enheden Group (Gruppe). Et klik på feltet åbner en rullemenu for
de tilgængelige adgangstyper: no access (ingen adgang), read (læseadgang), read/write (læse/skriveadgang), read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang).
15.2.2.5.2.

Tildel brugere til grupper

Denne rettighed tillader ændring af medlemskab til en Group (Gruppe).
15.2.2.5.3.

Styring af private grupper

Denne rettighed tillader ændring af ejerskab af et dokument.

15.2.3. Dataadgang
Her kan adgang til data i Substances (Stoffer) styres på afsnitsniveau. Afsnittene fremgår af
standard træstrukturen. Adgangsrettighederne kan indstilles til en af følgende værdier: no access
(ingen adgang), read (læseadgang), read/write (læse-/skriveadgang) eller read/write/delete (læse/skrive-/sletteadgang). En nyoprettet rolle vil som standard have adgang indstillet til no access
(ingen adgang) for alle afsnit. Rettighederne kan indstilles enten til alle afsnit på en gang eller
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indstilles et afsnit ad gangen. Indstil alle afsnit til samme adgangsniveau ved at vælge en værdi fra
rullemenuen og derefter klikke på Apply to All (Anvend på alle). Se nedenfor:
Figur 73: Skift adgangsrettigheder til alle afsnit for en rolle

Indstil adgang til et bestemt afsnit ved at højreklikke på afsnit-træet på afsnittets undersøgelse af
effektparametre eller resumé af effektparametre og derefter vælge en værdi på rullemenuen. Der
vises et eksempel nedenfor for Application for authorisation of uses (Ansøgning om tilladelse af
brug):
Figur 74: Skift adgangsrettigheder til et bestemt afsnit for en rolle

Adgangsniveauet i henhold til afsnit er angivet i træet ved at tilføje en kode efter afsnitsnavnet og
give navnet en farve. Se nedenstående tabel:
Tabel 3:

Indikation for adgangsrettigheder til dokumenter

Adgang

Farve

no access (ingen
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Adgang

Farve

Kode

adgang)
read (læseadgang)

[r/]

read/write
(læse/skriveadgang)

[r/w]

read/write/delete
(læse/skrive/sletteadgang)

[r/w/d]

De rettigheder, der er defineret her, gælder på tværs af alle dokumenter af typen Substance (Stof).
Hvis IBS (Instance Based Security) er i brug, skal adgangen til et bestemt dokument også være
tilladt enten gennem ejerskab eller deling inden for en Group (Gruppe).

15.2.4. Indbyggede roller
IUCLID 6 kommer med forskellige indbyggede Roles (Roller), hvilket er praktisk for brugerne.
Indbyggede Roles (Roller) kan hverken redigeres eller slettes. De indbyggede roller er beskrevet
nedenfor.

15.2.4.1. Systemadministrator
Giver alle de mulige tilladelser. Tildeling af denne Role (Rolle) giver User (Brugeren) de samme
tilladelser som den indbyggede User (Bruger) SuperUser (Superbruger).

15.2.4.2. Fuld adgang
Giver læse-, skrive- og sletteadgang til alle data, som f.eks. Substances (Stoffer) og Dossiers
(Dossierer), men ikke administrative data

15.2.4.3. Kun læseadgang
Giver læseadgang til alle data, som f.eks. Substances (Stoffer) og Dossiers (Dossierer), men ikke
administrative data.

15.2.4.4. Bruger-manager
Denne rolle er kun tilgængelig, når IUCLID 6 bruges i et multi-User (Bruger) -miljø, som er hostet
på en server. Den giver kun tilladelse til at styre Users (Brugere). Der er ingen læseadgang til
andre typer data, som f.eks. Substances (Stoffer) og Dossiers (Dossierer).
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Hvis IBS (Instance Based Security) er slået til, vil User (Brugeren) kunne se andre Users
(Brugeres) gruppemedlemskaber. Den tillader ikke oprettelse af Groups (Grupper). IBS er
beskrevet i afsnit 15.3 IBS (Instance Based Security).

15.2.4.5. Gruppe-manager
Denne Role (Rolle) er kun tilgængelig, når IBS (Instance Based Security) er slået til. IBS er
beskrevet i afsnit 15.3 IBS (Instance Based Security).
Rollen giver tilladelse til at oprette, ændre og slette Groups (Grupper), og til at se andre Users
(Brugeres) medlemsskaber. Rollen inkluderer tilladelse til at skifte ejerskab for alle dokumenter,
som ejes af et medlem af en Group (Gruppe), som User (Brugeren) med Role (Rollen) tilhører.
Denne Role (Rolle) gør automatisk User (Brugeren) til Group manager (Gruppe-manager) for alle
grupper, som brugeren tilhører.

15.3. IBS (Instance Based Security)
IBS er kun beregnet til brug med IUCLID 6 Server (IUCLID 6 på server), ikke med IUCLID 6
Desktop (IUCLID 6 på stationær computer). Hvis IBS ikke er tilgængelig, og du mener den burde
være det, skal du kontakte systemadministratoren for forekomsten af IUCLID 6 Server (IUCLID på
server).
IBS muliggør, at adgangen til IUCLID 6 kan styres i henhold til dokument i henhold til User
(Bruger). Adgangen kan styres på et personligt niveau ved at give hver person, som bruger en
forekomst af IUCLID 6, en unik User (Bruger). I en stor organisation med en centraliseret
IUCLID 6-database, som indeholder data til mange forskellige formål, er det ofte nødvendigt at
opdele adgangen til dataene mellem forskellige grupper personer. IBS tilvejebringer enheden
Group (Gruppe), hvilket ganske enkelt er en samling Users (Brugere). En User (Bruger) kan være
med i mere end en gruppe ad gangen. Groups (Grupper) bruges til at organisere adgang til data.
De er også en praktisk måde at give adgang til mere end en User (Bruger) på én gang.
Hvis f.eks. alle medlemmer i et bestemt team i en organisation skal have samme adgang til et
undersæt i en centraliseret database, kan de alle tildeles deres egen personlige User (Bruger).
Users (Brugerne) anbringes så i en Group (Gruppe), og dataene deles nu på tværs af Group
(Gruppen).
De adgangsniveauer, der kan anvendes til et dokument under IBS, er:
no access (ingen adgang), read (læseadgang), read/write (læse-/skriveadgang) eller
read/write/delete (læse-/skrive-/sletteadgang)
Adgang til et dokument kan bestemmes på fire måder:
1. ved oprettelse af dokumentet i henhold til indstillingerne i Resources (Ressourcer) under User
(Bruger)
2. ved import til IUCLID 6
3. manuelt med funktionen share (del)
4. ved at skifte ejerskab.
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De fire metoder angivet ovenfor styres fra forskellige steder i IUCLID 6-grænsefladen, men de har
alle samme virkning. Adgangen til et bestemt dokument kan bestemmes ud fra en kombination af
disse handlingstyper. Funktionerne og koncepterne i IBS er beskrevet i underafsnittene, som følger
efter denne introduktion.
De enheder og funktioner, der er forbundet med IBS, som f.eks. Group (Gruppe) og share (del) er
kun tilgængelige, når IBS er slået til.
IBS giver så mange forskellige muligheder, at der i mange installationer af IUCLID 6 kun er brug
for et undersæt. Det anbefales, at der udarbejdes en dokumenteret politik om, hvordan IBS skal
bruges, så der opnås de forventede resultater.

15.3.1. Gruppe
En Group (Gruppe) er en enhed i IUCLID 6, som er en samling Users (Brugere). En User (Bruger)
kan være medlem af mere end én gruppe. Hvis en bestemt type adgang til et dokument er blevet
delt med en Group (Gruppe), vil alle medlemmer i gruppen have adgang. En Group (Gruppe) kan
have en eller flere Group managers (Gruppe-managere). Gruppestyringsvinduet under fanen
Groups (Grupper) viser en liste over brugere og angiver om brugeren er Group manager (Gruppemanager). Brugere kan tilføjes og fjernes fra Group (Gruppen) ved brug af de respektive knapper.
En User (Bruger) får titlen gruppe-manager ved at være et medlem af gruppen og have
gruppestyringsrettigheder. Der følger f.eks. tilstrækkelige rettigheder med den indbyggede Role
(Rolle) Group manager (Gruppe-manager).
En User (Bruger), som har gruppestyringsrettigheder bliver automatisk en Group manager
(Gruppe-manager) for alle grupper, som vedkommende er medlem af.

15.3.1.1. Fælles
Common (Fælles) kan betragtes som en Group (Gruppe), som alle Users (Brugere) tilhører. Det
kan derfor siges, at common (fælles) har den samme betydning som public (offentlig). Hvorimod en
Group (Gruppe) oprettet i IUCLID 6 generelt er private (privat), fordi det kun er medlemmer af
Group (Gruppen), der har adgang til de data, som deles i Group (Gruppen).

15.3.2. Ejerskab
Når et dokument oprettes eller importeres, angives ejerskabet som tilhørende den aktuelle User
(Bruger). Ejerskabet kan overføres, men et dokument kan kun have en ejer ad gangen. Se afsnittet
nedenfor Change ownership (Skift ejerskab). Der kan kun opnås ejerskab via grænsefladen i
IUCLID 6, hvis IBS er slået til.
Søgefunktionen i navigationspanelet lader ejeren filtrere søgeresultaterne. Alle søgeresultaterne,
der ejes af den aktuelle User (Bruger), kan ses ved at vælge søgekriteriet Owned by me (Ejes af
mig). Vælg Owned by others (Ejes af andre) for at se andre dokumenter. Bemærk, at alle
søgekriterierne defineret i søgefunktionen anvendes samtidigt.
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15.3.2.1. Skift ejerskab
Der kan kun overføres ejerskab inden for ejerens gruppe og af en gruppe-manager. For at skifte
ejerskab skal en User (Bruger) enten have den indbyggede rolle Group manager (Gruppemanager) eller en brugerdefineret rolle med mindst følgende rettigheder.

Tabel 4:

Gruppe-managerens rettigheder

Område

Værdi

Access to entities and inventories
(Adgang til enheder og fortegnelser)

Read all
(Læseadgang
til alle)

Manage users (Styring af brugere)

Read
(Læseadgang)

Manage groups (Styring af grupper)

Read
(Læseadgang)

Manage private groups (Styring af
private grupper)

yes (ja)

Der opnås adgang til at skifte ejerskab for et dokument ved at højreklikke på dokument-posten i
søgeresultaterne. Dette åbner et vindue, som viser delingen af dokumentet i henhold til gruppe og
navnet på User (Brugeren), som ejer dokumentet. Skift ejerskab ved at klikke på link-ikonet, søge
efter den nye User (Bruger), vælge brugeren og derefter klikke på tildel-knappen.
Der kan skiftes ejerskab for mere end en enhed samtidigt ved først at vælge flere enhedsposter.
Dette kan gøres ved brug af en af standardmetoderne: Shift-klik og/eller Ctrl-klik.

15.3.3. Del
Share (Del) er en handling, hvor der manuelt gives adgang til et dokument til Users (Brugerne) i en
Group (Gruppe) eller Groups (Grupper). Dette tilsidesætter den adgang, der eventuelt blev
defineret på tidspunktet for oprettelsen eller importen af dokumentet. Delefunktionen gør, at en af
de følgende fire tilstande, kan tildeles et dokument i henhold til gruppe:
Not Shared (Ikke delt), Read (Læseadgang), Read/Write (Læse/skrive-adgang) eller
Read/Write/Delete (Læse/skrive/slette-adgang)
En deling kan tildeles af ejeren af et dokument og af en Group manager (Gruppe-manager) i en
Group (Gruppe), som ejeren tilhører. Der kan derfor tildeles deling til den common (fælles) gruppe,
som alle Users (Brugerne) tilhører.
Der opnås adgang til valgmuligheden for at dele et dokument ved at højreklikke på posten for
dokumentet i søgeresultaterne. Deling ved brug af højreklik-metoden kan kun udføres for én enhed
ad gangen.
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Vinduet med valgmuligheden deling viser en tabel med to kolonner Group (Gruppe) og
Permissions (Tilladelser). Kolonnen Group (Gruppe) indeholder en liste over de Groups (Grupper),
som User (Brugeren), der tildeler delingen, har adgang til. Kolonnen Permissions (Tilladelser) viser
adgangen i henhold til Group (Gruppe). Der kan skiftes adgang i henhold til gruppe ved at klikke på
kolonnen Permissions (Tilladelser) ud for den ønskede Group (Gruppe). Vælg fra et af de fire
mulige adgangsniveauer.
Når en User (Bruger) opretter et dokument, arver dokumentet den deling, der er defineret i henhold
til User (Bruger) under IUCLID 6 afsnittet User / Resources (Bruger/Ressourcer). Når en User
(Bruger) importerer et dokument, kan User (Brugeren) vælge at tilsidesætte standardindstillingerne
under import-processen. Hvis f.eks. standard ressourceindstillingen ikke giver den ønskede
adgang til et dokument for en bestemt Group (Gruppe), kan adgangen ændres manuelt ved brug af
funktionen share (del).
Hvis en User (Bruger) kun har adgang til et dokument, fordi det er shared (delt), kan brugeren ikke
give denne adgang videre via deling.

15.3.4. Øvelse på IBS
Nedenstående øvelse giver en kort introduktion til IBS ved at prøve IBS af. Hvis du ikke er dus
med konceptet for og terminologien i IBS, bør du udføre denne øvelse.
Forudsætninger:
Sørg for, at IBS er aktiv. Log ind som Superbruger. Opret to Groups (Grupper) med betegnelsen:
gruppe1 og gruppe2. Opret fire nye Users (Brugere) med navnene: brugerA, brugerB, brugerC og
brugerD. Angiv egenskaberne for Users (Brugerne), som det fremgår af nedenstående tabel. Sørg
for, at alle fire Users (Brugere) har den samme Legal entity (Juridiske enhed). Ignorér under fanen
Resources (Ressourcer) standardværdierne for Literature references (Litteraturhenvisninger) og
Import (Import). Tilføj nedenstående værdier for Substances (Stoffer).
Tabel 5:

IBS-øvelse - Brugeregenskaber

Bruger

Rolle

Gruppe

Juridisk enhed

Ressourcer\Stoffer

brugerA

Fuld adgang

gruppe1

<samme som andre
Users (Brugere)>

gruppe1(rwd)

brugerB

Fuld adgang

gruppe1

<samme som andre
Users (Brugere)>

Fælles(rwd), gruppe1(rwd)

brugerC Fuld adgang

gruppe2

<samme som andre
Users (Brugere)>

gruppe2(rwd)

brugerD Fuld adgang

<samme som andre
Users (Brugere)>

I de næste øvelser skal du finde ud af Users (Brugernes) adgangsrettigheder ved at logge ind som
den relevante bruger og derefter på grænsefladen prøve at læse, skrive i og slette dokumenterne,
f.eks. Substance (Stof) og Dossiers (Dossierer).
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handling 1: brugerA opretter Stof1 og derefter Dossier1 fra Stof1.
resultat 1: Der er tildelt følgende adgang.
Tabel 6:

IBS-øvelse - resultat 1

Bruger

Stof1

Dossier1 Kommentar

brugerA

(rwd)

(rwd)

brugerB

(rwd)

brugerA oprettede begge dokumenter og ejer dem
derfor. Ejerskab giver fuld adgang.
brugerB er i gruppe1. Indstillingerne under Resources \
Substance (Ressourcer\Stof) for brugerA betyder, at
når brugerA opretter et Substance (Stof), vil alle
medlemmer af gruppe1 automatisk blive tildelt rwdrettigheder til stoffet. Der gives ikke rettigheder til
dossiers (dossierer).

brugerC

Der er ingen indstillinger under Resources (Ressourcer)
for brugerA, som automatisk giver adgangsrettigheder
til brugerC til Substances (Stoffer) eller Dossiers
(Dossierer).

brugerD

Der er ingen indstillinger under Resources (Ressourcer)
for brugerA, som automatisk giver adgangsrettigheder
til brugerD til Substances (Stoffer) eller Dossiers
(Dossierer).

handling 2: brugerB opretter Stof2 og derefter Dossier2 fra Stof2.
resultat 2: Der er tildelt følgende adgang.
Tabel 7:

IBS-øvelse - Resultat 2

Bruger

Stof2

brugerA

(rwd)

brugerB

(rwd)

brugerC (rwd)
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Dossier2 Kommentar
brugerA er i gruppe1. Indstillingerne under Resources \
Substance (Ressourcer\Stof) for brugerB betyder, at
når User (Brugeren) opretter et Substance (Stof), vil
alle medlemmer af gruppe1 automatisk få tildelt rwdrettigheder til det. Der gives ikke rettigheder til dossiers
(dossierer).
(rwd)

brugerB oprettede begge dokumenter og ejer dem
derfor. Ejerskab giver fuld adgang.
Indstillingen Common(rwd) [fælles(rwd)] under
Resources \ Substance (Ressourcer\Stof) for brugerB
betyder, at når brugerB opretter et Substance (Stof), vil
alle Users (Brugere) automatisk få tildelt rwdrettigheder til det. Der gives ikke rettigheder til dossiers
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(dossierer).
brugerD (rwd)

Indstillingen Common(rwd) [fælles(rwd)] under
Resources \ Substance (Ressourcer\Stof) for brugerB
betyder, at når brugerB opretter et Substance (Stof), vil
alle Users (Brugere) automatisk få tildelt rwdrettigheder til det. Der gives ikke rettigheder til dossiers
(dossierer).

handling 3: brugerA ser hvilke Substances (Stoffer), der kan deles ved at højreklikke på posterne i
listen med søgeresultater i panelet Navigation.
resultat 3: Den tilladte deling vises nedenfor.
Tabel 8:

IBS-øvelse - Resultat 3

Stof

Grupper
under
deling

Tilladelser
under deling

Kommentar

Stof1

gruppe1

(rwd)

brugerA ejer Stof1. brugerA er i gruppe1. brugerA kan
derfor ændre tilladelserne for gruppe1. Det at
brugeren kan ændre disse tilladelser giver også
mulighed for at share (dele) dokumentet.
Tilladelserne er rwd, fordi indstillingerne under
Resources \ Substance (Ressourcer\Stof) for brugerA
betyder, at når brugerA opretter et Substance (Stof),
vil alle medlemmer af gruppe1 automatisk få tildelt
rwd-rettigheder til det.

Fælles

brugerA ejer Stof1. Alle brugere er i gruppen Fælles.
brugerA kan derfor ændre tilladelserne for gruppen
Fælles. Det at brugeren kan ændre disse tilladelser
giver også mulighed for at share (dele) dokumentet.
Der er ingen tilladelser, fordi indstillingerne under
Resources \ Substance (Ressourcer\Stof) for brugerA
betyder, at når brugerA opretter et Substance (Stof),
er det ikke alle Users (Brugere), der automatisk får
tildelt rwd-rettigheder til det.

Stof2

Deling ikke tilladt, fordi brugerA ikke ejer Stof2.

handling 4: brugerB ser hvilke stoffer, der kan deles ved at højreklikke på dem.
resultat 4: Den tilladte deling vises nedenfor.
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Tabel 9:

Stof

IBS-øvelse - Resultat 4

Grupper
under
deling

Tilladelser
under deling

Stof1
Stof2

Kommentar

Deling er ikke tilladt, da brugerB ikke ejer Stof1.
gruppe1

(rwd)

brugerB ejer Stof2. brugerB er i gruppe1. brugerB kan
derfor ændre tilladelserne for gruppe1. Det at
brugeren kan ændre disse tilladelser giver også
mulighed for at share (dele) dokumentet.
Tilladelserne er rwd, fordi indstillingerne under
Resources \ Substance (Ressourcer\Stof) for brugerA
betyder, at når brugerB opretter et Substance (Stof),
vil alle medlemmer af gruppe1 automatisk få tildelt
rwd-rettigheder til det.

Fælles

(rwd)

brugerB ejer Stof2. Alle brugere er i gruppen Fælles.
brugerB kan derfor ændre tilladelserne for gruppen
Fælles. Det at brugeren kan ændre disse tilladelser
giver også mulighed for at share (dele) dokumentet.
Tilladelserne er rwd, fordi indstillingerne under
Resources \ Substance (Ressourcer\Stof) for brugerB
betyder, at når brugerB opretter et Substance (Stof),
vil alle Users (Brugere) automatisk få tildelt rwdrettigheder til det.

handling 5: Log ud. Log ind som Superbruger. Skift ejerskab for Stof1 fra brugerA til brugerB.
Ejerskabet af et dokument ændres ved at højreklikke på posten for dokumentet i søgevinduet, og
derefter vælge Change ownership (Skift ejerskab). Log ud. Log ind som brugerA. Se hvad der kan
deles.
resultat 5: Hverken Stof1 eller Stof2 kan deles. Det er fordi brugerA ikke ejer nogle af de to
Substances (Stoffer). Dossier1 kan deles, fordi brugerA stadig ejer det.
handling 6: Log ud. Log ind som brugerB. Se hvilke Substances (Stoffer), der kan deles.
resultat 6: Stof1, Stof2 og Dossier2 kan deles, fordi brugerB ejer dem.
handling 7: brugerB deler Stof1 med Fælles(r). Dette gøres ved først at højreklikke på posten for
dokumentet i søgevinduet og derefter vælge Share (del). I den tabel der vises på rækken med en
værdi for Groups (Grupper), som er lig med (Common) Fælles, klikker du nu i cellen for feltet
Permissions (Tilladelser) og vælger dernæst værdien Read (Læseadgang).
resultat 7: Hvad er adgangsrettighederne for Users (Brugere) til Stof1?
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Tabel 10: IBS-øvelse - Resultat 7

Bruger

Adgang

Kommentar

brugerA

(rwd)

brugerA ejer ikke Stof1 og kan derfor ikke dele det, men
har rwd-adgang fordi brugeren er i gruppe1.

brugerB

(rwd), del

brugerB ejer Stof1. Ejerskab giver fuld adgang, inkl.
deling.

brugerC (r)

Tidligere havde brugerC ingen adgangsrettigheder,
men nu kan brugerC i det mindste læse dokumentet,
fordi alle Users (Brugere) fik tildelt denne tilladelse som
et led i denne øvelse.

brugerD (r)

Tidligere havde brugerD ingen adgangsrettigheder,
men nu kan brugerD i det mindste læse dokumentet,
fordi alle Users (Brugere) fik tildelt denne tilladelse som
et led i denne øvelse.

handling 8: Log ud. Log ind som Superbruger. Tilføj brugerD til gruppe1.
resultat 8: brugerD får rwd-adgang til Stof1, fordi alle medlemmer af gruppe1 har rwd-adgang.
Ellers er der ingen ændringer.
handling 9: Log ud, og log derefter ind som brugerB. Fjern al deling for Stof2.
resultat 9: BrugerA, brugerC og brugerD kan ikke se Stof2 i brugergrænsefladen, men brugerB
kan. BrugerB har stadig fuld adgang og kan stadig dele dokumentet.

16. Import
IUCLID 6 muliggør import af en eller flere af følgende filer på IUCLID -systemet: Dossiers
(Dossierer), Substances (Stoffer), Mixtures (Blandinger), Templates (Skabeloner), Categories
(Kategorier), Legal entities (Juridiske enheder), Legal entity sites (Juridiske enheders
produktionssteder), Reference substances (Referencestoffer), Annotations (Anmærkninger),
Contacts (Kontakter), Literature references (Litteraturhenvisninger), Attachments (Vedhæftede
filer) og Test materials (Testmaterialer). Du kan importere disse filer med det formål at udveksle
data mellem forskellige IUCLID-installationer og importere tidligere eksporterede data tilbage på
IUCLID.

16.1. Vigtige oplysninger om at importere
Når du begynder at importere filer på IUCLID 6, skal du være opmærksom på følgende:
5. Du kan kun importere filer med filnavnet .i6z eller .i5z, som er blevet eksporteret fra IUCLID 6
og den seneste version af IUCLID 5 (version 5.6), samt fortegnelser med filnavnet .i6l.
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6. Hvis du vil importere to eller flere filer, kan du kun importere filer med samme filtypenavn
(enten i6z, i5z eller i6l). Hvis du har filer med forskellige filtypenavne, skal du importere disse
sammen i en separat import. Derudover vil filer, som du importerer som en i5z-fil, automatisk
blive omdannet til en IUCLID 6-fil med filnavnet i6z.
7. Ved import af i5z-filer vil du kun kunne importere hele den udpakkede i5z-zip-fil, som er et arkiv
med alle dine gemte poster. Det gælder i6z-filer, at du udover at kunne importere hele den
udpakkede zip-fil også kan vælge specifikke poster i i6z-filen, som du måtte ønske at
importere.

16.2. Sådan importerer du
Der kan importeres en eller flere filer i IUCLID 6 ved at klikke på Import (Importér) i opgavepanelet
Tools and administration (Værktøjer og administration), der findes på IUCLID 6-startsiden.

Dette åbner Import assistant (Importassistenten), som vil guide dig gennem hele
importprocessen. Læs anvisningerne nedenfor, der giver et kort overblik over brug af
importassistenten.

16.3. Trin 1 ved import
Når du åbner importassistenten, skal du først tilføje den/de filer, som du ønsker at importere. Dette
gør du ved at klikke på Add files… (Tilføj filer ...) og på pop op-browseren at vælge den/de fil(er) i
dit lokale IT-miljø, som du vil importere. Når du har valgt filen/filerne, vil du se at det første felt i
importassistenten vil være udfyldt med oplysningerne om den/de filer, du har valgt med følgende
overskrifter:
1. Pathname [Stinavn] (Stien til det sted, hvor din fil findes på dit lokale IT-miljø)
2. Filename [Filnavn] (din fils fulde navn)
3. Size [Størrelse] (filens bytestørrelse)
4. Modified [Ændret] (den dato filen sidst blev ændret).
Du kan finde yderligere oplysninger om din/dine valgte file(r) ved at åbne fanen Content (Indhold)
og Remarks (Kommentarer) under knappen Add files… (Tilføj filer...).
Du kan fjerne en fil under importassistent-processen ved at markere den/de file(r), som du ønsker
at fjerne. Filerne bliver orange, og derefter klikker du på knappen Remove (Fjern) ud for Add
files… (Tilføj filer...). Vær opmærksom på, at de filer, hvor du har fjernet markeringen i
afkrydsningsfeltet i kolonnen Import (Importér), ikke importeres.
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Du kan derefter vælge specifikke kriterier for, hvordan IUCLID skal behandle de filer, du ønsker at
importere, hvis den samme universelle unikke identifikator (UUID) for filen allerede findes på
IUCLID-systemet. Der kan vælges mellem tre kriterier:
1. Always [Altid] (hvis dette kriterium vælges, vil de filer, som du har valgt at importere, erstatte
eventuelle identiske filer, som findes på IUCLID-systemet, dvs. en fil med den samme UUID
som et eksisterende dokument eller datasæt).
2. Never [Aldrig] (hvis dette kriterium vælges, vil der ikke blive importeret noget eksisterende
datasæt eller dokument i IUCLID-systemet med den samme UUID, som den importerede fil).
3. If newer than existing [Hvis nyere end eksisterende] (hvis dette kriterium vælges, vil filen, som
importeres, kun blive importeret, hvis den er ændret senere end det eksisterende datasæt eller
dokument i IUCLID-systemet).
Hvis IBS (Instance Based Security) er slået til i IUCLID 6, vises feltet Default import pool (Standard
importpulje). Der findes yderligere oplysninger om IBS i afsnit 15.3 IBS (Instance Based Security).
Standard importpulje kan bruges til at tilsidesætte standardindstillingerne for Group (Gruppe) adgang for den aktuelle User (Bruger). Feltet har en rullemenu med valgmuligheder som f.eks.
læseadgang, skriveadgang og sletteadgang: <Group name> (R/W/D) (<Gruppenavn> (R/W/D))
for hver af de Groups (Grupper), som den aktuelle User (Bruger) tilhører. Dette inkluderer Group
(Gruppen) med navnet Common (Fælles). Hvis f.eks. standardadgangen for User (Brugeren) til
Group (Gruppen) med navnet Common (Fælles) kun er læseadgang, kan adgang til importerede
data indstilles til læse-, skrive- og sletteadgang ved at vælge indstillingen Common (Fælles)
(R/W/D).
Hvis du importerer en i6z-fil, kan du fjerne markeringen i feltet Skip content verification (document
selection screen) [Spring indholdsbekræftelse over (dokumentvalgsskærmbilledet)]. Hvis du fjerner
markeringen i dette felt, kan du definere specifikke poster i filen, som du vil importere (i det andet
trin i importassistenten). Vær opmærksom på, at denne valgmulighed ikke er tilgængelig, hvis der
importeres to eller flere filer.

16.4. Trin 2 ved import
I trin 2 i importassistenten (kun tilgængelig ved import af en enkelt i6z-fil) er der fire paneler med
oplysninger. De første to paneler kan redigeres og bruges til at angive, hvad du vil beholde eller
fjerne i den importerede fil. Det tredje og fjerde panel er skrivebeskyttede oplysninger. Disse
paneler er beskrevet nedenfor.
1. Det første panel med betegnelsen Entities list (Enhedsliste) viser alle overordnede enheder
(som f.eks. Juridiske enheder, Kontakter, Stoffer, Dossierer osv.), som findes i filen. Hver
enhed er som standard markeret og valgt til at blive importeret. Hvis du ønsker at udelade en
eller flere af disse enheder fra din import, skal du fravælge dem ved at fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet i kolonnen In (Ind).
2. Det andet panel har betegnelsen References to (Henvisninger til) viser de poster, som den
overordnede enhed indeholder. Klik på en overordnet enhed for at se de poster, enheden
indeholder. I dette panel vil et dossier eller et stofdatasæt f.eks. indeholde hele afsnitstræet
med poster. Som standard vil hver post igen være markeret og valgt til import. Hvis du ønsker
at udelade en eller flere specifikke poster fra importen, fravælges de ved at fjerne markeringen
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i afkrydsningsfeltet. Bemærk, at du i enheder med afsnittræ-poster kan fjerne markeringen fra
afkrydsningsbokse for hele afsnit samt for bestemte afsnit.
3. Det tredje panel med betegnelsen Referenced from (Henvist fra) viser enhederne eller
posterne, som er linket til den enhed, som du valgte i det first panel (første panel). F.eks. vil en
kontakt i det første panel blive linket til en juridisk enhed, der også vises i det første panel, og
du kan se den pågældende juridiske enhed i dette tredje panel. Dette giver dig overblik over,
hvilke enheder berøres ved at fravælge en eller flere af enhederne eller posterne i det første og
andet panel.
4. Det fjerde panel med betegnelsen Final outcome (Endeligt resultat) viser hvilke enheder og
poster, der importeres, når du trykker på Finish (Udfør) i importassistenten.
Du kan nu enten klikke på tilbage-knappen for at ændre et eller flere felter i trin 1, eller du kan
klikke på knappen Finish (Udfør) for at udføre importen. Bemærk, at hvis du trykker på tilbage,
beholdes de ændringer du foretog i trin 2 i importassistenten ikke, og du bliver nødt til at foretage
disse ændringer igen.
Når importen er udført (uanset om den lykkedes eller ej), vises der en pop op-meddelelse i
nederste højre hjørne på IUCLID 6-skærmen. Du kan klikke på pop-op-meddelelsen eller den
blinkende røde cirkel for at få vist Background job console (Baggrundsjob-konsollen). Her kan du
se, om importen lykkedes eller mislykkedes. Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om
importen, skal du dobbeltklikke på den røde linje for at åbne Import Log (Import-loggen).

17. Eksport
IUCLID 6 lader brugere eksportere følgende enheder samt de datasæt eller dokumenter, som de
indeholder: Legal entity (Juridisk enhed), Legal entity site (Juridisk enheds produktionssted),
Substance (Stof), Mixture (Blanding), Template (Skabelon), Category (Kategori), Dossier (Dossier),
Reference Substance (Referencestof), Contact (Kontakt), Annotation (Anmærkning). Du kan
eksportere disse enheder og de datasæt eller dokumenter, de indeholder, gennem IUCLIDs
Export assistant (Eksportassistent), som vil hjælpe dig til at definere, det du vil eksportere.
Eksportassistenten kan åbnes på to måder, enten
1. via ikonet Bulk export (Masseeksport) på IUCLID 6-startsiden

2. eller ved at højreklikke direkte på et datasæt eller dokument, som du vil eksportere.
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Uanset hvordan du vælger at åbne eksportassistenten, vil du blive guidet gennem guidens trin,
som svarer til den enhedstype, du eksporterer, og til om det er en enkelt eksport eller
masseeksport.
Fordelen ved 1) ovenfor er, at du kan masseeksportere enten all dossiers (alle dossierer), all
substances (alle stoffer), all mixtures (alle blandinger), all categories (alle kategorier), all templates
(alle skabeloner) eller all reference substances (alle referencestoffer). Du kan også eksportere
forskellige typer datasæt i én og samme eksport, f.eks. en kombination af stofdatasæt,
blandingsdatasæt og referencestoffer. Bemærk, at du kan også om ønsket vælge enkelte datasæt
eller dokumenter gennem masseeksporten (se manuelt valg nedenfor).
Fordelen ved 2) er, at du hurtigt kan eksportere et enkelt datasæt eller dokument direkte fra, hvor
du befinder dig i enheden, f.eks. et enkelt blandingsdatasæt eller en enkelt post til undersøgelse af
effektparametre. Bemærk, at du kan markere to eller flere datasæt eller dokumenter direkte i en
enhed ved at holde Shift-tasten eller Ctrl-tasten nede, venstreklikke på det du vil eksportere og
derefter højreklikke for at vælge kommandoen Export (Eksportér). Du vil nu blive taget til første tin i
masseeksport.

17.1. Vigtige regler ved eksport
Ved eksport fra IUCLID 6 skal du være opmærksom på nedenstående vigtige regler, som regulerer
hvad der eksporteres og hvad der kan eksporteres:
1. For at kunne eksportere oplysninger og data fra IUCLID, skal du være en bruger, som har fået
tildelt en rolle med adgangsrettigheder til at eksportere (angives under fanen Permissions
(Tilladelser) for Roles (Roller) i User management (Brugerstyring). Hvis du ikke har disse
adgangsrettigheder, skal du kontakte brugeren med systemadministratorrettigheder til IUCLID
med ansvar for tildeling af adgangsrettigheder til andre brugere.
2. Kun de enheder, datasæt og/eller dokumenter med direkte reference (link til) andre enheder,
som f.eks. når et stof refererer til en kontakt, vil disse refererede enheder også blive
eksporteret.
3. Som en tilføjelse til (a) vil den eksporterede enhed, det eksporterede datasæt eller dokument
ikke eksportere en enhed, et dokument eller et datasæt, som det er refereret i eller kun
indirekte er linket til. Når f.eks. en blanding eksporteres, vil et stof, som er direkte linket til
denne blanding, også blive eksporteret, men kategorien, som er linket til det linkede stof vil
ikke.
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4. Ved eksport af et dokument (fleksibel post eller resumé), som er en del af et datasæt, vil den
overordnede enhed (stof, blanding/produkt eller skabelon) også blive eksporteret. Men når du
eksporterer et dokument, vil der ikke blive eksporteret noget andet dokument eller skabelon i
den enhed.
5. Linkede enheder kan blive filtreret væk grundet krav omkring sikkerhed eller krav på
fortrolighed (som er angivet i User management (Brugerstyring) af en bruger med
tilstrækkelige adgangsrettigheder), uanset om enheden er et obligatorisk felt eller ej.
6. En optegnelse i en fortegnelse kan ikke eksporteres alene og kan kun eksporteres med en
enhed, som refererer til den.

17.2. Sådan bruges eksportassistenten
Export assistant (Eksportassistenten) kan åbnes ved enten at klikke på Bulk export
(Masseeksport) i opgavepanelet Tools and administration (Værktøjer og administration) på
IUCLID 6-startsiden eller ved at højreklikke direkte på det/de specifikke datasæt eller dokumenter,
som findes i disse enheder, og som du ønsker at eksportere og derefter vælge Export (Eksportér)
på menuen. Nedenfor findes retningslinjer for:
1. Hvordan du bruger det første trin i Bulk export (Masseeksport) ved brug af eksportassistenten.
2. Hvordan du udfører alle andre trin i eksportassistent-processen. Dette er opdelt mellem
forskellige enheder.
Bemærk, at du i mange trin i eksportassistent-processen aktivt skal fravælge hvilke oplysninger og
data, som ikke skal eksporteres for at definere, hvad der skal eksporteres i eksportassistenten.

17.3. Masseeksport
Det første trin i eksportassistent-processen, når den åbnes ved brug af masseeksport-ikonet på
IUCLID 6-startsiden, eller når du Export (eksporterer) to eller flere datasæt eller dokumenter
direkte fra en enhed, kaldes Step 1 – Document selection (Trin 1 – Dokumentvalg). I første trin kan
du enten:
1. Vælge på enhedsniveau at eksportere alle dossierer, alle stoffer, alle blandinger, alle
kategorier, alle skabeloner eller alle referencestoffer eller
2. Manuelt vælge et specifikt datasæt/dokument eller flere datasæt/dokumenter i en enhed. Med
denne valgmulighed kan du også vælge forskellige datasæt fra forskellige enheder, f.eks. et
datasæt fra både stof- og blandingsenhederne.
For a) skal du vælge den relevante radialknap ud for den enhed, som du vil eksportere. Vil du
bruge (b), skal du vælge radialknappen ud for manual selection (manuelt valg) og derefter under
resultatboksen Document/Entity (Dokument/Enhed) klikke på knappen Add… (Tilføj ...). Dette
genererer en Query (Forespørgsels) -boks, hvor du kan angive det/de datasæt og det/de
dokument(er), du vil eksportere. Denne forespørgselsboks har fire søgefelter, som hjælper til at
filtrere valget. Dette er angivet og beskrevet nedenfor:
1. Result type (Resultattype) – vælg fra rullelisten med enheder, som du vil eksportere.
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2. Query type (Forespørgselstype) – vælg fra de søgekriterier, du vil søge på og fra det
resulterende valg, udfyld flere eller alle de relevante søgefelter for at finde det datasæt, du
søger.
3. UUID (søgning vises kun, når der er valgt Document (Dokument) under Result type
(Resultattype)) – indtast her det Universal Unique Identifier (Universelle Unikke Identifikator) nummer for det datasæt eller dokument, du søger.
Ownership (Ejerskab) (denne mulighed vises kun, når Instance Based Security (IBS) er slået
til) – vælg mellem to valgmuligheder:
4. Owned by me (Ejes af mig) – denne valgmulighed søger kun på de enheder, som findes i din
private security pool (private sikkerhedspulje).
5. Owned by others (Ejes af andre) – ved denne valgmulighed søges der kun på grupper, som du
tilhører eller er manager af, og som ikke findes i din private security pool (private
sikkerhedspulje).
6. Group (Gruppe) (denne mulighed vises kun, når Instance Based Security (IBS) er slået til) –
vælg mellem de grupper, der vises i rullemenuen. Når du vælger en gruppe, er det kun de
enheder, som er tildelt den valgte gruppe, som vises.
Bemærk, at når du vil eksportere en post til undersøgelse af effektparametre, et resumé af
effektparametre eller et datasæt ved brug af masseeksportassistenten, kan du kun søge på disse
dokumenter ved brug af forespørgselsboksen og ved at indtaste dokumentets universelle unikke
identifikator-nummer i UUID-søgefeltet.
Når du har udfyldt søgeoplysningerne i forespørgselsboksen, klikker du på Search (Søg) for at få
vist resultaterne eller Clear (Ryd) for at starte den samme søgning igen. Tryk på Search (Søg), og
der vises derefter en liste med resultater i resultatboksen, hvor oplysningerne for hvert resultat er
opdelt i fire kolonner: Chemical Name (Kemisk navn), Legal Entity name (Den juridiske enheds
navn), Reference substance (Referencestof), Last modification date (Dato for sidste ændring). Du
kan også foretage en hurtigere søgning ved at indtaste de oplysninger, du ville forvente at se i de
fire kolonner. Det gør du ved i tekstboksen Filter by representation (Filtrér efter repræsentation)
[findes lige over søgeresultaterne] at indtaste de første fire bogstaver, tal eller ord i det Chemical
Name (Kemiske navn), Legal Entity name (Den juridiske enheds navn), Reference substance
(Referencestoffet), Last modification date (Datoen for sidste ændring). Dette vil automatisk
generere og filtrere en liste med resultater, som du kan vælge fra.
Når du har udført din søgning ved brug af forespørgselsboksen, klikker du på knappen Assign
(Tildel) for at udfylde dokument-/enhedsresultatlisten i det første trin i eksportassistenten. Dette vil
være de datasæt og/eller dokumenter, som vil blive eksporteret. Du kan på et hvilket som helst
tidspunkt Add (Tilføje) eller Remove (Fjerne) de valgte datasæt og/eller dokumenter. Hvis du
eksporterer to eller flere datasæt eller dokumenter direkte fra en enhed, vil det første trin i
eksportassistenten automatisk udfylde resultatlisten Document/Entity (Dokument/Enhed) med dine
valgte datasæt eller dokumenter. Disse resultater kan redigeres på et hvilket som helst tidspunkt
under eksportassistent-processen ved brug af knapperne Add (Tilføj) og Remove (Fjern).
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17.4. Eksport af stoffer
Når du vælger all substances (alle stoffer) i masseeksport-valgmuligheden, eller du eksporterer et
stof eller stoffer direkte fra stofenheden, er de trin, der skal følges i eksportassistenten, de samme
med undtagelse af et trin med betegnelsen Verify selected documents: Verify the selected
documents or select/deselect as appropriate. (Bekræft valgte dokumenter: Bekræft de valgte
dokumenter, eller vælg/fravælg som relevant). Dette trin vises kun ved eksport af et enkelt datasæt
eller dokument, og lader dig fravælge enheder og dokumenter, som dit stof refererer til, f.eks. en
Legal entity (Juridisk enhed) eller en post til undersøgelse af effektparametre.

17.4.1. Vælg indsendelsestype
Dette trin i eksportassistenten (trin 1 for enkelt eksport, trin 2 for masseeksport) har to
valgmuligheder, som det fremgår af de to faner i øverste venstre hjørne på skærmen: Substance
(Stof) og Use related categories (Brugsrelaterede kategorier).
Fanen Stof lader dig efter indsendelsestype definere det stof, som vil blive eksporteret. Hvis f.eks.
det/de stof(fer) du vil eksportere er blevet tildelt en bestemt stoftype, som f.eks. BPR Active
substance application (BPR aktivstof-ansøgning), er det kun det/de stof(fer) med denne
indsendelsestype, som vælges i eksportassistenten. Vælg din indsendelsestype ved at klikke på
radialknappen ud for den indsendelsestype, du vil eksportere. Dit valg vises i informationsområdet i
hvert af de følgende trin i eksportassistent-processen.
Fanen Brugsrelaterede kategorier lader dig angive, hvorvidt kategorirelaterede oplysninger skal
bruges i eksporten. Denne valgmulighed involverer kun stoffer, som er relateret til en kategori, og
kun når du som minimum har læseadgang til kategorier.
Der er tre tilgængelige valgmuligheder:
1. Yes (Ja) [valgt som standard] – klik på denne valgmulighed for at eksportere alle data relateret
til alle kategorier, som stoffet er linket til.
2. No (Nej) - klik på denne valgmulighed for ikke at inkludere nogle kategorier og hermed
relaterede oplysninger i din eksport.
3. Select category (ies) (Vælg kategori(er)) - når denne valgmulighed vælges, vises et panel med
alle relaterede kategorier. Du kan på listen med relaterede kategorier vælge en eller flere
kategorier ved at klikke på dem. Det er kun de valgte kategorier, som inkluderes i eksporten.

17.4.2. Databeskyttelsesflag
Dette trin hjælper dig til at definere de fortrolige oplysninger, du ønsker at inkludere i eksporten.
1. Den første valgmulighed med betegnelsen Detail level of document fields (Oplysningsniveau
for dokumentfelter) giver dig tre præferencer, du kan vælge mellem:
a. All fields, including confidential test material information (Alle felter, inkl. fortrolige
oplysninger om testmateriale) - Vælg denne valgmulighed, hvis du vil eksportere alle felter
og alle oplysninger om testmateriale.
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b. All fields, excluding confidential test material information (Alle felter, ekskl. fortrolige
oplysninger om testmateriale) - Vælg denne valgmulighed, hvis du vil eksportere alle felter,
men udelukke alle oplysninger om testmateriale.
c. Basic level (Grundniveau) - Vælg denne valgmulighed, hvis du kun vil inkludere
'grundlæggende' felter i eksporten. De grundlæggende felter inkluderer alle felter undtagen
poster til undersøgelse af effektparametre i nedenstående IUCLID-afsnit under OECDlovgivningen: Physico-chemical properties (Fysisk-kemiske egenskaber), Analytical methods
(Analysemetoder), Degradation and accumulation (Nedbrydning og akkumulering), Effects
on biotic systems (Påvirkning på biotiske systemer), Efficacy (Virkningsgrad), Health effects
(Sundhedsmæssige virkninger), Pesticide residue chemistry (Pesticidrestkemi).
2. Den anden valgmulighed har betegnelsen Confidentiality (Fortrolighed), hvor du kan vælge de
oplysninger, der skal eksporteres.
Alle fortrolige oplysninger vælges automatisk til eksport. Du kan vælge hvilke fortrolige
oplysninger, du vil eksportere ved at klikke på rullemenuen og fravælge de flagmarkerede felter
på listen, som du ikke vil eksportere:
CBI – Confidential Business Information (Fortrolig forretningsinformation)
IP – Intellectual Property (Intellektuel ejendomsret)
No PA – (Not Publicly Available) Ikke offentligt tilgængeligt
Du kan også vælge kun at eksportere fortrolige oplysninger ved at fjerne markeringen i boksen
Not confidential (Ikke fortroligt).
3. Den tredje valgmulighed med betegnelsen Use restricted to selected regulatory programmes
(Brugen begrænset til udvalgte regulatoriske programmer) lader dig definere hvilke
regulatoriske formål, om nogen, som er tildelt det/de stof(fer), som du eksporterer eller ønsker
at eksportere.
Du åbner på rullemenuen en liste over regulatoriske programmer. Alle regulatoriske
programmer vælges automatisk til eksport. Fravælg de regulatoriske programmer, som du ikke
ønsker at inkludere i eksporten.
Du kan også fravælge No regulatory purposes (Ingen regulatoriske formål) fra rullemenuen,
hvilket vil eksportere alle felter i din stofenhed, som ikke har en flagmarkering for et regulatorisk
program.

17.4.3. Egenskaber for administrative data
Dette trin lader dig definere din eksport mere detaljeret gennem forskellige elementer i dine
stofdata. Se nedenfor:
1. Fyldestgørende undersøgelsesresumé
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, hvor oplysninger om et Robust study
summary (Fyldestgørende undersøgelsesresumé) blev indlæst i de enheder, datasæt eller
dokumenter, du eksporterer. Du kan fjerne markeringen fra Yes (Ja) for at udelukke felter, hvor
der er indlæst oplysninger om et fyldestgørende undersøgelsesresumé. Du kan fjerne
markeringen fra No (Nej) for kun at inkludere felter med oplysninger om fyldestgørende
undersøgelser. Du kan fravælge Where Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint
summaries) [Hvor Fyldestgørende undersøgelsesresuméer ikke er relevante (f.eks. resuméer
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af effektparametre)] for at udelukke felter, hvor fyldestgørende undersøgelsesresumé ikke er
relevant.
2. Brugt til klassificering
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, hvor oplysninger om Used for
classification (Brugt til klassificering) er indlæst. Du kan fjerne markeringen fra Yes (Ja) for at
udelukke felter, hvor der er indlæst oplysninger om et fyldestgørende undersøgelsesresumé.
Du kan fjerne markeringen fra No (Nej) for kun at inkludere felter med oplysninger om
fyldestgørende undersøgelser. Du kan fravælge Where Used for classification is not applicable
(e.g. endpoint summaries) [Hvor Brugt til klassificering ikke er relevant (f.eks. resuméer af
effektparametre)] for at udelukke felter, hvor fyldestgørende undersøgelsesresumé ikke er
relevant.
3. Brugt til MSDS
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, hvor oplysninger om Used for MSDS
(Brugt til MSDS) er indlæst. Du kan fjerne markeringen fra Yes (Ja) for at udelukke felter, hvor
der er indlæst oplysninger om et fyldestgørende undersøgelsesresumé. Du kan fjerne
markeringen fra No (Nej) for kun at inkludere felter med oplysninger om fyldestgørende
undersøgelser. Du kan fravælge Where Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint
summaries) [Hvor Brugt til MSDS ikke er relevant (f.eks. resuméer af effektparametre)] for at
udelukke felter, hvor fyldestgørende undersøgelsesresumé ikke er relevant.
4. Formålsflag
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, der er markeret med et af følgende
formålsflag: key study (primær undersøgelse), supporting study (støttende undersøgelse),
weight of evidence (oplysningernes vægt), disregarded study (tilsidesat undersøgelse), hvis
formålsflaget er tomt, hvis formålsflaget ikke er relevant. Fravælg en eller flere af disse
valgmuligheder for ikke at eksportere de relevante formålsflag.
5. Dataudeladelse
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, hvor Data waiving (Dataudeladelses)
-data er indtastet, som f.eks. Study not technically feasible (Undersøgelsen ikke teknisk mulig)
eller Exposure considerations (Hensyn til eksponering). Fravælg den relevante boks, hvis
oplysningerne ikke skal eksporteres.
6. Undersøgelsesresultattype
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, hvor der er indtastet en Study result
type (Undersøgelsesresultattype), som f.eks. Experimental result (Forsøgsresultat) eller Readacross based on grouping of substances (category approach) [analogislutning baseret på
kategorisering af stoffer (kategorimetode)]. Fravælg den relevante boks, hvis oplysningerne
ikke skal eksporteres.
7. Pålidelighed
Rullemenuen er sat til automatisk at eksportere alle felter, hvor Reliability (Pålideligheds) -data
er indtastet, som f.eks. reliable without restrictions (pålideligt uden begrænsninger) eller not
assignable (kan ikke tildeles). Fravælg den relevante boks, hvis oplysningerne ikke skal
eksporteres.
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17.4.4. Indstillinger
Dette trin lader dig vælge, om du vil inkludere eller ekskludere Attachments (Vedhæftede filer) og
Annotations (Anmærkninger), som er linket til de stoffer, du eksporterer. Du kan kun vælge én
indstilling fra valgmulighederne i Annotations (Anmærkninger) og Attachments (Vedhæftede filer).
Bemærk, at standardvalget inkluderer alle relaterede anmærkninger og ikke at eksportere dine
vedhæftede filer.

17.4.5. Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)
Dette trin vises kun ved eksport af et enkelt datasæt eller et enkelt dokument.
Du vil se, at der er fire paneler med oplysninger. De første to paneler kan redigeres og bruges til at
angive, hvad du vil beholde eller fjerne i den eksporterede fil. Det tredje og fjerde panel er
skrivebeskyttede oplysninger. Alle fire paneler er beskrevet nedenfor.
1. Det første panel med betegnelsen Entities list (Enhedsliste) viser alle overordnede enheder
(som f.eks. Juridiske enheder, Kontakter osv.), som findes i filen. Hver enhed er som standard
markeret og valgt til at blive eksporteret. Hvis du ønsker at udelade en eller flere af disse
enheder fra din eksport, skal du fravælge dem ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i
kolonnen In (Ind).
2. Det andet panel med betegnelsen References to (Henvisninger til) viser de poster, som den
overordnede enhed indeholder. Klik på en overordnet enhed for at se de poster, enheden
indeholder. I dette panel vil et dossier eller et stofdatasæt f.eks. indeholde hele afsnitstræet
med poster. Som standard vil hver post igen være markeret og valgt til eksport. Hvis du ønsker
at udelade en eller flere specifikke poster fra din eksport, skal du fravælge dem ved at fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet. Bemærk, at du i enheder med afsnittræ-poster kan fjerne
markeringen fra afkrydsningsbokse for hele afsnit samt for bestemte afsnit.
3. Det tredje panel med betegnelsen Referenced from (Henvist fra) viser enhederne eller
posterne, som er linket til den enhed, som du valgte i det første panel. F.eks. vil en kontakt i
det første panel blive linket til en juridisk enhed, der også vises i det første panel, og du kan se
den pågældende juridiske enhed i dette tredje panel. Dette giver dig overblik over, hvilke
enheder berøres ved at fravælge en eller flere af enhederne eller posterne i det første og andet
panel.
4. Det fjerde panel med betegnelsen Final outcome (Endeligt resultat) viser hvilke enheder og
poster, der eksporteres, når du trykker på Finish (Udfør) i eksportassistenten.

17.4.6. Indtast yderligere administrative oplysninger
Indtast i feltet Remarks (Bemærkninger) (maks. 32 365 tegn) eventuelle kommentarer, som skal
følge med eksporten.

17.4.7. Vælg mappe til de eksporterede filer
I dette sidste trin kan du angive det sted på dit lokale it-miljø, hvor eksporten skal gemmes. Klik på
Browse (Gennemse) for at vælge destinationen for din eksport.
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Du kan også bruge valgmuligheden create new subfolder after (opret ny undermappe efter) [X
antal] files (filer) for bedre at kunne styre filstrukturen. Denne valgmulighed bruges til ældre
filsystemer, som ikke kan understøtte en stor mængde filer pr. mappe. Standardantallet for denne
valgmulighed er 1 000, men værdien kan ændres til et hvilket som helst tal mellem 500 og 10 000.

17.5. Eksport af blanding/produkter
Eksport af blandinger har mange af de samme trin som eksport af stoffer. Der hvor de to typer
eksport overlapper, vil teksten i retningslinjerne nedenfor have et link til afsnittet, hvor det er
beskrevet detaljeret, samt gøre opmærksom på eventuelle forskelle mellem de to typer eksport.

17.5.1. Vælg indsendelsestype
Trinnet Vælg indsendelsestype er det samme trin som ved eksport af stoffer, dog med to
undtagelser:
1. Der er en reduceret liste indsendelsestyper, der kan vælges mellem i henhold til hvilke
indsendelsestyper, der er tilgængelige for blanding/produkt-datasæt.
2. Der er en ekstra valgmulighed med betegnelsen use mixture components (brug
blandingsindholdsstoffer). Her kan du vælge Yes (Ja) for at inkludere alle effektparameter-data
fra de enheder, der er linket til blandingen/produktet, som vil blive eksporteret. Hvis du vælger
No (Nej) vil disse samme effektparameter-data ikke blive eksporteret.

17.5.2. Databeskyttelsesflag
Se afsnittet Databeskyttelsesflag

17.5.3. Egenskaber for administrative data
Se afsnittet Egenskaber for administrative data

17.5.4. Indstillinger
Se afsnittet Indstillinger

17.5.5. Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)
Se afsnittet Bekræft valgte dokumenter

17.5.6. Indtast yderligere administrative oplysninger
Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

iuclid_functionalities_da.docx

Funktioner i IUCLID 6

Side | 101

17.5.7. Vælg mappe til de eksporterede filer
Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer

17.6. Eksport af kategorier
Eksport af kategorier har mange af de samme trin som eksport af stoffer. Der hvor de to typer
eksport overlapper, vil teksten i retningslinjerne nedenfor have et link til afsnittet, hvor det er
beskrevet detaljeret, samt gøre opmærksom på eventuelle forskelle mellem de to typer eksport.

17.6.1. Vælg indsendelsestype
Trinnet Vælg indsendelsestype er det samme trin som ved eksport af stoffer, dog med en
undtagelse. Der er en reduceret liste indsendelsestyper, der kan vælges mellem i henhold til hvilke
indsendelsestyper, der er tilgængelige for kategorier.

17.6.2. Databeskyttelsesflag
Dette trin er det samme som ved eksport af stoffer, dog med en undtagelse. Der er ikke muligt at
definere, hvilket testmateriale, hvis relevant, der også eksporteres. Se afsnittet
Databeskyttelsesflag for en beskrivelse af dette trin.

17.6.3. Egenskaber for administrative data
Se afsnittet Egenskaber for administrative data

17.6.4. Indstillinger
Se afsnittet Indstillinger

17.6.5. Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)
Se afsnittet Bekræft valgte dokumenter

17.6.6. Indtast yderligere administrative oplysninger
Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.6.7. Vælg mappe til de eksporterede filer
Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer
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17.7. Eksport af skabeloner
Eksport af skabeloner har mange af de samme trin som eksport af stoffer. Der hvor de to typer
eksport overlapper, vil teksten i retningslinjerne nedenfor have et link til afsnittet, hvor det er
beskrevet detaljeret, samt gøre opmærksom på eventuelle forskelle mellem de to typer eksport.

17.7.1. Vælg indsendelsestype
Se afsnittet Vælg indsendelsestype

17.7.2. Databeskyttelsesflag
Se afsnittet Databeskyttelsesflag

17.7.3. Egenskaber for administrative data
Se afsnittet Egenskaber for administrative data

17.7.4. Indstillinger
Se afsnittet Indstillinger

17.7.5. Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)
Se afsnittet Bekræft valgte dokumenter

17.7.6. Indtast yderligere administrative oplysninger
Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.7.7. Vælg mappe til de eksporterede filer
Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer

17.8. Eksport af referencestoffer
Eksport af referencestoffer har mange af de samme trin som eksport af stoffer. Der hvor de to
typer eksport overlapper, vil teksten i retningslinjerne nedenfor have et link til det afsnit, hvor det er
beskrevet detaljeret, samt gøre opmærksom på eventuelle forskelle mellem de to typer eksport.

17.8.1. Databeskyttelsesflag
Dette trin er det samme som ved eksport af stoffer, dog med en undtagelse. Der er ikke muligt at
definere, hvilket testmateriale, hvis relevant, der også eksporteres. Se afsnittet
Databeskyttelsesflag for en beskrivelse af dette trin.
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17.8.2. Indstillinger
Se afsnittet Indstillinger

17.8.3. Indtast yderligere administrative oplysninger
Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.8.4. Vælg mappe til de eksporterede filer
Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer

17.9. Eksport af dossierer
Eksport af dossierer har mange af de samme trin som eksport af stoffer. Der hvor de to typer
eksport overlapper, vil teksten i retningslinjerne nedenfor have et link til afsnittet, hvor det er
beskrevet detaljeret, samt gøre opmærksom på eventuelle forskelle mellem de to typer eksport.

17.9.1. Indstillinger
Dette trin er det samme som for stoffer, se afsnittet Indstillinger ovenfor, men det er ikke muligt at
eksportere vedhæftede filer.

17.9.2. Indtast yderligere administrative oplysninger
Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.9.3. Vælg mappe til de eksporterede filer
Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer

17.10.

Eksport af alle andre enheder, datasæt og dokumenter

Der er andre enheder, datasæt og dokumenter, som du kan eksportere udover ovenstående
hovedenheder. Disse andre enheder, datasæt og dokumenter kan kun vælges og eksporteres ved
brug af valgmuligheden manuelt valg, som beskrevet ovenfor, eller direkte ved at højreklikke på
selve dokumentet eller datasættet i enheden.
Eksportassistent-processen er beskrevet nedenfor for de resterende enheder, datasæt og
dokumenter og inddelt mellem trinnene i eksportassistent-processen. Trinnene starter fra det andet
trin i masseeksport-processen og fra det andet trin, når der eksporteres et enkelt datasæt eller
dokument direkte fra en enhed. Eksportprocessen for disse svarer til trinnene beskrevet ovenfor,
og hvor de overlapper, gives der et link til en mere detaljeret beskrivelse af, hvad du kan gøre i
dette trin.
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17.11.
Eksport af juridiske enheder og juridiske enheders
produktionssteder
Retningslinjerne nedenfor viser et link til det afsnit, hvor trinnet er beskrevet mere detaljeret, og
påpeger eventuelle forskelle i det bestemte trin.

17.11.1.

Databeskyttelsesflag

Dette trin er det samme trin, som beskrevet i afsnittet Databeskyttelsesflag, dog med en
undtagelse. Der er ikke muligt at definere, hvilket testmateriale, hvis relevant, der også
eksporteres.

17.11.2.

Indstillinger

Se afsnittet Indstillinger

17.11.3.

Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)

Se afsnittet Bekræft valgte dokumenter

17.11.4.

Indtast yderligere administrative oplysninger

Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.11.5.

Vælg mappe til de eksporterede filer

Dette trin er det samme trin, som beskrevet i afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer, men
det er ikke muligt at vælge at oprette en undermappe efter 500 eller flere filer.

17.12.

Eksport af kontakter

Retningslinjerne nedenfor viser et link til det afsnit, hvor trinnet er beskrevet mere detaljeret, og
påpeger eventuelle forskelle i det bestemte trin.

17.12.1.

Indtast yderligere administrative oplysninger

Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.12.2.

Vælg mappe til de eksporterede filer

Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer
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Anmærkninger

Retningslinjerne nedenfor viser et link til det afsnit, hvor trinnet er beskrevet mere detaljeret, og
påpeger eventuelle forskelle i det bestemte trin.

17.13.1.

Databeskyttelsesflag

Dette trin er i øjeblikket tomt, tryk på Next (næste).

17.13.2.

Indstillinger

Dette trin er det samme som det, der blev beskrevet ovenfor i afsnittet Settings (Indstillinger), dog
med en undtagelse. Der er kun muligt at eksportere eller ikke eksportere vedhæftede filer, men det
er ikke muligt at eksportere eller ikke eksportere anmærkninger.

17.13.3.

Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)

Se afsnittet Bekræft valgte dokumenter

17.13.4.

Indtast yderligere administrative oplysninger

Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.13.5.

Vælg mappe til de eksporterede filer

Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer

17.14.

Effektparameter-poster

Retningslinjerne nedenfor viser et link til det afsnit, hvor trinnet er beskrevet mere detaljeret, og
påpeger eventuelle forskelle i det bestemte trin.

17.14.1.

Databeskyttelsesflag

Se afsnittet Databeskyttelsesflag

17.14.2.

Egenskaber for administrative data

Se afsnittet Egenskaber for administrative data

17.14.3.

Indstillinger

Se afsnittet Indstillinger
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Bekræft valgte dokumenter (kun for enkelt eksport)

Se afsnittet Bekræft valgte dokumenter

17.14.5.

Indtast yderligere administrative oplysninger

Se afsnittet Indtast yderligere administrative oplysninger

17.14.6.

Vælg mappe til de eksporterede filer

Se afsnittet Vælg mappe til de eksporterede filer

18. Udskriv
IUCLID 6 lader dig oprette PDF-dokumenter og udskrive følgende filer: Substance datasets
(Stofdatasæt), Mixture/Product datasets (Blanding/Produkt-datasæt), Templates (Skabeloner),
Categories (Kategorier), Dossiers (Dossierer), Endpoint study records (Poster til undersøgelse af
effektparametre), Endpoint summary records (Poster til resumé af effektparametre), Reference
substances (Referencestoffer), Literature references (Litteraturhenvisninger), Legal entity sites
(Juridiske enheders produktionssteder), Legal entities (Juridiske enheder) Contacts (Kontakter),
Annotations (Anmærkninger).
Nogle vigtige ting at være opmærksom på, inden der oprettes og udskrives en PDF-fil.
1. Du kan kun oprette en PDF-fil og derefter udskrive den, hvis din IUCLID-brugerkonto er tildelt
en rolle med tilladelse til at udskrive. Denne indstilling vælges under fanen Permissions
(Tilladelser) under Roles (Roller) i User management (Brugerstyring).
2. Du kan ikke udskrive mere end en af ovenstående filer ad gangen. Hvis du f.eks. ønsker at
udskrive to forskellige undersøgelser af effektparametre, skal du oprette to individuelle PDFfiler.
3. Eventuelle oplysninger med flagmarkeringen for fortroligt inkluderes i PDF-filen.
4. Eventuelle enheder, som datasættet eller dokumentet, du udskriver, henviser til, inkluderes
også i PDF-filen. Hvis du f.eks. udskriver en kategori, som er linket til en juridisk enhed,
inkluderes oplysningerne om den juridiske enhed også i PDF-filen.
5. Poster fra undersøgelse af effektparametre og poster fra resuméer, som er arvet fra en
skabelon, kan ikke udskrives individuelt, men inkluderes i PDF-filen, når der udskrives et helt
datasæt.

18.1. Udskriftsassistent
Der er to måder, hvorpå du kan få adgang til udskriftsassistenten og oprette en PDF-fil til
udskrivning.
1. Du kan højreklikke direkte på en fil, som du vil oprette som PDF-fil, og på den viste menu klikke
på Print (Udskriv)
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2. Du kan klikke på File (Fil) i øverste venstre hjørne af IUCLID-skærmen og vælge Print
(Udskriv) på menuen.

Uanset hvilken måde du vælger at udskrive på, vises den samme IUCLID-udskriftsassistent, som
guider dig gennem oprettelsen af din PDF-fil.

18.2. Sådan bruges udskriftsassistenten
Når udskriftsassistenten åbner, skal du udføre ét trin for at oprette PDF-filen.

iuclid_functionalities_da.docx

Funktioner i IUCLID 6

Side | 108

Under overskriften Output file (Outputfil) vises stien til, hvor PDF-filen vil blive gemt på dit lokale itmiljø. Klik på knappen Browse (Gennemse) for at vælge et andet sted, hvor din PDF-fil skal
gemmes. Der findes under denne overskrift fire valgmuligheder med afkrydsningsfelter, som kan
vælges eller fravælges.
1. Print annotations (Udskriv anmærkninger) [som standard ikke valgt]
Hvis du vælger denne valgmulighed, inkluderes alle anmærkninger i dit datasæt, dokument
eller enhed i den oprettede PDF-fil.
2. Print empty fields (Udskriv tomme felter) [som standard ikke valgt]
Hvis du vælger denne valgmulighed, inkluderes alle tomme felter i datasættet, dokumentet eller
enheden i den oprettede PDF-fil.
3. Print cover page (Udskriv forside) [som standard valgt]
Hvis du vælger denne boks, vil den oprettede PDF-fil have en forside med følgende
oplysninger:
a. Stofnavn
b. Ejer af juridisk enhed
c. Udskriftsdato
4. Open viewer for print output (Åbn fremviser for udskriftsenheden) [som standard valgt]
Hvis du vælger denne boks, åbnes PDF-filen automatisk, når du har gemt den på dit lokale itmiljø.
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18.3. PDF-filens indholdsfortegnelse og opbygning
Efter forsiden vises indholdsfortegnelsen i den oprettede PDF-fil. Dette gør det nemmere at finde
de oplysninger, du ønsker at se. For store filer, som f.eks. datasæt, vil PDF-filen være opbygget i
henhold til de afsnit, som indeholder oplysninger. Se eksemplerne nedenfor.
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19. Få mere hjælp
Hvis du har brug for mere hjælp, end hvad du kan finde i IUCLID 6-hjælpesystemet, kan du:
1. Gå ind på IUCLID 6-websitet på http://iuclid.eu, hvor du vil finde nyhedsartikler, forskellige
manualer og en samling af ofte stillede spørgsmål. Der findes f.eks. flere oplysninger om
overførsel af data fra IUCLID 5 og IUCLID-plugins.
2. Kontakt ECHA-helpdesk gratis via kontaktformularen på adressen:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Dette er en online webformular, hvor du
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kan angive den hjælp, du har brug for. På den måde kan forespørgslen videresendes til den
bedst egnede ekspert. Helpdesk-teamet vil besvare dit spørgsmål på engelsk inden for 15
arbejdsdage. Du kan også modtage svar på et andet EU-sprog, men vær opmærksom på, at
dette kan tage mere end 15 dage.

19.1. Sådan kontaktes ECHA-helpdesk for teknisk support
IUCLID 6 er nøje gennemtestet. Men hvis du får problemer under installationen og/eller brugen af
IUCLID 6, som kunne skyldes et teknisk problem med softwaren, kan du rapportere det via en
webformular, der findes på ECHA-helpdesk på adressen:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Hvis du bruger IUCLID 6 på en server, skal du i første instans rapportere eventuelle problemer til
systemadministratoren.
Formularen har tre trin:
1. Indtast kontaktoplysninger, forholdet til EU, og vælg emnet I need technical support on
IUCLID 6 (Jeg har brug for teknisk support til IUCLID 6).
2. Indtast et emne og et spørgsmål, og udfyld de tekniske valgmuligheder bedst muligt. Beskriv
f.eks. de trin du udførte inden og indtil problemet opstod. Hvis der blev vist en fejlmeddelelse i
meddelelsesområdet, skal den inkluderes. Hvis du vil sende eventuelle filer til ECHA, gøres
dette på næste side.
3. Du kan vedhæfte en/flere filer her, f.eks. skærmbilleder og logfiler. Bekræft alle oplysningerne,
og klik så på Send email (Send e-mail).
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