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1. Liidese ülevaade
IUCLID 6 graafilisel kasutajaliidesel on põhiaken, mille üla- ja alaosas on funktsioonimenüüd.
Keskel menüüde vahel on ala, kus kuvatakse kas avaleht või mitmesugused andmehaldusväljad.
Viimasel juhul jaguneb ala kolmeks paaniks: Navigation (navigeerimine), Data (andmed) ja
Information (teave). Liidese üldstruktuur on järgmine.
Joonis 1. IUCLID 6 liidese struktuur

Selgitus (joonis 1):
1. Peamenüüd
2. Ülemine tööriistariba
3. Süsteemiteadete ala. Paremal oleva musta allanoolega saab ala suurendada, et kuvada kõik
teated.
4. Sisemine põhiaken, kus kuvatakse kas avaleht või kolm paani: Navigation (navigeerimine),
Data (andmed) ja Information (teave).
5. Alumine tööriistariba, kus kuvatakse aktiivne juriidiline isik (Legal entity), praegune kasutaja
(User) ja tausttoimingud.
Mõni IUCLID 6 funktsioon kuvatakse eraldi hüpikaknas. Mõnel juhul on hüpikaknas viisard, millega
saab andmeid sisestada struktureeritud viisil ja järjest. Sellised funktsioonid on näiteks eksport
(Eksport) ja toimiku (Dossier) koostamine. Põhiakna osad on kirjeldatud allpool.

1.1. Liidese ikoonide, menüükäskude ja nuppude olekud
Liidese ikoonid, menüükäsud ja nupud sisaldavad linke funktsioonidele ning võivad olla kolmes
olekus. Tumehall tähendab, et link on aktiivne. Helehall tähendab, et link ei ole aktiivne –
funktsioon on asjakohatu või on link turvapõhjustel blokeeritud. Oranž tähendab, et kursor asub
parasjagu mingi elemendi kohal ja hiire peamise (vasaku) nupu vajutus (vasakklõps) avab lingi.
Mõnel juhul avaneb teise hiirenupu vajutamine (paremklõps) menüü. Kasutatavate värvuste näide
on järgmine.
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Joonis 2. Liidese värvused

Selgitus (joonis 2):
1. Ikoon või menüükäsk ei ole kasutusel.
2. Kursor on klõpsatava ala kohal.
3. Ikooni või menüükäsku saab klõpsata.

1.2. Kogu liidese funktsioonid
Kogu liideses kasutatakse järgmisi funktsioone.

1.2.1.

Lipp

Lipp võib olla üksikväljade ja väljarühmade kõrval. Vaikimisi ei ole lipuga tähistatud ühtki välja. Lipp
võib tähistada konfidentsiaalsust ja/või seost teatud reguleerimisprogrammiga. Lippude abil saab
andmeid toimikusse (Dossier) paigutamisel, eksportimisel või printimisel filtreerida. Väli, millele lipp
viitab, on märgitud kas lipu nimes või vahetult lipu ikooni all oleval väljal. Lipp ise on samuti väli,
mida saab avada ja kuhu saab andmeid sisestada (vt järgmine joonis).
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Joonis 3. Lipule konfidentsiaalsuse määramine

Lipule konfidentsiaalsuse määramiseks klõpsake allanoolt, mis avab valikute loendi. Kui
konfidentsiaalsust on vaja põhjendada, sisestage põhjendus väljale Justification (põhjendus), mis
on vabatekstiväli ja kasutab vabatekstimalli. Vabatekstimall pakub soovitusi, mida sisestada.
Vabatekstimalli avamiseks klõpsake ikooni, millel on A-täht ja paremas allnurgas nool: . Teksti
kopeerimiseks mallist väljale klõpsake nuppu Insert (sisesta). Nüüd saab teksti muuta, kui vaja.
Reguleerimisprogrammiga seose määramiseks tähistage üks või mitu lahtrit (vt järgmine joonis).
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Joonis 4. Lipu sidumine reguleerimisprogrammiga

Lipu võimalikud olekud on tähistatud eraldi ikoonidega, nagu on näidatud joonisel.
Tabel 1.

Ikoon

Lipu olekute ikoonid

Olek
Lippe ei kasutata.
Lipp on määratud, kuid see ei ole seotud
konfidentsiaalsusega.
Määratud on lipp, mis on seotud
konfidentsiaalsusega.

Lipu määramisel kuvatakse selle järel lipu liiki tähistav kood. Konfidentsiaalsuse koodid on CBI
(Confidential business information, konfidentsiaalne äriteave), IP (Intellectual property,
intellektuaalomand) või No PA (Not publicly available, mitteavalik). Reguleerimisprogrammi kood
on suurtähtlühend valikuaknas enne sidekriipsu, näiteks EU: REACH. Järgmises näites on
määratud lipp, mis näitab, et väli sisaldab konfidentsiaalset äriteavet ja on seotud Euroopa Liidu
REACH-määrusega.
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Joonis 5. Väljale määratud lipp

1.3. Peamenüüd
Menüüd annavad juurdepääsu liidese mitmesugustele funktsioonidele ja osadele. Mõnel juhul saab
sama funktsiooni kasutada liideses mujal ka teisiti, näiteks paremklõpsates valitud dokumente. Kui
ikooni värvus on väga hele hall (peaaegu valge), ei ole funktsioon hetkel asjakohane või ei oma
praegune Kasutaja (kasutaja) selle kasutamise õigust.

1.3.1.

File (fail)

Failimenüü kaudu saab kasutada mitut funktsiooni, millest paljudele on juurdepääs ka mujalt.
Erandiks on haldusfunktsioonid, mida saab kasutada ainult failimenüü kaudu.

1.3.1.1.

Log in (sisselogimine)

Menüükäsk avab hüpikakna, milles kasutaja saab sisse logida (vt järgmine joonis). Menüükäsku
saab kasutada ainult siis, kui ükski kasutaja (User) ei ole sisse logitud ja kasutajahaldus on
kasutusel. Lisateave on peatükis 15 „Kasutajahaldus” .
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Joonis 6. Sisselogimise aken

1.3.1.2.

Log out (väljalogimine)

Väljalogimisel jääb rakendus tööle ja põhiaken avatuks. Nüüd saab kasutaja sisse logida, nagu
kirjeldati eelmises punktis. See funktsioon on asjakohane ainult siis, kui kasutaja on sisse logitud ja
kasutajahaldus on kasutusel. Lisateave on peatükis 15 „Kasutajahaldus” .

1.3.1.3.

System administration (süsteemihaldus)

Funktsioon võimaldab kohandada mitmesuguseid sätteid, mis mõjutavad kogu süsteemi käitumist.
Suvandit saab kasutada ainult avalehelt.
1.3.1.3.1.

General (üldsätted)

Päringulimiit on suurim arv dokumente, mis kuvatakse vastuseks ühele navigeerimispaanil tehtud
otsingule. Ülempiiriga saab näiteks vältida süsteemi ressursside (nt mälu) ammendumist, kui
otsinguga leitakse liiga palju tulemusi.
1.3.1.3.2.

Security policy (turbepõhimõtted)

Turbepõhimõtted on seotud kasutajate autentimisega, mida kirjeldatakse punktides 15.1.2.2
„Password management (salasõnahaldus)” ja 15.1.2.4.1 „General (üldsätted)”. Need funktsioonid
on asjakohased ainult siis, kui kasutajahaldus on kasutusel.
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Export (eksport)

Esimesel väljal Number of bulk exported documents allowed (korraga eksporditavate dokumentide
lubatud arv) saab kehtestada korraga eksporditavate dokumentide arvu ülempiiri. Sellega saab
vältida näiteks mäluruumi ammendumist eksportimise ajal.
Teise väljaga, Max number of bulk exported documents per directory (korraga eksporditavate
dokumentide suurim arv kausta kohta), saab määrata samasse kausta eksporditavate failide arvu
ülempiiri. Kui määratud arv saab täis, loob IUCLID 6 automaatselt uue kausta ja seejärel jätkab
eksportimist sinna. Funktsioon võeti kasutusele seepärast, et teatud failisüsteemid muutuvad väga
aeglaseks, kui samasse kausta salvestatakse tuhandeid faile, olenemata failide suurusest.

1.3.1.4.

User management (kasutajahaldus)

Menüüsuvandis on otseteed, millega saab luua ja hallata olemeid Users (kasutajad), Roles (rollid)
ja Groups (rühmad). Kasutajate (Users), rollide (Roles) ja rühmade (Groups) üksikasjalik teave on
peatükis 15. Siin on ka lingid kasutajahalduse erivahenditele, mida kirjeldatakse allpool punktides
15.1.2.5 „Export users (kasutajate eksportimine)”, 15.1.2.6 „Download empty users csv (tühja
kasutajate csv-faili allalaadimine)” ja 15.1.2.7 „Import users (kasutajate importimine)”.

1.3.1.5.

New (uus)

Funktsiooniga luuakse uus IUCLIDi tarkvaraobjekt. Need on näiteks Legal entity (juriidiline isik),
Site (tegevuskoht), Substance (aine), Template (mall), Mixture/Product (segu/toode), Category
(kategooria), Reference substance (võrdlusaine), Contact (kontakt), Literature reference
(kirjandusviide) ja Annotation (märkus). Funktsiooni saab avada ka paremklõpsates avalehe
vastavat paneeli.

1.3.1.6.

Save (salvesta)

Funktsioon salvestab muudatused andmebaasi. Kui andmed on edukalt salvestatud, ilmub rohelise
teabeikooniga teade.

1.3.1.7.

Save with comment (salvesta kommentaariga)

Siin sisestatud kommentaari saab näha teabepaneelil muudatuste loetelus, nagu on kirjeldatud
punktis 1.10.4 „Vahekaart Modification history (muudatuste loetelu)”.

1.3.1.8.

Create Dossier (loo toimik)

Funktsioon käivitab viisardi, mis võimaldab koostada aineandmestiku (Substance dataset) alusel
toimiku (Dossier). Kõigepealt tuleb liideses valida aineandmestik.
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Export (eksport)

Funktsioon ekspordib valitud dokumendi IUCLID 6 vormingus faili, mille faililaiend on i6z. Suvandid
sõltuvad sellest, mida eksporditakse. Vt peatükk 17 „Eksportimine”.
Korraga saab valida mitu dokumenti ja siis eksporditakse iga valitud dokument eraldi faili.

1.3.1.10. Print (prindi)
Funktsioon genereerib valitud dokumendist PDF-vormingus faili. Saab valida, kas lisada failile ka
märkused (Annotations) või mitte.

1.3.1.11. Delete (kustuta)
Funktsioon eemaldab valitud dokumendi süsteemist täielikult ja pöördumatult. Kui süsteemis on
andmeid, mis sõltuvad kustutatavast dokumendist, antakse selle kohta hoiatus. Korraga saab
valida mitu dokumenti.

1.3.1.12. Exit (välju)
Funktsioon sulgeb liidese. Arvutipõhise installieksemplari korral suletakse ka rakendus ise.
Serveripõhise installieksemplari korral suletakse kohaliku kliendi eksemplar, kuid serveris jääb
rakendus tööle.

1.3.2.

Edit (muutmine)

Muutmismenüüs on tavalised muutmisfunktsioonid: undo (võta tagasi), redo (tee uuesti), cut
(lõika), copy (kopeeri) ja paste (kleebi). Kasutada saab tavalisi otseteid, näiteks kleepimiseks
klahvikombinatsiooni CTRL+V.

1.3.3.

Go (põhiakna vaadete muutmine)

Siit saab vahetada sisemise põhiakna vaateid.

1.3.3.1.

Back (tagasi)

Eelmise vaate taastamine. Kui andmete sisestamise aknas on salvestamata andmeid, ilmub
tagasikäsu (Back) valimisel hoiatus, et muudatuste säilitamiseks tuleb need salvestada.

1.3.3.2.

Forward (edasi)

Tühistab tagasikäsu (Back) viimase kasutuskorra.

1.3.3.3.

Home (avalehele)

Käsk Home avab avalehe.
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View (vaatamine)
Background jobs (tausttoimingud)

Tausttoimingudon ülesanded, mida IUCLID 6 täidab taustal, et kasutaja saaks samal ajal jätkata
liidese kasutamist. Mõni ülesanne, näiteks paljude andmete eksportimine, võib kesta liiga kaua, et
kasutaja saaks oodata, kuni see on valmis.
Menüükäsu View / Background jobs (vaade/tausttoimingud) valimisel avaneb tausttoimingute aken,
kus on kõigi tausttoimingute kirjed. Esimesena kuvatakse kõige viimasena alustatud toimingu kirje.
Kirjes on esitatud toimingu liik, edenemisriba ja valmis toimingute kohta teade, kas toiming
õnnestus või mitte. Järgmisel joonisel on tausttoimingute akna näide, kus on kahe toimingu kirjed.
Joonis 7. Tausttoimingute aken

Toimingu kulgemise teabe saamiseks topeltklõpsake toimingu edenemisriba mis tahes kohas,
nagu näitab joonisel punane ringjoon. Avaneb hüpikaken, milles on kokkuvõte või (kui toiming
jaguneb alamtoiminguteks) alamtoimingute kirjete loetelu. Ka alamtoimingute kirjeid saab
samamoodi topeltklõpsata.
Kui tausttoiminguga kaasneb andmete eksportimine, saab neid andmeid alla laadida ainult
kokkuvõtte kaudu, mis avaneb, kui topeltklõpsata edenemisriba. Vahekaardil Summary
(kokkuvõte) avaneb ekspordiprotsessi hüpikaken. Mõnel juhul on olemas ka teine vahekaart
Details (üksikasjad). Vahekaardil Summary (kokkuvõte) on tehtud toimingute loetelu ja link,
millelga saab kõik andmed allalaadimisnupul klõpsates korraga alla laadida (vt järgmine joonis).
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Joonis 8. Tausttoimingu kokkuvõte

Vahekaardil Details (üksikasjad) on ekspordiga seonduvate kõigi olemite loetelu. Vahekaardi
allalaadimisnupp toimib samamoodi nagu vahekaardi Summary (kokkuvõte) nupp.
Joonis 9. Tausttoimingu üksikasjad

Toimingu täitmise ajal on ikoon alumisest tööriistaribast paremal oranž ja pöörleb päripäeva.
Lühiajaliste toimingute korral ei ole ikooni pöörlemine märgatav. Kui kõik toimingud on valmis,
vilgub ikoon seni, kuni kõik kirjed on loetelust eemaldatud. Kirje eemaldamiseks klõpsake
ristikujulist ikooni sellest paremal. Ärge eemaldage kirjet, enne kui olete kindel, et te ei vaja enam
selles sisalduvat teavet. Pärast kirje eemaldamist ei ole teave enam liidese kaudu kättesaadav.
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Help (abiteave)
Help (abiteave)

Abiteabe menüü Help avab IUCLID 6 abisüsteemi kõige viimasena kuvatud lehel. Kui abiteavet
vaadatakse esimest korda pärast rakenduse käivitamist, kuvatakse vaikeleht.

1.3.5.2.

About (teave)

Menüükäsk About (teave) avab akna, mis sisaldab tehnilist ja õiguslikku teavet IUCLID 6 ning
konkreetse tarkvaraeksemplari kohta. Näiteks on esimese akna alumises vasaknurgas rakenduse
versiooninumber.

1.4. Ülemine tööriistariba
Kasutusmugavuse eesmärgil on siin menüüs lingid sageli kasutatavatele funktsioonidele, mida
saab kasutada ka peamenüü kaudu. Järgmisel joonisel on näide, kuidas funktsiooni kleebi saab
kasutada kahest kohast.
Joonis 10. Ülemine tööriistariba

1.4.1.

Otsing UUID-koodi järgi

Dokumendi otsimiseks tema kordumatu tunnuskoodi (UUID) järgi kleepige UUID väljale ja seejärel
klõpsake suurendusklaasi ikooni või vajutage klahvi Enter. Otsingutulemused kuvatakse
navigeerimispaanil. Kui UUID-kood on käepärast, on see sageli kiireim viis leida dokument.
Otsingutulemusi võib olla mitu – näiteks aineandmestiku (Substance dataset) otsing võib leida
aineandmestiku enda ja kõik aineandmestiku koopiad, mis on toimikutes (Dossiers).

1.5. Teadete ala
Liidese selles osas kuvatakse süsteemiteateid – näiteks teade, et uus dokument on edukalt
loodud. Seda, kuidas edastada seletamatut veateadet tarkvara pakkujale, on selgitatud
peatükis 19 „Täiendav abi”. Korraga võidakse kuvada mitu teadet. Et näha rohkem teateid,
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laiendage teadete ala, klõpsates mustal allanoolel teadete ala paremas servas. Ala ahendamiseks
klõpsake ülesnoolt.

1.6. Alumine tööriistariba
Liidese allosas paremal on järgmised funktsioonid.

1.6.1.

Juriidiline isik

Esimesel väljal kuvatakse parasjagu aktiivse juriidilise isiku (Legal entity) nimi. Kui klõpsata väljal
Legal entity (juriidiline isik), avaneb rippmenüü, kus on loetletud praeguse kasutajaga (User)
seotud juriidilised isikud. Kui juriidilisi isikuid (Legal entity) on mitu, võib hetkel aktiivse juriidilise
isiku (Legal entity) muutmiseks valida loendist muu isiku.

1.6.2.

Praegune kasutaja

Liidese paremas alumises nurgas oleval teisel väljal kuvatakse hetkel aktiivse kasutaja (User) nimi.
Juurdepääs andmetele ja funktsioonidele sõltub tegutseva kasutaja (User) õigustest.

1.6.3.

Tausttoimingute näitur

Liidese paremas alanurgas on ringijoonekujuline ikoon, mis näitab tausttoimingute olekut. Seda
kirjeldatakse punktis 1.3.4.1. „Background jobs (tausttoimingud)”.

1.7. Avaleht
Avaleht kuvatakse vaikimisi, kui käivitada IUCLID 6 arvutipõhine versioon või logida sisse
serveriversioonis. Avalehe kuvamiseks võib klõpsata tööriistaribal olevat majaikooni (vt järgmine
joonis) või valida peamenüüst käsk Go/Home.
Joonis 11. Avalehe ikoon

Järgmisel joonisel on vähendatud suurusega avalehe näide.
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Joonis 12. 50% suuruses avaleht, kus kursorit hoitakse toimiku kohal

Avalehe kuvamiseks võib millal tahes klõpsata tööriistaribal olevat majaikooni. Avalehe paneelide
kaudu saab kasutada funktsioone, mis on seotud konkreetse olemiliigi või IUCLID 6 funktsiooniga.
Olem tähendab siin IUCLIDi andmeobjekti liiki, näiteks järgmist: Substance (aine) ja Legal entity
(juriidiline isik). Igal paneelil on olemi või funktsiooni ikoon. Kursori hoidmisel paneeli kohal see
aktiveerub ja ikooni värvus muutub. Kui ikoon on kasutusel, avab vasakklõps vastava akna ja
paremklõps suvandite menüü, näiteks uue aineandmestiku (Substance dataset, vt järgmine
joonis).
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Joonis 13. Paremklõps avalehe paneelil avab paneeliga seonduva menüü

Selgitus (joonis 13):
1. Kursor ei ole paneeli kohal.
2. Kursori hoidmisel paneeli kohal see aktiveerub ja ikooni värvus muutub.
3. Paremklõps avab funktsioonide menüü. Siin näites on paneeliks aine (Substance) ikoon ja
ainus funktsioon on uue aine (Substance) loomine.
4. Funktsiooni valimiseks hoidke kursorit selle kohal ja funktsiooni käivitamiseks vasakklõpsake
seda.
Paneelid on jaotatud ühiste omaduste järgi neljaks rühmaks. Keskel on toimiku (Dossier) paneel.
See on teistest suurem, mis kajastab toimiku keskset rolli regulatiivkontekstis. Paneelidega seotud
olemeid ja funktsioone selgitakse käsiraamatu eraldi peatükkides. Järgmiseks selgitatakse
paneelide rühmitamise põhimõtteid.
Põhiülesannete rühmas (Main tasks) on lingid olemitele, kus kasutaja sisestab andmeid, näiteks
oma vajadustele vastavaid toksikoloogilisi ja füüsikalis-keemilisi andmeid ning kasutusalade teavet.
Need andmed võivad muutuda, näiteks teatud õigusakti alusel toimuval hindamisel.
Vahendite ja haldusfunktsioonide rühmas (Tools and administration) on lingid funktsioonidele,
mis on seotud vähem andmete käsitlemisega ja rohkem juurdepääsuõigustega ning sellega,
kuidas saada andmeid süsteemi IUCLID 6 ja sellest välja.
Loetelude rühmas (Inventories) on lingid olemitele, milles säilitatakse tavaliselt ajas muutumatut
teavet, mida võivad vajada eri isikud, kes võivad süsteemi IUCLID 6 kasutada väga erinevalt.
Näide: Reference substance (võrdlusaine) võib olla väike tavaline molekul, millele viidatakse
mitmesuguses kontekstis. Võrdlusainete loetelu (Reference substances) teave tavaliselt ei muutu,
kuid seda saab siiski muuta.
Pistikprogrammide rühmas (Plugins) on lingid funktsioonidele, mida hoitakse teadlikult eraldi
IUCLIDi põhifunktsioonidest, sest kõik kasutajad neid ei vaja ja nende pidamine eraldi rühmas
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võimaldab neid arendada nii, et ei pea uuendama kogu IUCLIDi. Pistikprogrammide lisateave on
IUCLID 6 veebilehel.
Rühmade Main tasks (põhiülesanded) ja Inventories (loetelud) ning menüükäsu User management
(kasutajahaldus) funktsioonid kuvatakse lehel, mis jaguneb kolmeks paaniks: Navigation
(navigeerimine), Data (andmed) ja Information (teave; vt järgmine joonis). Põhiakna paanide
suurust üksteise suhtes saab muuta, klõpsates ja lohistades paanide piire.
Joonis 14. Paanid: navigeerimine (1), andmed (2) ja teave (3)

Paane Navigation (navigeerimine), Data (andmed) ja Informationteave kirjeldatakse järgmistes
punktides.

1.8. Navigeerimispaan
Navigeerimispaanil valitakse dokument ja/või selle osa, et teha sellega mingi funktsioon või lugeda
selles sisalduvaid andmeid. Vajaduse korral saab valida korraga mitu dokumenti või
dokumendiosa. Kui avada navigeerimispaan avalehel klõpsates, püüab IUCLID 6 tabelis kuvada
kõik valitud olemiliigiga seotud dokumendid. IUCLID 6 kuvab vaikimisi esimesed 500 leitud
dokumenti. Selle piirmäära muutmist kirjeldatakse punktis 1.3.1.3.1 „General (üldsätted)”. Tabeli
dokumentide valikut saab kohandada otsingufunktsiooniga, nagu on kirjeldatud allpool. Dokumendi
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teatud osale saab juurdepääsu funktsiooniga Table of content (TOC) (sisukord), nagu on
kirjeldatud allpool.

1.8.1.

Otsingu vahekaart navigeerimisaknas

Navigeerimispaanis on eraldi vahekaardil otsingufunktsioon. Kui lisaks otsingule saab kasutada ka
muid funktsioone, on iga funktsioon oma vahekaardil. Erandiks on User management
(kasutajahaldus), kus otsingu vahekaart puudub, kuid olemas võivad olla vahekaardid User
(kasutaja), Role (roll) ja Group (rühm). Sel juhul on otsingufunktsioon olemas igal vahekaardil.
Näiteks kui esimest korda avada aine (Substance) navigeerimispaan kuvatakse ainult otsingu
vahekaart. Kui avada konkreetne aine (Substance), teab süsteem, mis dokumenti käsitleda, ning
kuvab dokumendi andmed täiendavatel vahekaartidel TOC (sisukord) ja Annotations (märkused).
Järgmisel joonisel on otsingu näide.
Joonis 15. Aine otsing muutmiskuupäeva järgi

Otsingu tegemiseks sisestage paani ülaosas olevatele väljadele vajalikud otsingukriteeriumid ja
seejärel klõpsake nuppu Search (otsi). Tulemused kuvatakse kriteeriumide all tabelis. Kõik
otsingukriteeriumide andmed saab korraga eemaldada, klõpsates nuppu Clear (puhasta). Üht või
mitut märki asendava metamärgina võib kasutada tärni – näiteks kriteeriumi meth* korral
kuvatakse kõik kirjed, mille alguses on meth.
Otsingutulemustes sisalduvaid kirjeid saab valida ja seejärel saab nendega kasutada
mitmesuguseid funktsioone kas menüüde kaudu või funktsioone paremklõpsates. Mitme kirje
korraga valimine on tavaliste võtetega võimalik, ehkki kui valitud on mitu kirjet, ei saa kasutada
kõiki funktsioone. Dokumendi avamiseks nii, et andme- ja teabepaanidel oleksid esitatud selle
väärtused, valige dokument loetelus ja seejärel topeltklõpsake valitud kirjet või avage
paremklõpsuga menüü; seejärel valige Open (ava).
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Paani otsingukriteeriumide osa saab ahendada ja laiendada, klõpsates kriteeriumidest paremal
olevat musta noolt.
Korraga kuvatavate otsingutulemuste arvu ülempiir on 500, et vältida otsingufunktsiooni
ülekoormamist. Kui tulemusi on üle 500, ilmub hoiatusteade. Kindlam on otsingukriteeriume
täpsustada kui eeldada, et 500 tulemust võetakse andmebaasist konkreetses järjekorras.

1.8.1.1.

Result Type (tulemuse liik)

Kriteeriumiga Result Type (tulemuse liik) muudetakse leitud ja tulemuste tabelis kuvatava olemi
liiki. Selle asemel võib ka minna avalehele ja klõpsata seal selle olemiliigi ikooni, mida soovite
otsida.

1.8.1.2.

Query type (päringuliik)

Kriteeriumiga Query type (päringuliik) saab teha mitmesuguseid otsinguid, mis sõltuvad leitava
olemi liigist. Esitatavad väljad sõltuvad olemi ja otsingu liigist. Näiteks toimikuid (Dossiers) saab
otsida lisandi järgi. Sel juhul on esitatud väljad, millele saab sisestada lisandi keemilised
identifikaatorid.

1.8.1.3.

Ownership (omanik)

Kriteeriumi Ownership (omanik) kuvatakse ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on
kasutusel, nagu on kirjeldatud punktis 15.2.2.5 „IBS management (IBSi haldamine)”.

1.8.1.4.

Group (rühm)

Kriteeriumi Group kuvatakse ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel, nagu on
kirjeldatud punktis 15.2.2.5 „IBS management (IBSi haldamine)”.

1.8.1.5.

Otsingutulemuste filtreerimine

Filtriväljale (Filter) saab sisestada otsingusõna, mille järgi tehakse tabelis olevate kirjete seas
otsing. Väli on tähistatud filtrilehtri ikooniga (vt järgmine joonis).
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Joonis 16. Otsingutulemuste filtreerimine

Kui loetelu väljad sisaldavad otsingusõna, kuvatakse otsingutulemus. Eelmise joonise näites otsiti
teatud aastat ja kuud. Tühikuid arvestatakse tühikutena. Otsing ei ole tõstutundlik.
Otsingusõna eemaldamiseks klõpsake ristikujulist ikooni väljast paremal.

1.8.2.

Sisukorra vahekaart navigeerimisaknas

Vahekaart TOC (sisukord) kuvatakse olemite Substance (aine), Mixture/Product (segu/toode) ja
Template (mall) korral, kui avatud on dokument. Sisukord sarnaneb IUCLID 5 jaotisepuuga, mis
esitab dokumendis olevate andmete struktuuri ja annab juurdepääsu eri jaotistele. IUCLID 6-s on
OECD ühtlustatud mallidest pärit väljad ja mitmesugused õigusaktidel põhinevad väljad rühmitatud
õigusaktide kaupa. Ülejäänud jaotisi nimetatakse CORE või IUCLID CORE. Õigusaktipõhiste
jaotiste rühmad on valikulised. IUCLID 6 kõrgeima taseme jaotised on järgmised: CORE, OECD,
EU_BPR, EU_CLP ja EU_REACH. IUCLID 6 abisüsteemi käesolevas osas ei selgitata, kuidas
teatud õigusakti nõuete täitmiseks sisestada andmeid, kuid võrdleme siin IUCLID 5 ja IUCLUD 6
sisukordade teatud aspekte.
Nagu ka IUCLID 5-s, tuleb konkreetset liiki andmete esitamisel vajalike jaotiste kuvamiseks
klõpsata musta noolt sisukorrast paremal ja seejärel teha valik (vt järgmine joonis).
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Nüüd muutub sisukorrapuu struktuur ja kuvatud on jaotised, mis on selle esitamisliigi jaoks
kohustuslikud. Jaotised, kus tuleb sisestada andmed, on tähistatud punase tärniga. Järgmisel
joonisel on näide kogusevahemiku 10–100 tonni REACH-registreerimise kohta.
Joonis 18. Sisukorra vaade kogusevahemiku 10–100 tonni REACH-registreerimisel

NB! Jaotiste rühm CORE ei ole enam nähtav ja kuvatavad jaotised on üsna sarnased IUCLID 5
jaotistega. Esitamisel nõutavad andmejaotised on võetud rühmadest CORE, OECD ja
EU_REACH. Dokumendi esmakordsel avamisel ilmunud vaate juurde naasmiseks valige
esitamisliikide rippmenüüst Complete table of contents (täielik sisukord). Konkreetse esitamisliigi
vaates sisestatud andmed on nüüd näha selle kõrgeima tasandi jaotise all, kust jaotis võeti.
Näiteks kui esitamisliigi REACH Registration 10–100 tonnes (kogusevahemiku 10–100 t REACHregistreerimine) korral lisatakse tegevuskoht jaotises 3.3 Sites (tegevuskohad), ilmub see täielikus
sisukorras jaotises CORE / section 3.3 Sites (CORE / jaotis 3.3 „Tegevuskohad”). Kui aga
esitamisliigi REACH Registration 10–100 tonnes korral lisatakse näitaja uuringu kokkuvõte jaotises
6.1.1 Short-term toxicity to fish (lühiajaline toksilisus kaladele), ilmub see OECD all ühtlustatud
mallis C Effects on biotic systems, section 41 Short-term toxicity to fish (C Toime biootilistele
süsteemidele, jaotis 41, lühiajaline toksilisus kaladele).
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Jaotisepuu üksikpunktis andmete lisamiseks avage jaotis ja seejärel paremklõpsake selle pealkirja.
Olenevalt jaotisest on võimalik luua järgmisi liiki kirjeid.

1.8.2.1.

Endpoint study record (näitaja uuringu kirje)

Kõik OECD ühtlustatud mallide kohased kirjed on näitaja uuringu kirjed (endpoint study records).
Näide: OECD / A Füüsikalis-keemilised andmed … / 2 Sulamistemperatuur …
Joonis 19. Rühmas OECD näitaja uuringu kirje loomine

1.8.2.2.

Endpoint summary (näitaja kokkuvõte)

Rühma CORE jaotistes 4–7 on kõik kirjed näitaja kokkuvõtted.
Näide: CORE / A Füüsikalis-keemilised andmed … / 4.2 Sulamistemperatuur …
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Joonis 20. Rühmas CORE näitaja kokkuvõtte loomine

Kui rühmas OECD luuakse näitaja uuringu kirje ja rühmas CORE luuakse samas jaotises näitaja
kokkuvõte, kuvatakse nii kirje kui ka kokkuvõte, kui seda jaotist vaadatakse seoses konkreetse
õigusaktiga. Eelmise kahe näite korral (sulamistemperatuur) võib REACH-vaade olla ligikaudu
selline nagu järgmisel joonisel.
Joonis 21. Konkreetse õigusakti alusel kuvatud näitaja kokkuvõte ja näitaja uuringu kirje
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Record (kirje)

Kui kirje (record) sisaldab andmeid, mis ei ole näitaja uuring (endpoint study), nimetatakse seda
üksnes kirjeks.
Kõik rühmade EU_REACH ja EU_BPR kanded on kirjed.
Näide: CORE 3.10
Joonis 22. Kirje loomine rühmas EU_REACH

1.8.2.4.

Summary (kokkuvõte)

Kokkuvõte (summary), teisiti kui näitaja kokkuvõte (endpoint summary), hõlmab ainult kirjeid
(records), mitte näitaja uuringu kirjeid (endpoint study records).
Rühmas EU_BPR on kõik kanded kas kokkuvõtted (summaries) või kirjed (records).
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Joonis 23. Kokkuvõtte loomine rühmas EU_BPR

1.8.2.5.

Fikseeritud kirje

Fikseeritud kirje (Fixed record) luuakse jaotises, kus saab olla ainult üks kirje (record). Kõigis
teistes jaotistes võib kandeid olla mitu.
Näide: CORE / 1.1 Identifitseerimine

1.8.2.6.

Sisukorra filtreerimine

Filtriväljale (Filter) saab sisestada otsingusõna, mille järgi tehakse sisukorras otsing. Kuvatakse
kõik sisukorra jaotised, mille nimetuses on otsingusõna. Otsitakse ka kõigist kirjetest ja
kokkuvõtetest. Sisukorra hierarhiat laiendatakse sedavõrd, et kuvada otsingusõna sisaldavad
jaotised. Tühikuid arvestatakse tühikutena. Otsing ei ole tõstutundlik.
Otsingusõna eemaldamiseks klõpsake ristikujulist ikooni väljast paremal.
Järgmine näide kirjeldab jaotisepealkirjade filtreerimist:
otsingusõna on biot ja tulemus on OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and
kinetics (OECD / C Toime biootilistele süsteemidele / 56 Biotransformatsioon ja kineetika)
otsingusõna on bioti ja tulemus on OECD / C Effect on biotic systems (OECD / C Toime
biootilistele süsteemidele)
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Sisukorra funktsioonide menüü

Filtreerimisaknast paremal on valge allanoole kujuline ikoon. Ikoonil klõpsamine avab menüü
(vt järgmine joonis).
Joonis 24. Sisukorra funktsioonide menüü avamine

1.8.2.7.1.

Refresh (värskenda)

Funktsioon Refresh (värskenda) uuendab sisukorra andmebaasi kõige uuemate andmete alusel.
1.8.2.7.2.

Expand all (laienda kõik)

Funktsioon Expand all (laienda kõik) kuvab sisukorra täieliku puustruktuuri.
1.8.2.7.3.

Collapse all (ahenda kõik)

Funktsioon Collapse all (ahenda kõik) kuvab ainult sisukorra esimese taseme harud.

iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

1.8.2.7.4.

Lk / 26

Update references (uuenda viiteid)

Funktsioon Update references (uuenda viiteid) kopeerib kirjete ja kokkuvõtete muudatused
dokumenti, kus need esitatakse viitena. Need viited tehakse lõikelauafunktsiooniga paste
reference (kleebi viide), nagu on kirjeldatud punktis 1.10.2 „Vahekaart Clipboard manager
(lõikelauahaldur)”. Kui kirje või kokkuvõte on viide, on sisukorras tema ikooni peal nool.
1.8.2.7.5.

Show only records (näita ainult kirjeid)

Funktsioon Show only records (näita ainult kirjeid) filtreerib sisukorda nii, et kuvatakse ainult kirjed
(records) ja näitaja uuringu kirjed (endpoint study records).
1.8.2.7.6.

Show only summaries (näita ainult kokkuvõtteid)

Funktsioon Show only summaries (näita ainult kokkuvõtteid) filtreerib sisukorda nii, et kuvatakse
ainult kokkuvõtted (summaries) ja näitaja kokkuvõtted (endpoint summaries).
1.8.2.7.7.

Show all (näita kõiki)

Funktsioon Show all (näita kõiki) tühistab kõik kirjete (record) ja kokkuvõtete (summary) filtrid.
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (kopeeri sisu lõikelauale)

Funktsioon Copy contents to clipboard (kopeeri sisu lõikelauale) kopeerib kõik sisukorra andmed
lõikelauale, olenemata hetkel kuvatavast vaatest.

1.8.3.

Märkuste vahekaart navigeerimisaknas

Vahekaardil Annotations (märkused) on valitud dokumendi kõigi märkuste loetelu. Loetelukirjel
klõpsamine avab andmepaanil märkuse (Annotation). See avaneb ka, kui klõpsata avalehe
märkuste paneeli (Annotations), otsida märkust ja siis topeltklõpsata otsingutulemustes märkuse
kirjet.
Märkuste vahekaart kuvatakse olemite Substance (aine), Mixture/Product (segu/toode), Template
(mall) ja Dossier (toimik) korral.

1.9. Andmepaan
Andmepaani kaudu loetakse või muudetakse dokumendi teatud väljade andmeid. Kõigepealt tuleb
dokument navigeerimispaanil valida ja siis avada. IUCLID 5 muutmisrežiimi IUCLID 6-s ei ole.
Enamasti on IUCLID 5 väljad samal kujul ka IUCLID 6-s ja samaks on jäänud ka nende
kasutamise juhised.
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1.10. Teabepaan
Teabepaani väärtused ja funktsioonid on seotud hetkel avatud dokumendiga: näiteks dokumendi
tehniliste identifikaatorite teave, dokumendiga seotud andmete teave ja dokumendi muudatuste
loetelu. Teisiti kui IUCLID 5-s, saab teabepaanis kasutada ka lõikelaua funktsiooni.

1.10.1. Vahekaart Information (teave)
Vahekaardil Information (teave) on dokumendi liigi teave ja dokumendi kordumatu tunnuskood
(UUID). Kui dokument on toimikus (Dossier), esitatakse selle toimiku (Dossier) UUID-kood.

1.10.1.1. Original document (originaaldokument)
Originaaldokument (Original document) kuvatakse, kui avatud dokument on kirje või kokkuvõte,
mis on viide. Viidet saab vajalikku nuppu klõpsates uuendada või eemaldada. Kui viitav kirje või
kokkuvõte eemaldatakse, muutub ta viidatud kirje või kokkuvõtte staatiliseks koopiaks ja sisaldab
viimasel uuendamisel saadud andmeid. Järgmisel joonisel on selle näide.
Joonis 25. Viite originaaldokument

1.10.2. Vahekaart Clipboard manager (lõikelauahaldur)
Lõikelaud võib sisaldada kirjete (records), näitaja uuringu kirjete (endpoint study records),
kokkuvõtete (summaries) ja näitaja kokkuvõtete (endpoint summaries) kandeid, mis on kopeeritud
sisukorrarida paremklõpsates. Järgmisel joonisel on selle näide.
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Joonis 26. Lõikelauahaldur

Selgitus (joonis 26):
1. Kleebi valitud kanne
2. Kleebi kõik
3. Kleebi valitud kanne viitena
4. Kleebi kõik viitena
5. Kustuta valitud kanne
6. Kustuta kõik
Lõikelaual oleva kande saab kleepida dokumenti ühe korra või viitena. Aine (Substance),
segu/toote (Mixture/Product) või malli (Template) sisukorras on viitena kleebitud kande ikooni peal
nool. Viiteid saab uuendada kogu viitavas dokumendis ühekorraga või viiteks oleva kirje või
kokkuvõtte järgi ühekaupa. Kirje või kokkuvõtte järgi saab viiteid uuendada ühekaupa teabepaani
teabekaardil, nagu on kirjeldatud punktis 1.10.1 „Vahekaart Information (teave)”.

1.10.3. Vahekaart Attachments (manused)
Selle vahekaardiga hallatakse avatud dokumendi ja selle manuste seost. Manused on omaette
arvutifailid, mis on loodud väljaspool IUCLIDi. Manuseid saab lisada, avada ja kustutada;
salvestada saab ka märkusi.

1.10.4. Vahekaart Modification history (muudatuste loetelu)
Muudatuste loetelu vahekaardil kuvatakse avatud dokumendi muudatuste kirjutuskaitstud loetelu.
Väljad on date (kuupäev), author (autor), legal entity (juriidiline isik) ja remarks (märkused).
Autoriks on märgitud kasutaja (User) nimi.
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1.10.5. Vahekaart Annotations (märkused)
Selle vahekaardiga hallatakse avatud dokumendi ja selle märkuste (Annotations) seost. Märkused
(Annotations) võivad olla seotud olemitega Substance (aine), Mixture/Product (segu/toode),
Template (mall) ja Dossier (toimik). Avatud dokumendiga automaatselt seostatava uue märkuse
(Annotation) saab luua nupuga New (uus). Olemasoleva märkuse (Annotation) saab siduda
nupuga Link (seo). Selleks klõpsake nuppu Link (seo); avaneb otsinguaken. Otsige vajalik märkus
(Annotation), valige see ja seejärel klõpsake nuppu Assign (määra). Tavaliste võtetega saab valida
korraga mitu märkust.

1.10.6. Vahekaart References (viited)
See vahekaart kuvatakse ainult siis, kui avatud dokument on märkus (Annotation). Vahekaardil on
märkusega (Annotation) seotud dokumentide loetelu. Seose eemaldamiseks tuleb valida loetelust
dokument ja klõpsata nuppu Unlink (eemalda seos).

2. Aine
Aine (Substance) on IUCLIDi tarkvaraolem, millega salvestatakse teavet millegi kohta, mida
õiguslikus mõttes käsitatakse ühe keemilise ainena.
Aine (Substance) väljadele saab salvestada mitmesugust teavet, mis on keemiliste ainete
reguleerimise kontekstis asjakohane. Mõni väli on seotud konkreetsete õigusaktidega, teised on
üldisemad. Käesolevas käsiraamatus ei kirjeldata, mis andmeid tuleb väljadele sisestada. Vajalik
teave on nende õigusaktide nõutavate andmete juhendites. Väljad on esitatud sisukorrana.
IUCLID 6 sisukorra üldpõhimõtteid kirjeldatakse punktis 1.8.2 „Sisukorra vahekaart
navigeerimisaknas”.
Aine (Substance) identifitseerimisandmed esitatakse jaotises 1 General information (üldteave).
Jaotises 1.1 Identification (identifitseerimine) on kaks kohustuslikku välja: Substance name (aine
nimetus) ja Legal entity (juriidiline isik). Juriidilise isikuga (Legal entity) sidumiseks klõpsake
seoseikooni
väljal Legal entity (juriidiline isik), valige juriidiline isik (Legal entity) ja seejärel
klõpsake nuppu Assign (määra). Jaotises 1.1 Identification võib aine kõige olulisema koostisosa
tähistamiseks luua seose olemiga Reference substance (võrdlusaine). Aine (Substance)
identifitseerimisandmete kohta esitatakse rohkem andmeid jaotises 1.2 Composition (koostis), kus
saab määratleda ühe või mitu koostist. Koostises võib olla koostisosade (constituents), lisaainete
(additives) ja lisandite (impurities) identifitseerimisandmed ning nende suhteline sisaldus üksteise
suhtes. Aine (Substance) identifitseerimisandmete kasutamist konkreetse õigusakti kohaselt
kirjeldatakse selle õigusakti juhendis.

2.1. Seonduv aineteave
Aine (Substance) jaotises 0 Related information (seonduv teave) on alajaotised, kuidas see aine
(Substance) on seotud muude olemitega: Template (mall), Category (kategooria), Mixture/Product
(segu/toode) ja Assessment entity (hindamisolem). Nende asukoht on märgitud järgmisel joonisel.
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Joonis 27. Aine täielik sisukord ja seonduva teabe jaotised selles

Jaotises Templates (mallid) on teave, mis mallid (Templates) on seotud selle ainega (Substance),
vt peatükk 4 „Mall”. Jaotises Categories (kategooriad) on teave, mis kategooriatesse (Categories)
aine (Substance) kuulub, vt peatükk 5 „Kategooria”. Jaotises Mixtures (segud) on teave, mis
segudes/toodetes (Mixture/Products) aine (Substance) esineb, vt peatükk 3 „Segu/toode”. Jaotises
Assessment entities (hindamisolemid) on teave, kuidas aine (Substance) on seotud
hindamismenetlusega, vt peatükk 2.2 „Hindamisolem”.

2.2. Hindamisolem
Hindamisolemit võib käsitada mahutina, mis sisaldab hindamiseks kasutatavaid aine omaduste
andmeid (näitajate kaupa). Sellega saab määratleda sidusaid omaduste kogumeid, et hinnata aine
konkreetseid koostisi/vorme (mida turustatakse või mis tekivad kasutamisel).
Hindamisolemi põhimõtte eesmärk on anda kasutajatele vahend, millega IUCLIDis
dokumenteerida keerukaid hindamisjuhtumeid. Lihtsa hindamise jaoks hindamisolemeid vaja ei
ole.
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Iga hindamisolem koosneb nimetusest, koostisest ja hindamisolemi aluseks olevate näitaja
kokkuvõtete loetelust. Hindaja peab konkreetse näitaja kokkuvõttega siduma kõik näitaja uuringu
kirjed, mis on kokkuvõtte jaoks asjakohased.

2.3. Hindamisolem IUCLID 6-s
Kui klõpsata jaotist 0.4 Assessment entity (hindamisolem), avaneb hindamisolemi üldpaan
(Assessment entity overall pane). Väljale Description of the chemistry of the substance during its
life cycle (aine keemia olelustsükli jooksul) tuleb sisestada hindamispõhimõtte kirjeldus, lähtudes
aine keemilisest struktuurist ja kasutusaladest, ning hindamisolemite loomise üldpõhjendus.
Eraldi väljale saab sisestada avaldatava kirjelduse.
Samal üldpaanil on hindamisolemite tabel (Assessment entities table), kus on aine
hindamisolemite täielik loetelu. Andmed ilmuvad tabelisse automaatselt kohe, kui hindamisolem
määratletakse aine (Substance) jaotises 0.4. Funktsioon go to link target (liigu seotud objekti
juurde) viib valitud hindamisolemi (Assessment entity) juurde ja kuvab seonduva teabe.

2.3.1.

Hindamisolemi loomine

Hindamisolemi (Assessment entity) loomiseks tuleb aine (Substance) sisukorras paremklõpsata
jaotist 0.4, seejärel valida New (uus) ja siis valida hindamisolemi liik. Võimalikud valikud on
järgmised.
•
•
•
•

Registreeritud aine eraldi ainena
Registreeritud aine konkreetne koostis/vorm
Registreeritud aine koostisosa või koostisosade rühm
Registreeritud aine muundumine

Kõigi hindamisolemite (Assessment entity) liikide korral kuvatakse tavaliselt järgmised väljad.

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (hindamisolemi nimetus)

Siia sisestab kasutaja hindamisolemi (Assessment entity) nimetuse. Et seda nimetust puuvaates ei
kuvata, soovitame muuta puuvaates oleva hindamisolemi (Assessment entity) nimetuse.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (seos registreeritud ainega)

See oleneb hindamisolemi (Assessment entity) liigist. Kanne on kirjutuskaitstud.

2.3.1.3.

Assessment entity composition (hindamisolemi koostis)

Selles tabelis määratleb kasutaja hindamisolemi (Assessment entity) koostise, et selgitada
hindamisolemi (Assessment entity) määratlust. Sõltuvalt hindamisolemi (Assessment entity) liigist
loob kasutaja seose ühe teabeelemendiga järgmistest:
– olemasolev koostis jaotises 1.2 [Specific composition/form of the registered substance
(registreeritud aine konkreetne koostis/vorm)];
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– loetelu võrdlusainetest (Reference substances), mis moodustavad osa jaotises 1.2 esitatud
koostistest [(group of) constituent in the registered substance registreeritud aine koostisosa või
koostisosade rühm];
– üks IUCLIDis olemasolevatest võrdlusainetest (Reference substances) [transformation of the
registered susbtance (registreeritud aine muundumine)]

2.3.1.4.

Compositions/forms covered by the Assessment entity (hindamisolemiga
hõlmatud koostised/vormid)

Hindamisolemi (Assessment entity) saab siduda jaotises 1.2 esitatud koostistega, mis näitab, et
seda kasutatakse nende hindamisel. See seos aitab mõista hindamispõhimõtet ja eelkõige
järgmiste elementide seoseid:
1. koostis ja kasutusala (IUCLIDi jaotises 3.5)
2. kasutusalaga seotud toetavad tegevused ja kokkupuutehinnangud (seoses hindamisolemitega
(Assessment entities).

2.3.1.5.

Additional information (lisateave)

Siia tuleb märkida eriteave, mida ei ole märgitud hindamisolemi loomise üldselgituses väljal
Description of the chemistry of the substance during its life cycle (aine keemia olelustsükli jooksul).
Näiteks saab sellega põhjendada koostisosade rühmitamist jaotises (group of) constituents
(koostisosa või koostisosade rühm).

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (seotud näitaja kokkuvõte)

IUCLIDi andmestiku selguse ja sortimise tagamiseks tuleb kõik hindamisolemi (Assessment entity)
jaoks asjakohased uuringukirjed ja näitaja kokkuvõtted sellega siduda. Nii saab neid näiteks
IUCLIDi andmestikuvaates sortida ja seejärel teatada kemikaaliohutuse aruandes, kasutades
funktsiooni Report generator (aruande generaator). Selle tabeli kaudu saab kasutaja siduda
hindamisolemiga (Assessment entity) kõik selle jaoks asjakohased näitaja kokkuvõtted. Näitaja
kokkuvõtet hindamisolemiga (Assessment entity) sidudes saab lisada (kui asjakohane) väljale
Notes (märkused) näitaja kokkuvõtte asjakohasuse hindamisolemi (Assessment entity) suhtes. Iga
nii seotud näitaja kokkuvõte on soovitatav siduda ka kõigi uuringukirjetega, mis on kokkuvõtte
jaoks asjakohased. Nii seotakse hindamisolem (Assessment entity) kaudselt näitaja uuringutega.

2.3.1.7.

Reaction schema (reaktsiooniskeem)

Vajaduse korral laadige üles reaktsiooniskeemi kujutis [Transformation of the registered substance
(registreeritud aine muundumine)].

3. Segu/toode
Segu/toode (Mixture/product) on IUCLIDi tarkvaraolem, millega salvestatakse teavet millegi kohta,
mida õiguslikus mõttes käsitatakse seguna või biotsiidimääruse alusel tootena.
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Segu/toote olemi (Mixture/Product) struktuur sarnaneb aine (Substance) struktuuriga, mida
kirjeldatakse peatükis 2 „Aine”, kuid jaotises 1.2 Composition (koostis) on olulisi erinevusi. Siin on
lisaväli Formulation type (valmistise liik), mis on asjakohane toodete (Products) korral. Samuti
võivad segu/toote (Mixture/Product) koostises olla mitte komponendid (components), vaid
koostisained (constituents). Koostises võib olla mitu komponenti (components), lisandit (impurities)
ja lisaainet (additives), mille korral võidakse viidata mitte võrdlusainele (Reference substance), vaid
samuti kas ainele (Substance) või segule/tootele (Mixture/Product). Seega tuleb komponendi
(component), lisandi (impurity) või lisaaine (additive) identifitseerimiseks seose loomisel valida ka
olemi liik (vt järgmine joonis).
Joonis 28. Segu/toote koostise korral viidatava olemi liigi valimine

Täiendavaid komponente (components), lisandeid (impurities) ja lisaaineid (additives) saab lisada
korratavate plokkidena. Järgmisel joonisel on näide, mille mõlemad komponendid on ained.
Lisandid (impurities) puuduvad, lisaaineid (additive) on üks.
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Joonis 29. Segu/toote koostise näide

3.1. Segu/toote seonduv teave
Segu/toote (Mixture/Product) jaotises 0 Related information (seonduv teave) on alajaotis, mis
näitab, mis mallid (Templates) on vahetult seotud selle segu/tootega (Mixture/Product), nagu on
kirjeldatud peatükis 4 „Mall”.

4. Mall
Mall (Template) on olem, millega saab mitme jaotise andmed korraga kanda aine (Substance) või
segu/toote (Mixture/Product), ilma et oleks vaja kõiki neid jaotisi käsitsi uuesti luua ja sisestada
andmed uuesti.
Mallis (Template) on kaks kohustuslikku välja: Template name (malli nimetus) ja Legal entity
(juriidiline isik). Juriidilise isikuga (Legal entity) sidumiseks klõpsake seoseikooni
väljal Legal
entity (juriidiline isik), valige juriidiline isik (Legal entity) ja seejärel klõpsake nuppu Assign (määra).
Malli (Template) struktuur sarnaneb aine (Substance) struktuurile, kuid selles puudub rühmas
CORE jaotis 0 ning alajaotised 1.1 Identity (identifitseerimine) ja 1.3 Identifiers (identifikaatorid),
sest see teave esitatakse olemi abil, millega mall (Template) on seotud.
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4.1. Koostis mallis
Jaotis 1.2 Composition (koostis) on aine (Substance) ja segu/toote (Mixture/Product) korral erinev.
Et sama malli (Template) saaks kummagagi siduda, saab luua kaks liiki koostist (composition), ühe
aine (Substance) ja teise segu/toote (Mixture/Product) jaoks (vt järgmine joonis).
Joonis 30. Koostise loomine mallis

Koostiste (compositions) nimetused viitavad nende liigile, nagu kujutab järmgine joonis:
Joonis 31. Koostis mallis aine ja segu/toote korral

Malli (Template) sidumisel aine (Substance) või segu/tootega (Mixture/Product) lisatakse ainult
õiget liiki koostis (composition).
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4.2. Malli sidumine ainega või segu/tootega
Malli (Template) sidumiseks avage aine (Substance) või segu/toode (Mixture/Product) ning avage
selle sisukorra rühma CORE jaotis 0 Related information (seonduv teave) ja seejärel
topeltklõpsake jaotist Template (mall). Avaneb selle aine (Substance) või segu/toote
(Mixture/Product) malli (Template) haldamise aken (vt järgmine joonis).
Joonis 32. Malli sidumine kopeerides või pärides

Malli (Template) saab sisuda kahel viisil: pärides (inherit) ja kopeerides (copy).
Pärimine (Inherit) loob dünaamilise lingi aine (Substance) või segu/toote (Mixture/Product) ja malli
(Template) vahel. Andmeid saab muuta ainult mallis (Template), mitte selles aine (Substance) ega
segu/toote (Mixture/Product) olemis, millega mall (Template) seotakse. Mallis (Template) tehtud
muudatused ilmuvad kohe ka aine (Substance) või segu/toote (Mixture/Product) olemis.
Kopeerimine (Copy) lisab mallis (Template) olevate dokumentide koopia aine (Substance) või
segu/toote (Mixture/Product) olemile. Link puudub. Nii kopeeritud dokumenti saab muuta aine
(Substance) või segu/toote (Mixture/Product) olemis, kuhu dokument kopeeriti. Isegi malli
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(Template) täielik kustutamine ei kahjusta aine (Substance) või segu/toote (Mixture/Product)
olemis sisalduvaid andmeid.
Malli (Template) funktsioonid IUCLID 6-s on veidi teistsuguseid kui IUCLID 5-s: nimelt ei ole mall
(Template) omaette ei päritud (inherit) ega koopia (copy) tüüpi. Pärimise (inherit) ja kopeerimise
(copy) erinevus ilmneb üksnes malli (Template) ja aine (Substance) või segu/toote
(Mixture/Product) seose suhtes. Seega saab sama malli (Template) mõnes viites pärida ja mujal
kopeerida.
Kui olete otsustanud, kas kasutate pärimist (inherit) või kopeerimist (copy) klõpsake malli
(Template) haldamise aknas kas funktsiooni Add (lisa) või Copy templates (kopeeri mallid). Ülal
näites on kursor funktsiooni Add (lisa) kohal, mille klõpsamise järel tekib dünaamiline link
parasjagu avatud ainele (Substance). Funktsioonil Add (lisa) klõpsamine avab hüpikakna, milles
saab otsida ja määrata vajaliku malli (Template). Järgmise joonise näites on leitud kõik
olemasolevad mallid (Templates) metamärgiga * nimetuse väljal. Näites määratakse mall
Template_1.

Pärast määramist lisatakse see mall (Template) pärimisega (inherit) saadud mallide (Templates)
loetellu. Loetelu malle (Templates) saab ümber järjestada ja loetelust kustutada. Loetelust
kustutamine ei mõjuta malli (Template) ennast, vaid üksnes eemaldab mallis (Template) esitatud
andmed aine (Substance) või segu/toote (Mixture/Product) olemist. Mallis (Template) esitatud
dokumendid lisatakse sisukorda koos olemasolevate dokumentidega ja tähistatakse ikooniga,
millel on tavaline ikoon ümbrises (vt järgmine joonis).
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Joonis 33. Aine olemis olevad dokumendid, mis on päritud mallist

Mallist (Template) dokumentide kopeerimiseks klõpsake malli (Template) haldamise aknas
funktsiooni Copy templates (kopeeri mallid). Avaneb hüpikaken, milles saab otsida ja määrata
vajaliku malli (Template). Järgmise joonise näites on leitud kõik olemasolevad mallid (Templates)
metamärgiga * nimetuse väljal. Kopeerima hakatakse malli (Template) nimetusega Template_1.
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Pärast nupu Copy (kopeeri) klõpsamist ilmub aruanne kopeeritud dokumentide kohta (vt järgmine
joonis).
Joonis 34. Aruanne mallist kopeeritud dokumentide kohta

Mallist (Template) kopeeritud dokumendid lisatakse sisukorda olemasolevate dokumentide juurde.
Dokumendi ikoon on tavaline, sest puudub link mallist (Template) pärit andmetele, ja dokumenti
saab muuta. Järgmisel joonisel on näidatud mallist (Template) kopeeritud ja päritud ning aine
olemis loodud dokumendid.
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Joonis 35. Mallist aine olemisse kopeeritud dokumendid

Kõik mallis (Template) olevad dokumendid kopeeritakse. Kopeerimisel ei saa kopeeritavate
dokumentide valikut piirata. Kui mall (Template) kopeeritakse samasse aine (Substance) või
segu/toote (Mixture/Product) olemisse mitu korda, lisatakse sisukorda dokumentide lisakoopiad ja
andmeid üle ei kirjutata.

5. Kategooria
Kategooria (Category) on olem, mis võimaldab IUCLID 6-s kirjeldada kemikaalikategooriat. See
peatükk koosneb kahest osast. Esimene osa selgitab üldiselt, mis on kemikaalikategooria, ja teine
osa kirjeldab, kuidas esitada ja analüüsida kemikaali kategooria andmeid IUCLID 6-s.

5.1. Kemikaalikategooria
Kemikaalikategooria on kemikaalide rühm, mille füüsikalis-keemilised ja toksikoloogilised
omadused on tõenäoliselt sarnased või mis käituvad struktuurse sarnasuse tõttu kindla mudeli
järgi. Struktuurse sarnasuse tõttu võivad ained käituda prognoositava mudeli kohaselt vähemalt
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mõne järgmise parameetri või kõigi osas: füüsikalis-keemilised omadused, käitumine keskkonnas
ja mõju keskkonnale ning mõju inimtervisele. Sarnasuse aluseks võib olla järgmine:
1. sama funktsionaalrühm (nt aldehüüd, epoksiid, ester, metalliioon jne) või
2. tõenäoliselt samad lähteained ja/või füüsikalistel ja bioloogilistel protsessidel tekkivad samad
lagunemissaadused, mille tulemuseks on sarnase struktuuriga kemikaalid (näiteks seonduvate
kemikaalide, nt hape/ester/sool, uurimise ainevahetusrajapõhine lähenemine) ning
3. omaduste võimenduv ja püsiv muutumine kategooria raames (nt ahelapikkusel põhinev
kategooria).
Kemikaalikategooriat määrab kemikaalide loetelu (kategooria liikmed) ning omaduste ja/või mõjude
kogum, mille kohta on olemas või on võimalik tuletada katsepõhised või hinnangulised andmed
(kategoorianäitajad). Kemikaalikategooria saab esitada maatriksina.
Kemikaalikategooria andmelünki saab täita mitmesuguste meetoditega, näiteks lihtsa
analoogmeetodiga, suundumuste analüüsiga (inter- ja ekstrapolatsiooniga) ning
arvutusmeetoditega, mis põhinevad struktuuri-aktiivsuse (SAR), struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivsel
(QSAR) või aktiivsuse-aktiivsuse kvantitatiivsel seosel (QAAR).

5.2. Kategooria olem
Olem Category (kategooria) sisaldab kemikaalikategooria moodustamise põhjendust ja mitu
aineolemit (Substance), mis sisaldavad kemikaalikategooria kemikaalide teavet. Kategooria
(Category) olemis saab kasutada funktsiooni category matrix (kategooriamaatriks). See kuvab
kategooria kõigi ainete (Substances) seosed dokumentidega jaotiste kaupa. Maatriksi (matrix) abil
on lihtsam näha, mis aine (Substance) olemid sisaldavad vajalikke dokumente, ja nende vahel
liikuda.
Kategooria (Category) olemil peab olema nimetus ja olem peab olema seotud juriidilise isikuga
(Legal entity). Võimalik on esitada kategooria regulatiiveesmärki (vt järgmine joonis).
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Joonis 36. Kategooria kohustuslikud väljad

Kategooria ja selle põhjenduse teabe saab sisestada lehe allosas olevale väljale (vt järgmine
joonis).
Joonis 37. Kategooria põhjendused ja selgitused

Kategooria (Category) liikmeid hallatakse tabelis (vt järgmine joonis). Liikmeks võib olla mis tahes
aine (Substance), millele kasutajal (User) on juurdepääs.

iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

Lk / 43

Joonis 38. Kategooria liikmete haldamine

Kategooriamaatriks loetleb järgmisel joonisel märgitud väljal dokumendid, mis sisalduvad valitud
jaotistes. Jaotiste valimiseks klõpsake allanoolt.
Joonis 39. Kategooriamaatriksis kuvatavad jaotised

Järgmine joonis kujutab jaotiste valimist.
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Kui olete valiku teinud, klõpsake nuppu OK. Kui vaja, saab valikut hiljem muuta.
Kategooriamaatriksi avamiseks klõpsake linki Matrix (maatriks) andmepaani (Data) päises
(vt järgmine joonis). Joonisel kujutatud linkidega saab liikuda maatriksi ja kategooria haldamise
akna vahel.
Joonis 41. Liikumine maatriksi ja kategooria haldamise akna vahel

Järgmisel joonisel on maatriksi pealehe näide.
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Joonis 42. Maatriksi pealeht

Maatriksis on valitud jaotised esitatud ridadena ja iga liikmeks olev aine (Substance) on eraldi
veerus. Vähemalt ühe dokumendi olemasolul näitab ikoon, kas see on uuringu kirje või uuringu
kokkuvõte ning kas see on viidatud dokument. Maatriksiliidese ülaosas paremal on ikoonid, millega
saab filtreerida kujutatud dokumente liigi alusel. Ikooni ees olev arv tähendab jaotises aine
(Substance) olemis olevate dokumentide arvu. Ikooni klõpsamine avab rippmenüü, kus saab
dokumendi valida. Valitud dokument kuvatakse andmepaanil. Kategooria (Category) juurde
naasmiseks klõpsake tagasiliikumisnuppu ülemisel tööriistaribal.
Aine (Substance) nimetuse klõpsamine avab aine (Substance) andmete (Data) aknas.
Jaotise kõigi ainete (Substances) kõigi dokumentide kuvamiseks klõpsake jaotise nimetust.
Avaneb alljärgneval joonisel kujutatu sarnane vaade.
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Joonis 43. Kategooria konkreetse jaotise dokumendid

Siin saab lisada uue kokkuvõtte, klõpsates kokkuvõtte lisamise nuppu

.

Kategooria on IUCLID 6-s veidi teistsugune kui IUCLID 5-s – malli (Template) ei saa otseselt
siduda kategooriaga (Category) siduda. Samas saab malli (Template) siduda ainega (Substance),
mis sisaldub kategoorias (Category).

6. Märkus
IUCLID 6 olemis Annotation (märkus) on teave, mis on seotud andmete hindamisega teatud
regulatiivkontekstis, näiteks reguleeriva asutuse poolt. Andmeid saab talletada struktureerituna ehk
see ei ole üksnes manus. Liideses on kaks järgmist vahekaarti.

6.1. Basic data (põhiandmed)
Sisestage märkuse ja organisatsiooni nimetus. Väljal Annotation status (Märkuse olek) saab
märkida, kas märkust veel käsitletakse või on valmis. Väljale Attached regulatory authorities'
evaluation (reguleerimisasutuse hinnang manusena) saab manusena üles laadida hinnangu.

6.2. Dataset data (andmestiku andmed)
Vahekaardil väljadele saab märkida hindamise üksikasjalikud andmed. Väli Remarks
(lisamärkused) on vabatekstiväli ja kasutab vabatekstimalli. Vabatekstimall pakub soovitusi, mida
sisestada. Vabatekstimalli avamiseks klõpsake ikooni, millel on A-täht ja paremas allnurgas nool:
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. Teksti kopeerimiseks mallist väljale klõpsake nuppu Insert (sisesta). Nüüd saab teksti muuta, et
see sisaldaks asjakohaseid andmeid.

7. Toimik
Olem Dossier (toimik) on kirjutuskaitstud koopia andmetest, mis on salvestatud aine (Substance)
või segu/toote (Mixture/Product) olemis. Tüüpiliselt esitatakse toimiku (Dossier) kaudu andmed
reguleerimisasutusele, et täita õigusakti, näiteks REACH-määruse kohustust.

7.1. Toimiku koostamine
Enne toimiku (Dossier) koostamist veenduge, et aine (Substance) või segu/toote (Mixture/Product)
olemis on olemas vähemalt toimiku (Dossier) koostamiseks vajalikud andmed. Toimiku (Dossier)
koostamisel saab jätta kasutamata aine (Substance) või segu/toote (Mixture/Product) olemi
ebavajalikke andmeid. Seega ei ole ebavajalikke andmeid vaja aine (Substance) või segu/toote
(Mixture/Product) olemist enne toimiku (Dossier) koostamise alustamist eemaldada. NB! Toimikut
(Dossier) ei saa muuta – muudatuste tegemiseks tuleb toimik (Dossier) koostada uuesti. Toimik
(Dossier) koostatakse viisardi abil. Viisardi kasutamise ajal on IUCLIDi liidese muud funktsioonid
blokeeritud, nii et andmeid ei saa muuta.
Toimiku (Dossier) omanikuks on juriidiline isik (Legal entity), kes on seotud toimiku koostanud
kasutajaga (User). Veenduge enne toimiku (Dossier) koostamist, et juriidiline isik (Legal entity) on
õige. Juriidilise isiku (Legal entity) nimi kuvatakse liidese alumisel tööriistaribal paremal.
Viisardi käivitamiseks paremklõpsake navigeerimispaanil kuvatud otsingutulemustes vajalikku aine
(Substance) või segu/toote (Mixture/Product) kirjet. Järgmisel joonisel on selle näide.
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Joonis 44. Toimiku koostamise viisardi käivitamine

Viisard avaneb hüpikaknas. Akna päises on viisardi täitmise juhiseid. Jaluses on kujutatud, mis
etapp on parajasti käsil. Sisestatud andmetega seotud veateated kuvatakse jaluses.
Valige viisardi esimesel lehel toimiku (Dossier) liik. Liigid vastavad vaadetele, mida saab valida
aine (Substance) ja segu/toote (Mixture/Products) sisukorras. Seda, kumba valida, selgitatakse
selle õigusakti juhendis, mille nõuete täitmiseks koostatakse toimik (Dossier). Järgmises näites on
toimiku liik REACH Registration 10–100 tonnes (kogusevahemiku 10–100 t REACHregistreerimine).
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Joonis 45. Toimiku liigi valimine

Kui ainele (Substance) või segule/tootele (Mixture/Product), mille kohta toimik (Dossier)
koostatakse, viidatakse kategooria (Category) olemis, on viisardi esilehel vahekaart Use related
categories (kasuta seonduvaid kategooriaid), kus saab hallata kategooriate (Categories) lisamist
toimikusse. Vaikesuvand Yes (jah) lisab kõik kategooriad (Category), mis viitavad sellele ainele
(Substance) või segule/tootele (Mixture/Product). Peale selle saab valida kategooria(te) (Category)
alamrühma või valida mitte ühtki. Järgmise joonise näites valitakse toimikusse (Dossier) ainult
kategooria (Category) olem category_1.
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Joonis 46. Kategooria lisamine toimikusse

Edasiliikumiseks klõpsake viisardi nuppu Next (edasi).
Järgmisel lehel on filtrid, millega saab toimikust (Dossier) välju automaatselt välistada, olenevalt
välja liigist ja väljadele määratud lippude tähendusest. Vaikimisi ei välistata ühtki välja. Viisardi
selle etapi filtreid rakendatakse kumulatiivselt – kui mis tahes reegel välistab välja, jäetakse see
toimikust välja. Esimese suvandiga saab välistada väljad, mis viitavad konfidentsiaalsetele
katsematerjalidele. Järgmised kaks jaotist – Confidentiality (konfidentsiaalsus) ja Use restricted to
selected regulatory programmes (valitud reguleerimisprogrammidega piirnev kasutusala) – on
seotud lippude tähendusega. Lippe kirjeldatakse punktis 1.2.1 „Lipp”.
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Joonis 47. Väljade automaatne väljajätmine toimikust

Selgitus (joonis 47):
1. Avage valikumenüü (vt järgmine joonis).
2. Lugege, mida tähendavad lühendid.
3. Tühistage kõik valikud korraga.
Mustal kolmnurgal klõpsamine avab valikumenüü (vt järgmine joonis). Lipuga tähistatud välja
automaatseks väljajätmiseks tühjendage märkeruut. Suvandi Not confidential
(mittekonfidentsiaalne) märkeruudu tühjendamisel jäetakse kõrvale väljad, millele ei ole määratud
lippu, ja jäetakse alles ainult teatud põhiandmed, ilma milleta puuduks toimikul (Dossier) tähendus.
Joonis 48. Väljade automaatne väljajätmine toimikust konfidentsiaalsuslippude tähenduse järgi
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Järgmisel joonisel on reguleerimislippude valikumenüü. Näide: kui tühjendada suvandi EU: CLP
märkeruut, jäetakse selle lipuga väljad toimikust automaatselt välja.
Joonis 49. Väljade automaatne väljajätmine toimikust reguleerimislippude tähenduse järgi

Viisardi järgmine etapp võimaldab jätta välja olemid Annotation (märkus). Vaikimisi need kõik
kaasatakse. Viisardilehe allosas vasakul on suvand, millega saab dokumente toimikust (Dossier)
käsitsi välja jätta. Järgmisel joonisel on vaikevaade.
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Joonis 50. Märkuste väljajätmine

Viisardi järgmine etapp võimaldab dokumente toimikust (Dossier) käsitsi välja jätta ja kontrollida,
mis dokumendid on olemas. Järgmisel joonisel on näide koos selgitustega.
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Joonis 51. Dokumentide käsitsi valimine toimikusse

Selgitus (joonis 51):
1. Vasakul on loetletud kõik olemid, mis peavad sisalduma toimikus (Dossier). Loetelust olemi
valimisel ilmub selle teave keskmisel ja paremal ülapaneelil.
2. Keskmisel ülapaneelil on valitud olemi puustruktuur koos dokumentidega, millele olem viitab.
Siin näites on puustruktuuri ülaosas näha olemi nimetus template_1.
3. Paremal ülapaneelil on dokumendid, mis viitavad valitud olemile.
4. Kui tühjendada vasaku ülapaneelil märkeruut olemi ees, jäetakse see olem toimikust (Dossier)
välja. Välja ei saa jätta olemit, millest koostatakse toimikut (Dossier). Sel põhjusel on näites
olemi Substance (aine) ees olev märkeruut hall.
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5. Olemi puuvaates (keskmisel ülapaneelil) saab jaotisi välja jätta, tühjendades nende ees olevad
märkeruudud. Mõne jaotise korral ei ole see võimalik, sest IUCLID määrab kohustuslikud
jaotised selle järgi, mis toimiku (Dossier) liik valiti viisardi 1. etapis. Kohustuslikke jaotisi ei saa
välja jätta. Esitatud näidetes kuvatakse nii kohustuslike kui ka mittekohustuslike jaotiste
dokumendid. Jaotis, millest on dokument välja jäetud, on puuvaates teistsuguse ikooniga
(vt järgmine joonis).
Joonis 52. Jaotis, millest on toimiku koostamisel dokumente välja jäetud

6. Keskmise ülapaneeli all on märgitud toimiku (Dossier) liik.
7. Alapaneelil on toimiku (Dossier) eeldatav lõplik sisu.
8. Iga paneeli sisu saab filtreerida, sisestades vajaliku teksti kasti filtrilehtri kõrval.
9. Paneeli suuruse muutmiseks hoidke kursorit paneeli piiri kohal, kuni ilmub kahe otsaga nool;
seejärel klõpsake ja lohistage.
Kui välja jäetakse olem, mis on koostatava toimiku (Dossier) jaoks oluline, ilmub järgmine hoiatus.
Joonis 53. Veateade: toimiku jaoks oluline jaotis on jäetud välja

Kui olete välistanud dokumendid, mille väljajätmist peate vajalikuks, liikuge viisardi järgmisse
etappi, kus sisestatakse haldusteave. See teave paigutatakse toimiku (Dossier) päisesse. Toimiku
(Dossier) kõikides liikides on väljad Public name (avalik nimetus) ja Submission remark
(esitamismärkus). Avaliku nimetuse (Public name) väli toimiku (Dossier) päises on valikuline. Välja
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täitmise juhised on vastava õigusakti juhendites. Kui välja väärtus ei ole nõuetekohane, on selle
värvus roosa ja viisardilehe jaluses kuvatakse probleemi olemuse abiteave. Kui kõik
nõuetekohased andmed on sisestatud, lõpetage viisard. Kui toimik (Dossier) on koostatud
nõuetekohaselt, ilmub järgmine teade.
Joonis 54. Toimik on edukalt koostatud

Klõpsake nuppu Yes (jah) ja siis kontrollige, kas koostatud toimik (Dossier) on selline, nagu
soovisite.

7.2. Toimiku struktuur
Toimiku (Dossier) olem sisaldab kirjutuskaitstud koopiat andmetest, mis pärinevad aine
(Substance) või segu/toote (Mixture/Product) olemist, ning peale selle päises olevat teavet ja
teatud juhtudel kategooria teavet. Kui avate toimiku, mis on kuvatud navigeerimispaanil
(Navigation) otsingutulemuste seas, ilmub vahekaart Components (komponendid). Sellel on
toimikus (Dossier) sisalduvate olemite puuvaade. Toimikus (Dossier) sisalduva olemi koopia ikooni
peal on lukukujutis, mis tähendab, et teave on kirjutuskaitstud. Juurdepääs algsele olemile on
endiselt olemas, kuid puudub algse olemi ja toimikus (Dossier) oleva koopia seos. Vaikimisi on
puuvaade täielikult ahendatud – näha on ainult aine (Substance) või segu/toode (Mixture/Product),
mille põhjal koostati toimik (Dossier), ning juriidiline isik (Legal entity), kes oli seotud kasutajaga
(User) toimiku (Dossier) koostamise ajal. See juriidiline isik määrab toimiku (Dossier) omaniku.
Parempoolsel andmepaanil (Data) on toimiku (Dossier) päis. Järgmise joonise näites on kujutatud,
kuidas kuvatakse toimiku (Dossier) päises toimiku (Dossier) kõrgeima tasandi olemid. Kontrollige,
et toimiku (Dossier) koostamise viisardis sisestatud teave on esitatud toimiku (Dossier) päises
õigesti.
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Joonis 55. Kõrgeima tasandi olemid komponentide vahekaardil ja toimiku päises

Puuvaadet saab laiendada, et näha, mis olemid sisalduvad toimikus (Dossier). Puuvaatest
avamisel kuvatakse olem andmepaanil (Data). Toimiku (Dossier) päisesse naasmiseks avage
puuvaate kõrgeima tasandi jaotis (vt järgmine joonis).
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Joonis 56. Toimiku päise kuvamine

Aine (Substance) olemi avamise järel kuvatakse uuel vahekaardil selle sisukord. Aine (Substance)
sisukorda saab sirvida, kuid see on kirjutuskaitstud.

iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

Lk / 59

Joonis 57. Aine vaatamine toimikus

7.3. Toimiku eksportimine
Kui toimik (Dossier) tuleb esitada reguleerimisasutusele, peab selle kõigepealt eksportima.
Üksiktoimiku (Dossier) eksportimiseks faili paremklõpsake toimiku kirjet otsingutulemustes, mis
kuvatakse navigeerimispaanil (Navigation). Käivitub lihtne viisard, millega saab määrata sihtfaili.
Joonis 58. Toimiku eksportimine
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8. Juriidiline isik
Juriidiline isik (Legal entity) on olem, millega määratletakse teiste olemite õiguslik kuuluvus. Selle
saab seostada mitmesuguste olemitega, näiteks ainega (Substance). Kasutaja (User) saab
seostada olemi ja kes tahes juriidilise isiku (Legal entity, kellele tal on juurdepääs, mitte üksnes
hetkel aktiivse juriidilise isiku. Hetkel aktiivne juriidiline isik kuvatakse alumisel tööriistaribal
paremal. Kui kasutajaga (User) on seotud mitu juriidilist isikut (Legal entity), tähistab hetkel
aktiivset juriidilist isikut (Legal entity) rippmenüü, millest kasutaja (User) saab valida juriidilise isiku
(Legal entity).
Juriidilise isiku (Legal entity) andmepaanil on järgmised neli vahekaarti (vt järgmine joonis).
Joonis 59. Juriidilise isiku andmeaken

8.1. General information (üldteave)
Sisestada tuleb juriidilise isiku (Legal entity) nimi; muud väljad on valikulised. Kui püüate anda
uuele juriidilisele isikule Legal entity) nime, mis on andmebaasis juba olemas, ilmub hoiatus. Kui
hoiatus tühistada, luuakse sama nimega, kuid kordumatu UUID-koodiga juriidiline isik (Legal
entity).
Juriidilise isiku liik ja teised nimed esitatakse üksnes teabena. Jaotises Other names (teised
nimed) saab määrata lippe.
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8.2. Identifiers (identifikaatorid)
Identifikaatorite liigid on järgmised: Legal entity (juriidiline isik), Regulatory programme
(reguleerimisprogramm) ja Other IT system (muu IT-süsteem). Iga liigi jaoks on olemas menüü,
millest saab valida identifikaatorite asjakohased alamliigid. Näide: juriidilise isiku (Legal entity) üks
suvand on DUNS-number. Igale identifikaatorile saab määrata lipu.

8.3. Contact information (kontaktandmed)
Kontaktandmetena saab määratleda juriidilise isiku Legal entity aadressi; samuti saab olemi
seostada olemiga Contact (kontakt).

8.4. Sites (tegevuskohad)
Siin kuvatakse juriidilise isiku tegevuskohad (Legal entity sites) mis on seotud selle juriidilise
isikuga (Legal entity). Juriidilise isiku saab tegevuskohaga siduda olemis Legal entity site (juriidilise
isiku tegevuskoht). Loetelu kirjel klõpsamine avab selle tegevuskoha (Legal entity site)
andmeakna.

9. Juriidilise isiku tegevuskoht
Juriidilise isiku tegevuskoha (Legal entity site) olemiga seostatakse juriidiline isik (Legal entity) ja
temaga seotud olemid teatud füüsilise asukohaga. Sellel võivad olla olulised õiguslikud tagajärjed,
eriti riigi osas. Juriidilise isiku tegevuskohal (Legal entity site) peab olema nimetus ja olem peab
olema seotud juriidilise isikuga (Legal entity). Juriidilise isikuga (Legal entity) sidumiseks klõpsake
seoseikooni
väljal Legal entity (juriidiline isik), valige juriidiline isik (Legal entity) ja seejärel
klõpsake nuppu Assign (määra).
Sama juriidilise isikuga (Legal entity) saab siduda mitu juriidilise isiklu tegevuskohta (Legal entity
site).
Lisada saab kontaktaadressi ja IT-identifikaatorid. Samuti saab valikuliselt määrata lipu, mis viitab
kogu juriidilise isiku tegevuskohale (Legal entity site).

10. Võrdlusaine
Võrdlusaine (Reference substance) on olem, millega määratletakse konkreetne
molekulaarstruktuur või molekulaarstruktuuride kitsas vahemik nii, et määratlust saab kasutada
mitu korda. Võrdlusaine (Reference substance) olemis on keemilised identifikaatorid ja
struktuuriteave – näiteks on tavaliselt olemas võrdlusaine (Reference substance) ja EÜ numbri
vahetu seos. Samale võrdlusainele (Reference substance) saab viidata mitmest olemist, kui on
vaja määratleda kemikaali olemus, näiteks aine (Substance) koostisosa korral. Võrdlusainete
(Reference substances) kasutamine on tõhus, sest teatud keemilised ained esinevad paljudes
ainetes (Substances) ja segudes/toodetes (Mixture/products). Samuti saab võrdlusaineid
(Reference substances) jagada ja vahetada IUCLIDi installieksemplaride ja kasutajate vahel.
IUCLID 6 veebilehe teabejaotisest Support / Get Reference Substances saab tasuta alla laadida
arvukalt võrdlusaine (Reference substance) olemeid. Kui veebilehel vajalikku võrdlusainet
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(Reference substance) ei ole või te ei soovi seda kasutada , saate luua võrdlusaine (Reference
substance) IUCLID-is ise.

10.1. Loetelu
Võrdlusainest (Reference substance) peab olema määratletud vähemalt nimetus. Nimetus on
sageli (kuid mitte tingimata) sama kui nimetus loetelus, näiteks EÜ loetelus. Võrdlusaine
(Reference substance) sidumiseks loetelukirjega klõpsake väljal inventory (loetelu) olevat
seoseikooni , otsige vajalik kirje ja klõpsake nuppu Assign (määra). Seoseikooni kõrval oleva
nooleikooni klõpsamine avab loetelukirje. Pärast noole klõpsamist võrdlusaine (Reference
substance) juurde naasmiseks klõpsake nuppu Back (tagasi). Ristikujulisel ikoonil klõpsamine
eemaldab seose – näiteks kui soovite luua seose muu loetelukirjega.
Kui loeteluga seost ei looda, võib jaotises No inventory information available (loeteluteave puudub)
märkida põhjuse ja selgituse.

10.2. Võrdlusaine teave
Reference substance information (võrdlusaine teave) on mitu välja, millel on võrdlusaine
(Reference substance) ja seonduvate ainete identifikaatorid. Lisaks loeteluga sidumisele
sisestatakse siin identifikaatorid. Väljal Identifiers of related substances (seonduvate ainete
identifikaatorid) saab luua iga seonduva aine kohta ploki. Plokis on väli Relation (seos), kus saab
seost kirjeldada.
Võrdlusaine (Reference substance) kogu teabele saab määrata lipu, näiteks konfidentsiaalsuse
jaoks.

10.3. Molekulaar- ja struktuuriteave
Sisestage jaotises Molecular and structural information (molekulaar- ja struktuuriteave)
molekulvalem ja molekulmass ning laadige üles struktuuri kujutis (JPEG-, GIF- või PNGvormingus). Väljale Molecular formula (molekulvalem) saab sisestada teksti, kuid mitte
allindekseid, nii et näiteks etaani valem on C2H4.
Kogu molekulaar- ja struktuuriteabele (Molecular and structural information) saab määrata lipu,
näiteks konfidentsiaalsuse jaoks.

11. Kontaktid
Olemis Contact (kontakt) säilitatakse konkreetse isiku kontaktandmeid. Kontaktandmete olemisse
saab salvestada ka isiku rolli menetluses, näiteks kui ta on ohutuskaardi eest vastutav pädev isik.
Kontakti (Contact) olemiga saab seostada mitmesuguseid muid olemeid, näiteks juriidilise isiku
(Legal entity).
Kontaktide (Contacts) kasutamisel ei ole vaja andmeid uuesti sisestada, kui sama isik on seotud
mitme menetluse ja ainega (Substances). Süsteemi installimisel olemasolevad valmis kontaktiliigid
on järgmised: competent person responsible for the SDS (ohutuskaardi eest vastutav pädev isik),
iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

Lk / 63

emergency contact (erakorralise olukorra kontaktisik), substance manager (ainehaldur) ja
toxicologist (toksikoloog).

12. Kemikaaliloetelud
Olem Chemical inventories (kemikaaliloetelud) annab IUCLID-is juurdepääsu kemikaali
identifitseerimisandmete väljastpoolt IUCLIDi pärit loeteludele. Võrdlusaine (Reference substance)
saab seostada kemikaaliloetelu (Chemical inventory) kirjega, et esitada aine
identifitseerimisandmeid standardvormingus.
IUCLID 6 sisaldab EÜ loetelu. EÜ loetelus on keemilised identifikaatorid, näiteks EÜ number, CASnumber ja molekulvalem. Välja state (olek) väärtus on kõigi kannete korral active (aktiivne).
IUCLIDi avalehel olemi Chemical inventories (kemikaaliloetelud) ikooni klõpsamine avab
navigeerimisakna, misjärel püütakse kuvada kogu EÜ loetelu. Et loetelus on üle 500 kirje, ei saa
neid kõiki korraga kuvada.
Kemikaaliloetelusid (Chemical inventories) ei saa IUCLID-is luua, kuid neid saab importida, mille
järel on need kirjutuskaitstud.

13. Kirjandusviide
Olemis Literature reference (kirjandusviide) tuvastatakse konkretne dokument, milles on teave aine
(Substance) või segu/toote (Mixture/Product) kohta. Ainus kohustuslik väli on pealkirja väli, kuid
olemis on ka muid välju, mille järgi saab lugeja leida dokumendi väljaspool IUCLIDi.
Kirjandusviitele (Literature reference) saab luua seose ühtlustatud mallis olevast näitaja uuringu
kirjest. Seos luuakse väljal data source (andmeallikas).
Nagu kõigil olemitel, on ka igal kirjandusviitel (Literature reference) kordumatu UUID-kood, mis
kuvatakse teabepaanil. See võimaldab olemit leida funktsiooniga Search by UUID (otsi UUID-koodi
järgi).

14. Katsematerjalid
Olemiga Test materials (katsematerjalid) kirjeldatakse füüsilise katse materjali. Katsematerjali
(Test material) olemile saab luua seose näitaja uuringu kirjest. Järgmisel joonisel on selle näide.
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Joonis 60. Katsematerjali olem, millele viidatakse näitaja uuringu kirjes

Katsematerjali (Test material) olem koosneb koostisest (mis sarnaneb koostisele aine (Substance)
olemis), füüsilise vormi kirjeldusest ja lisateabest, mis võib olla konfidentsiaalne, näiteks partii
number.
Koostise komponendid võivad olla koostisained (constituent), lisandid (impurity) või lisaained
(additive). Komponendid kuvatakse tabelis, mida saab muuta tavalisel viisil. Iga komponent tuleb
seostada võrdlusainega (Reference substance) ja esitada kontsentratsioonivahemik.
Võrdlusainega (Reference substance) sidumiseks klõpsake seoseikooni
väljal Reference
substance (võrdlusaine), valige võrdlusaine (Reference substance) ja seejärel klõpsake nuppu
Assign (määra). Otsinguakna kaudu saab luua ka uue võrdlusaine (Reference substance). Kui
klõpsate uue võrdlusaine (Reference substance) loomiseks nupul New (uus), tuleb pärast
võrdlusaine loomist naasta katsematerjalide (Test materials) olemisse ja luua koostise see
komponent algusest peale. Valik Go to link target (liigu seotud objekti juurde) avab tabelis valitud
komponendi võrdlusaine (Reference substance).
Väljal Composition / purity: other information (koostis/puhtus: muu teave) esitatakse puhtuse kohta
rohkem kvalitatiivset teavet. Väljal Test material form (katsematerjali vorm) esitatakse
katsematerjali füüsikalise oleku ja omaduste teave. Kahel vabatekstiväljal saab esitada muid
andmeid. Vabatekstimallid pakuvad soovitusi, mida sisestada. Vabatekstimalli avamiseks klõpsake
ikooni, millel on A-täht ja paremas allnurgas nool: . Teksti kopeerimiseks mallist väljale klõpsake
nuppu Insert (sisesta). Katsematerjali (Test materials) olemi salvestamisel jälgige mõne sekundi
jooksul navigeerimispaani kohal olevat teadete ala, kuni andmeid kontrollitakse. Sinna võib ilmuda
veateade. Kui näiteks ilmub teade „Concentration: At least one of the values are not set”
(kontsentratsioon: vähemalt üks väärtustest on määramata), kontrollige koostise komponente.

15. Kasutajahaldus
Kasutajahaldusega (User management) saab hallata juurdepääsu IUCLID 6 andmetele ja
funktsioonidele. IUCLID 6 serveriversioonis annab kasutajahaldus (User management) paljudele
isikutele samaaegse personaliseeritud juurdepääsu samale IUCLID 6 andmebaasile. Nii saab
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näiteks suur organisatsioon koondada kõik oma andmed ühte andmebaasi, andes kasutajatele
nende vajaduste ning organisatsiooni turva- ja funktsionaalsetele vajadustele kohandatud
juurdepääsu.
IUCLID 6 kohalikus installiversioonis (arvutirakendusena, mida kasutab korraga ainult üks inimene)
võib puududa vajadus juurdepääsu piirata. IUCLID 6 arvutipõhises versioonis on kasutajahaldus
(User management) seepärast vaikimisi välja lülitatud. IUCLID 6 esmakordsel käivitamisel
sisselogimisakent ei ilmu, sest automaatselt logitakse sisse vaikekasutajana (User).
Kasutajahaldusega (User management) seotud funktsioonid on välja lülitatud. Samas on võimalik
lülitada kasutajahaldust (User management) sisse ja välja failimenüü süsteemihalduse jaotisest
(File / System administration). Kui varasemal IUCLID 5 andmebaasil on ka muid kasutajaid (User)
peale eeliskasutaja (SuperUser), lülitatakse andmete migreerimisel IUCLID 5-st IUCLID 6-sse
IUCLID 6 kasutajahaldus (User management) sisse. See toimub eeldusel, et vaja on mitme
kasutajaga konfiguratsiooni. Kui seda vaja ei ole, saab kasutajahalduse (User management) välja
lülitada failimenüü süsteemihalduse jaotisest (File / System administration).
Vaikimisi hõlmab kasutajahaldus (User management) ainult olemiliike User (kasutaja) ja Role (roll).
Eksemplaripõhise turbe (instance based security, IBS) sisselülitamisel tekib täiendav olemiliik
Group (rühm) ning sellega kaasnevad olemiliigid Ownership (omanik) ja Sharing (jagamine). IBSi
kirjeldatakse punktis 15.3 „Eksemplaripõhine turve (IBS)”.
Kasutajahaldust (User management) saab kasutada kas failimenüü või avalehe paneeli kaudu.
Paremklõps avalehe paneelil avab samad funktsioonid, mis on olemas ka failimenüüs.

15.1. Kasutaja
Kasutaja (User) on IUCLID 6 olem, mis seostab IUCLID 6-s tehtavad toimingud seda kasutava ühe
või mitme isikuga. Kasutaja (User) peab kasutajaolemile (User) juurdepääsuks end autentima
kasutajanime ja salasõna abil. Kasutajaolemi (User) eesmärk on anda eri inimestele erineval
tasemel juurdepääs andmetele ja funktsioonidele. Samuti saab sellega jälgida, kes on teinud mida
ja millal.
Kasutajanimi annab kasutajaolemile (User) ainulaadse identiteedi kogu kasutusliideses. Tavaliselt
on IUCLID 6-t kasutav inimene vahetult seotud kasutajaolemiga (User), mis juhul teab iga
kasutajaolemi User autentimisandmeid ainult üks inimene. IUCLID 6 arvutipõhise installieksemplari
korral saab korraga olla sisse logitud ainult üks kasutaja ja sisse tuleb logida samast arvutist, kus
töötab IUCLID 6. IUCLID 6 serveripõhise installieksemplari korral võib korraga olla sisse logitud
mitu kasutajat ja IUCLID 6 ei pea töötama samas arvutis, mille kaudu kes tahes kasutajatest on
saanud tarkvarale juurdepääsu.
Kui kasutaja (User) loob või impordib dokumendi, muutub ta automaatselt selle dokumendi
omanikuks. Teiste kasutajate (kasutajate) juurdepääs dokumendile sõltub süsteemi
konfiguratsioonist. Omanikustaatust saab ühelt kasutajalt (User) teisele üle kanda, kuid dokumendi
omanik saab korraga olla ainult üks kasutaja (User). Üks kasutajaolemi (User) olulisi funktsioone
on andmete õigusliku kuuluvuse määratlemine juriidilise isiku (Legal entity) olemi kaudu. Näiteks
toimiku (Dossier) loomisel on selle omanikuks see juriidiline isik (Legal entity), kes oli
kasutajaolemi (User) jaoks valitud toimiku loomise ajal. Ühe kasutajaga (User) võib olla seotud
mitu juriidilist isikut (Legal entity), kuid korraga saab ta tegutseda ainult ühe juriidilise isiku (Legal
entity) nimel. Kasutaja (User) juurdepääsu IUCLID 6 funktsioonidele ja andmetele hallatakse rollide
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(Roles) kaudu ning eksemplaripõhise turbe kasutamisel rühmade (Groups) kaudu, nagu
kirjeldatakse järgmistes punktides.
Kui IUCLID 6 installieksemplar on mitme kasutajaga keskkonnas, antakse igale tarkvara
kasutavale inimesele tavaliselt oma kasutajaolem (User), mida kohandatakse tema vajadustega
rollide (Roles) ja rühmade (Groups) kaudu.

15.1.1. IUCLID 6 installimisel olemasolevad valmis kasutajaolemid
Uues IUCLID 6 installieksemplaris on vaikimisi juba olemas kaks kasutajaolemit: SuperUser
(eeliskasutaja) ja FullAccess (täispääsuga kasutaja).

15.1.1.1. Eeliskasutaja
Eeliskasutaja (SuperUser) vaikesalasõna on root, kuid seda saab arvutipõhise installieksemplari
installimisel muuta. Esmakordse sisselogimise järel on soovitatav vaikesalasõna asendada uue
salasõnaga. Eeliskasutajal (SuperUser) on täielik juurdepääs IUCLID 6 funktsioonidele ja
andmetele.

15.1.1.2. Täispääsuga kasutaja
Täieliku juurdepääsuga kasutajal (FullAccess) on täielik juurdepääs IUCLID 6 andmebaasis
olevatele dokumentidele, ent mitte haldusfunktsioonidele, nt kasutajahaldusele (User
management). Selllise kasutajana (User) sisse logimiseks peate kõigepealt määrama tema
salasõna. Seda saab teha eeliskasutaja (SuperUser).

15.1.2. Kasutajahaldus
Kasutajahaldust (User management) saab kasutada kasutaja (User), kellel on süsteemi
installimisel olemasoleva kasutajahalduri (User Manager) valmisrolliga (Role) määratud õigused.
Kasutajahaldur saab näha ainult kasutajaid (Users), mille ta on ise loonud või mis asuvad
kasutajate (Users) hierarhias temast allpool. Seda võib võrrelda vanema ja lapse seosega –
kasutajahaldur näeb järgmisi põlvkondi, kuid mitte muid perekondi. Järgmisel joonisel on
kasutajahalduse (User management) liidese näide. NB! Näites on olemas rühma (Group)
vahekaart, mis tähendab, et eksemplaripõhine turve on kasutusel. IBSi kirjeldatakse punktis 15.3
„Eksemplaripõhine turve (IBS)”.
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Joonis 61. Kasutajahaldus

15.1.2.1. Preferences (eelistused)
Kasutajanimi (Username) tuvastab kasutaja (User) kogu süsteemis ja seega tuleb see valida
hoolikalt. Kasutajanimi tuleb IUCLID 6-sse sisse logides sisestada koos salasõnaga, mis tõestab
süsteemile, et isikul on kasutajaolemile (User) juurdepääsu õigus. Väljade Last name
(perekonnanimi) ja First name (eesnimi) väärtused on ainult süsteemisiseseks tuvastamiseks. Eposti aadressi võidakse kasutada teabe saatmiseks ja (kui asjakohane) seoses salasõna
lähtestamise funktsiooniga. Teabe-eesmärgil võib kasutajaolemiga (User) siduda kontaktiolemi
(Contact).

15.1.2.2. Password management (salasõnahaldus)
Salasõna (password) ja kasutajanime username) kasutatakse koos kasutajaolemisse (User)
sisselogimisel autentimiseks. IUCLID 6-s on funktsioon, mis kontrollib, kas salasõnad vastavad
minimaalsetele turvakriteeriumidele. Turvanõudeid saab määrata failimenüü
süsteemihaldusvahendite jaotise turbepõhimõtete punktis (File / System administrative tools /
Security policy). Nende vaatamiseks tuleb klõpsata salasõnahalduse (password management)
paani paremas ülanurgas olevat teabeikooni (vt järgmine joonis).
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Joonis 62. Salasõnahaldus

Selgitus (joonis 62):
1. Salasõna automaatne genereerimine
2. Salasõnade turvanõuete vaatamine
Kui sisestatud salasõna on liiga nõrk, ilmub selle salvestamise katsel veateade, milles selgitatakse,
mida peab salasõna sisaldama. Vaikesätted nõuavad näiteks, et salasõnas oleks vähemalt
5 märki, millest vähemalt 1 on suurtäht ja vähemalt 1 on number. Turbepõhimõtetega saab
kasutajatelt nõuda ka seda, et nad uuendaksid salasõna regulaarselt. Salasõna uuendamise
sagedus määratakse järgmises menüükohas:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(fail / süsteemihaldus / turbepõhimõtted / kasutaja salasõna vahetamine iga X päeva järel).
Eeliskasutaja korral on põhimõtted samad kui kõigil teistelgi kasutajatel (Users).
Käsk Generate
(genereeri) loob automaatselt salasõna, mis täidab turbenõudeid. Salasõna
kopeeritakse liidese väljadele ja IUCLID 6 käitamiseks kasutatava operatsioonisüsteemi
lõikelauale. Lisaks kuvatakse salasõna hüpikteates.
Kui salasõna on ajutine, nõuab kasutajahaldur tõenäoliselt, et kasutaja muudaks selle järgmisel
sisselogimisel. Selleks tuleb tähistada märkeruut Expire password upon next log in (salasõna
aegub järgmisel sisselogimisel).

15.1.2.3. Resources (ressursid)
See vahekaart on olemas ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel. IBSi
kirjeldatakse punktis 15.3 „Eksemplaripõhine turve (IBS)”.
Vahekaardi valikute abil määratletakse juurdepääsu ja jagamise vaiketasemed olemiliikide,
rühmade (Grpoups) ning kasutaja (User) loodud või imporditud dokumentide kaupa. Neid väärtusi
saab käsitsi alistada dokumentide kaupa või importimisel.
Allanoolel klõpsamine avab loetelu, milles on kõik rühmad (Groups), kuhu kasutaja (User) kuulub,
sh ühisrühm (Common). Rühmale juurdepääsu õiguste määramiseks klõpsake rühma ja valige
rippmenüüst üks järgmistest suvanditest: no value (väärtus puudub), read (lugemispääs),
read/write (lugemis-kirjutuspääs), read/write/delete (lugemis-kirjutus-kustutuspääs).
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Näide: rühmal (Group) „group1” on segude (Mixtures) jaoks valitud suvand read/write/delete
(lugemis-kirjutus-kustutuspääs), saab see rühm (Group) vaikimisi lugeda, kirjutada ja kustutada
kõiki segusid (Mixtures), mille on loonud kasutaja (User). Suvandite valimist kujutatakse järgmisel
joonisel.
Joonis 63. Kasutaja ressursid

15.1.2.4. Administration (haldamine)
Siin määratletakse kasutaja (User) mitmesugused atribuudid, mis mõjutavad juurdepääsu
andmetele ja funktsioonidele ning kasutajale (User) endale.
15.1.2.4.1.

General (üldsätted)

Locked (lukustatud) tähendab, et kasutajana sisselogimise katsete suurim arv on ületatud. Suurim
arv seadistatakse menüükohast File / Administrative tools / Administration / Security policy (fail /
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haldusvahendid / haldamine / turbepõhimõtted). Vaikeväärtus on 3. Kasutaja (User) avamiseks
tuleb märkeruut tühjendada. Muudatus jõustub kohe pärast salvestamist.
Suvandiga Suspended (peatatud) saab mis tahes põhjusel blokeerida juurdepääsu kasutajale
(User. Kui see märkeruut on tähistatud, ei saa keegi selle kasutajana (User) sisse logida.
Peatamise tühistamiseks tuleb märkeruut tühjendada. Muudatus jõustub kohe pärast salvestamist.
Expired (aegunud) tähendab, et keegi ei ole selle kasutajana (User) sisse loginud päevade arvu
jooksul, mis on määratud menüükohas File / Administrative tools / Administration / Security policy /
Automatic expiry of unused accounts after x days (fail / haldusvahendid / haldamine /
turbepõhimõtted / x päeva jooksul kasutamata kontode automaatne aegumine). Vaikeväärtus on
60 päeva. Aegumise tühistamiseks tuleb märkeruut tühjendada. Muudatus jõustub kohe pärast
salvestamist.
Last log in date (viimane sisselogimise kuupäev) näitab, millal viimati selle kasutajana (User) sisse
logiti.
Last log in location (viimane sisselogimise koht) näitab selle arvuti IP-aadressi, mille kaudu viimati
selle kasutajana (User) sisse logiti. Arvutipõhise installieksemplari korral on see kohaliku hosti IPaadress (127.0.0.1).
Remarks (märkused) on vabatekstiväli, kuhu kasutajahaldur saab sisestada märkusi kasutaja
(User) kohta. Sisestada saab kuni 32 768 tähemärki.
15.1.2.4.2.

Role (roll)

Selle väljaga määratletakse kasutaja (User) rollid (Roles). Igal kasutajal (User) peab olema
vähemalt üks roll (Role). Vaikimisi antakse uuele kasutajale süsteemi installimisel olemasolev
valmisroll (Role) Read-only (ainult lugemisõigus). Süsteemi installimisel olemasolevaid valmisrolle
kirjeldatakse rollide (Roles) peatükis. Kui kasutajal (User) on mitu rolli (Role), on nendega
kaasnevad õigused summaarsed. Kui kasutajal (User) on näiteks roll (Role), millega tal on teatud
olemi suhtes üksnes lugemisõigus, ja teine roll (Role), millega tal on sama olemi suhtes
kustutusõigus, saab kasutaja (User) seda liiki olemi kustutada.
15.1.2.4.3.

Group (rühm)

See vahekaart on olemas ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel. IBSi
kirjeldatakse punktis 15.3 „Eksemplaripõhine turve (IBS)”.
Selle väljaga lisatakse kasutaja (User) rühmadesse (Groups) ja eemaldatakse nendest. Seda saab
vahekaardil Group (rühm) teha ka Group manager (rühmahaldur). Kasutaja (User) ei pruugi
kuuluda ühtegi rühma (Group). Rühmaolemi (Group) lisateave on eksemplaripõhise turbe punktis.
15.1.2.4.4.

Legal entity (juriidiline isik)

Iga kasutajaga (User) peab olema seotud vähemalt üks juriidiline isik (Legal entity). Juriidilise isiku
(Legal entity) saab luua IUCLID 6-s või importida. IUCLID 6 installimisel on olemas valmis juriidiline
isik (Legal entity) nimetusega Predefined Legal entity (eeldefineeritud juriidiline isik). See aitab
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kasutajatel alustada süsteemi kasutamist, kuid regulatiiveesmärkidel on soovitatav kasutada
organisatsiooni vajadustele vastavat juriidilist isikut.
Kasutajahaldur saab näha ja kasutajatele (User) määrata ainult neid juriidilisi isikuid (Legal entity),
kes on seotud tema enda kui kasutajaga (User). Seega on võimalik, et kasutajaga (User) on
seotud juriidiline isik (Legal entity), keda kasutajahaldur selle kasutaja (User) kirjes ei näe.

15.1.2.5. Export users (kasutajate eksportimine)
Kõigi kasutajate (Users) andmed salvestatakse ühte tekstifaili. Eksporditud faili saab importida mis
tahes IUCLID 6 süsteemi. Nii saab kasutajaid (Users) teisaldada IUCLID 6 ühest
installieksemplarist teise.
Seda funktsiooni saab kasutada peamenüü kohast File / User management (fail / kasutajahaldus).
Avaneb hüpikaken, milles on eksporditavate kasutajate (Users) arv (vt järgmine joonis):
Joonis 64. Kasutajate eksportimise hüpikaken

Eksportimise alustamiseks klõpsake nuppu Finish (valmis). Eksportimine toimub tausttoiminguna.
Liidese paremas alanurgas hakkab vilkuma tausttoimingute ikoon. Toimingute loetelu avamiseks
klõpsake ikooni (vt järgmine joonis):
Joonis 65. Tausttoimingute loetelu avamine
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Joonis 66. Tausttoimingute loetelu

Esimesena kuvatakse kõige viimasena alustatud toiming. Kui toiming on lõppenud, ilmub
edenemisriba alla teade, kas toiming õnnestus või mitte. Kui eksportimine õnnestus, topeltklõpsake
edenemisriba. Avaneb aken, kust saab faili alla laadida (vt järgmine joonis). Kokkuvõttes on kirjas,
mis toimingu ajal tehti.
Joonis 67. Eduka eksportimistoimingu kokkuvõte

Kui eksportimine ei õnnestunud, on seda põhjendatud kokkuvõtte punktis [2].
Eksporditud fail on lihttekstifail. Faililaiendiks on csv, mis lihtsustab faili kasutamist
tabelarvutusrakendustes (nt Microsoft Excel). Igal real on üks kasutjaa (User). Väljade vahel on
semikoolon (;) ja väärtuste ümber on jutumärgid. Esimeses reas on päised. Välju kirjeldatakse
alljärgnevas tabelis. Tärniga (*) tähistatud väljad peavad sisaldama väärtust. Eeliskasutajat
(SuperUser) ei ekspordita.
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Tabel 2.

Funktsiooni Import users (impordi kasutajad) tekstifaili väljad

Päis

Kirjeldus

Username
(kasutajanimi)*

Tuvastab kasutaja, kellele andmed imporditakse. Peab olema igal real.
Peab olema andmebaasis unikaalne.

Last Name
Vabatekst kuni 255 tähemärki.
(perekonnanimi)*
First Name
(eesnimi)*

Vabatekst kuni 255 tähemärki.

Suspended
(peatatud)

Välja Suspended väärtus. Väljaga saab olemasolevate kasutajate
(Users) juurdepääsu peatada ja peatamist tühistada. [ yes (jah) | 1 |
true (tõene) | no (ei) | 0 | false (väär)]

Remarks
(märkused)

Vabatekst kuni 32 768 tähemärki.

Roles (rollid)*

Kontole määratud kasutaja rolli(de) (Role(s)) nimetus(ed). Väärtused
peavad olema andmebaasis olema enne importimist. Sisestada võib
mitu väärtust, eraldades need semikooloniga (;). Kogu väli tuleb
ümbritseda jutumärkidega.

LEOs (juriidilise
isiku objektid)*

Kasutajale (User) määratud juriidilise isiku objekti(de) UUID-kood(id).
Väärtused peavad olema andmebaasis olema enne importimist.
Sisestada võib mitu väärtust, eraldades need semikooloniga (;). Kogu
väli tuleb ümbritseda jutumärkidega.

Groups
(rühmad)*

Kontole määratud kasutaja rühma(de) (Group(s)) nimetus(ed).
Väärtused peavad olema andmebaasis olema enne importimist.
Sisestada võib mitu väärtust, eraldades need semikooloniga (;). Kogu
väli tuleb ümbritseda jutumärkidega.

Delete (kustuta)

Olemasoleva kasutaja (User) kustutamine importimisel. [ yes (jah) | 1 |
true (tõene) | no (ei) | 0 | false (väär)]

E-mail (e-post)

Kasutajaga (User) seotud e-posti aadress.

Contact (kontakt) Kasutajale (User) määratud kontaktiolem (Contact). Väärtused peavad
olema andmebaasis olema enne importimist.
Järgmises näites on fail, mis sisaldab kolme kasutaja (Users) andmeid.
Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

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

15.1.2.6. Download empty users csv (tühja kasutajate csv-faili allalaadimine)
See funktsioon annab malli, millega saab korraga luua mitu uut kasutajat (User). Mall on IUCLID 6st eksporditav tekstifail. Fail sisaldab ainult eelmises punktis kirjeldatud päiseid. Kasutajate (Users)
andmed sisestatakse tekstifaili, mis seejärel imporditakse, nagu on kirjeldatud järgmises punktis.
Seda funktsiooni saab kasutada peamenüü kohast File / User management (fail / kasutajahaldus).
See funktsioon ei ole tausttoiming.

15.1.2.7. Import users (kasutajate importimine)
Kaustajate (Users) andmed saab IUCLID 6-sse importida failiga, mille vorming on sama, nagu
kirjeldati punktis 15.1.2.5 „Export users (kasutajate eksportimine)”. Kui kasutaja (User) on juba
olemas – seda näitab kasutajanime välja (username) väärtus –, kirjutatakse IUCLID 6-s
olemasolevad andmed imporditava faili andmetega üle. Kui kasutajat (User) veel ei ole, luuakse
see faili andmete põhjal. Funktsiooniga saab luua korraga palju kasutajaid (Users).
Seda funktsiooni saab kasutada peamenüü kohast File / User management (fail / kasutajahaldus).
Avaneb hüpikaken, kus saab valida imporditava faili (vt järgmine joonis).
Joonis 68. Kasutajate importimise hüpikaken

Importimise alustamiseks klõpsake nuppu Finish (valmis). Importimine toimub tausttoiminguna.
Liidese paremas alanurgas hakkab vilkuma tausttoimingute ikoon. Toimingute loetelu avamiseks
klõpsake ringikujulist ikooni (vt järgmine joonis):
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Joonis 69. Tausttoimingute loetelu avamine

Joonis 70. Tausttoimingute loetelu

Esimesena kuvatakse kõige viimasena alustatud toiming. Kui toiming on lõppenud, ilmub
edenemisriba alla teade, kas toiming õnnestus või mitte. Kui mportimine õnnestus, saate vaadata
imporditud andmete kokkuvõtet, kui topeltklõpsate edenemisriba (vt järgmine joonis).
Joonis 71. Eduka importimistoimingu kokkuvõtte näide

Kokkuvõtte punktides 2, 3 ja 4 märgitakse, mitu kasutajat (Users) oli hõlmatud importimise
võimalikes eri protsessides.
Punktis [2] on uute loodud kasutajate (Users) arv.
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Punktis [3] on nende kasutajate (Users) arv, kes olid installieksemplaris juba olemas. Neid
loendatakse ka siis, kui imporditud ja olemasolevate andmete väärtused on täpselt samad.
Punktis [4] on nende kasutajate (Users) arv, kes eemaldati täielikult, sest välja Delete (kustuta)
väärtus oli 1, yes (jah) või true (tõene).
Pärast edukat importi on soovitatav tulemused aknas User management (kasutajahaldus) üle
kontrollida.
Kui tausttoimingu kirjes on märgitud, et toiming ebaõnnestus, ja soovite teada põhjust, ilmub
toimunu kokkuvõte, kui topeltklõpsate edenemisriba. Punktis [2] on teade, mis toimus ja miks
(vt järgmine joonis).
Joonis 72. Ebaõnnestunud importimistoimingu kokkuvõtte näide

Joonise näites ei leitud IUCLID 6 installieksemplaris juriidilise isiku üht identifikaatorit (UUID-koodi).
Identifikaator (UUID) on märgitud ja seda saab võrrelda installieksemplaris olevatega. Kui
veateade mainib faili vormingut, võrrelge faili vorminguga, mida kirjeldati punktis 15.1.2.5 „Export
users (kasutajate eksportimine)”.
Vigade esinemisel loobutakse importimisest täielikult, st kasutajate (Users) andmeid ei impordita
osaliselt. See on sihilik, et vältida isikuandmete rikkumist.

15.2. Roll
Roll (Role) on õiguste kogum, millest oleneb kasutaja (User) juurdepääs IUCLID 6 funktsioonidele
ja andmetele. Kasutajal (User) võib olla korraga mitu rolli (Role); siis on nendega kaasnevad
õigused summaarsed. Kui kasutajal (User) on näiteks kaks rolli (Role), millest ühel on
printimisõigus, kuid teisel mitte, saab kasutaja (User) printimisfunktsiooni siiski kasutada.
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15.2.1. General (üldsätted)
Roll (Role) on rolli (Role) nimetus, millega seda tuvastatakse kogu süsteemis. Nimetuse pikkus
võib olla kuni 255 tähemärki.
Role description (rolli kirjeldus) on vabatekstiväli, kus saab dokumenteerida rolli (Role) eesmärgi.
Kirjelduse pikkus võib olla kuni 2000 tähemärki.
Väljal assigned users (määratud kasutajad) on loetletud kasutajad (Users), kellel on valitud roll
(Role), ja sellega saab rolli (Role) määrata kasutajatele (Users) või seda neilt eemaldada,
klõpsates nuppe Add (lisa) ja Remove (eemalda). Rolle (Roles) saab määrata kasutajatele (Users)
ka üksikkasutajate (User) kaupa kasutajaolemi (User) haldamise vahekaardilt (Administration).

15.2.2. Permissions (õigused)
Siin määratletakse olemeid otseselt mõjutavatele funktsioonidele juurdepääsu tase.

15.2.2.1. Access to operations (juurdepääs toimingutele)
Juurdepääs funktsioonidele Print (printimine), Export (eksportimine) ja Import (importimine)
määratakse kõigi olemite kohta asjakohase märkeruudu tähistamisega.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (juurdepääs olemitele ja loeteludele)
Siin saab määratleda juurdepääsu igale olemiliigile, näiteks kõigile segudele (Mixture). Välja
klõpsamine avab olemasolevate juurdepääsuliikide rippmenüü: no access (juurdepääs puudub),
read (lugemispääs), read/write (lugemis-kirjutuspääs), read/write/delete (lugemis-kirjutuskustutuspääs).
Kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel, tuleb juurdepääsuõigus anda ka kas
omanikustaatuse või rühmas (Group) jagamise kaudu.

15.2.2.3. System administration and configuration (süsteemihaldus ja konfiguratsioon)
15.2.2.3.1.

Manage roles (rollide haldamine)

Siin saab määratleda juurdepääsu rolliolemile (Role). Välja klõpsamine avab olemasolevate
juurdepääsuliikide rippmenüü: no access (juurdepääs puudub), read (lugemispääs), read/write
(lugemis-kirjutuspääs), read/write/delete (lugemis-kirjutus-kustutuspääs).

15.2.2.4. User management (kasutajahaldus)
Siin määratletakse kasutajaid (User) otseselt mõjutavatele funktsioonidele juurdepääsu tase.
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Manage users (kasutajate haldamine)

Siin saab määratleda juurdepääsu kasutajaolemile (User). Välja klõpsamine avab olemasolevate
juurdepääsuliikide rippmenüü: no access (juurdepääs puudub), read (lugemispääs), read/write
(lugemis-kirjutuspääs), read/write/delete (lugemis-kirjutus-kustutuspääs).
15.2.2.4.2.

Assign Legal entities to users (kasutajatele juriidiliste isikute määramine)

See õigus võimaldab kasutajal (User) määrata kasutajale (User) juriidilise isiku (Legal entity).
Kasutaja (User) saab määrata ainult neid juriidilisi isikuid (Legal entity), kes on määratud
kõigepealt talle. NB! Juriidilise isiku (Legal entity) määramiseks peab kasutajal (User) olema sellele
kasutajale (User) kirjutusõigusega juurdepääs.
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (kasutajatele rollide määramine)

See õigus võimaldab määrata kasutajatele (Users) rolle (Roles).
15.2.2.4.4.

Remove Roles from users (rollide eemaldamine kasutajatelt)

See õigus võimaldab eemaldada kasutajatelt (Users) rolle (Roles).

15.2.2.5. IBS management (IBSi haldamine)
Need väljad on olemas ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel.
15.2.2.5.1.

Manage Groups (rühmade haldamine)

Siin saab määratleda juurdepääsu rühmaolemile (Group). Välja klõpsamine avab olemasolevate
juurdepääsuliikide rippmenüü: no access (juurdepääs puudub), read (lugemispääs), read/write
(lugemis-kirjutuspääs), read/write/delete (lugemis-kirjutus-kustutuspääs).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (kasutajate määramine rühmadesse)

See õigus võimaldab muuta rühmadesse (Groups) kuulumist.
15.2.2.5.3.

Manage private groups (privaatsete rühmade haldamine)

See õigus võimaldab muuta dokumendi omanikku.

15.2.3. Data access (juurdepääs andmetele)
Siin saab määrata juurdepääsu aineolemitele (Substances) jaotise tasandil. Jaotised kuvatakse
vaike-puustruktuuris. Määrata saab järgmisi juurdepääsuõigusi: no access (juurdepääs puudub),
read (lugemispääs), read/write (lugemis-kirjutuspääs), read/write/delete (lugemis-kirjutuskustutuspääs). Uue rolli korral on kõigi jaotiste vaikeväärtus no access (juurdepääs puudub).
Õigusi saab määrata kõigi jaotiste jaoks korraga või üksikjaotiste kaupa. Kõigi jaotiste jaoks sama
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juurdepääsutaseme määramiseks valige rippmenüüst väärtus ja klõpsake nuppu Apply to All
(rakenda kõigile; vt järgmine joonis).
Joonis 73. Rolli juurdepääsuõiguste muutmine kõigi jaotiste jaoks korraga

Üksikjaotisele juurdepääsuõiguse määramiseks paremklõpsake jaotisepuus jaotise näitaja uuringut
või näitaja uuringu kokkuvõtet ja seejärel valige rippmenüüst väärtus. Järgmisel joonisel on näide,
kus valitakse jaotis Application for authorisation of uses (kasutusalade autoriseerimise taotlus).
Joonis 74. Rolli juurdepääsuõiguste muutmine üksikjaotise jaoks

Jaotise juurdepääsutaset näitab jaotise nimetuse järel olev kood ja nimetuse värvus (vt järgmine
tabel).
Tabel 3.

Dokumentidele juurdepääsu õiguste tähistamine

Juurdepääs

Värvus

no access
(juurdepääs
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Juurdepääs

Värvus

Kood

puudub)
read
(lugemispääs)

[r/]

read/write
(lugemiskirjutuspääs)

[r/w]

read/write/delete
(lugemis-kirjutuskustutuspääs)

[r/w/d]

Siin määratletud õigused kehtivad kõigi dokumentide korral, mille liik on aine (Substance). Kui
eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel, tuleb juurdepääsuõigus konkreetsele dokumendile
anda ka kas omanikustaatuse või rühmas (Group) jagamise kaudu.

15.2.4. Valmisrollid
Kasutamismugavuse huvides on IUCLID 6 installimisel olemas mitu valmisrolli (Roles). Valmisrolle
(Roles) ei saa muuta ega kustutada. Valmisrollid on järgmised.

15.2.4.1. System administrator (süsteemihaldur)
Annab kõik võimalikud õigused. Selle rolli (Role) määramisel saab kasutaja (User) samad õigused
kui süsteemi installimisel olemasolevate kasutajate (User) seas olev eeliskasutaja.

15.2.4.2. Full access (täielik juurdepääs)
Annab õiguse lugeda, kirjutada ja kustutada kõiki andmeid, näiteks aineid (Substances) ja
toimikuid (Dossiers), kuid mitte haldusandmeid.

15.2.4.3. Read-only (ainult lugemisõigus)
Annab õiguse lugeda kõiki andmeid, näiteks aineid (Substances) ja toimikuid (Dossiers), kuid mitte
haldusandmeid.

15.2.4.4. User manager (kasutajahaldur)
See roll on olemas ainult siis, kui IUCLID 6 on serveripõhine ja seda kasutatakse mitme kasutajaga
(User) keskkonnas. Roll annab ainult õiguse hallata kasutajaid (Users). Muud liiki andmete, näiteks
ainete (Substances) ja toimikute (Dossiers) lugemise õigus puudub.
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Kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel, võimaldab see roll kasutajal (User) määrata teiste
kasutajate (Users) kuulumist rühmadesse. Roll ei võimalda luua rühmi (Groups). IBSi kirjeldatakse
punktis 15.3 „Eksemplaripõhine turve (IBS)”.

15.2.4.5. Group manager (rühmahaldur)
Seda rolli (Role) saab kasutada ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel. IBSi
kirjeldatakse punktis 15.3 „Eksemplaripõhine turve (IBS)”.
Roll annab õiguse luua, muuta ja kustutada rühmi (Groups) ning määrata kasutajate (Users)
kuulumist rühmadesse. See sisaldab õigust muuta kõigi nende dokumentide omanikku, mille
omanik kuulub rühma (Group), kuhu kuulub ka selle rolliga (Role) kasutaja (User). See roll (Role)
teeb sellest kasutajast (User) automaatselt kõigi nende rühmade rühmahalduri (Group manager),
kuhu ta kuulub.

15.3. Eksemplaripõhine turve (IBS)
IBS on ette nähtud kasutamiseks ainult IUCLID 6 serveriversiooniga (IUCLID 6 Server), mitte
kohaliku installiversiooniga (IUCLID 6 Desktop). Kui IBS puudub, ent arvate, et seda oleks vaja,
võtke ühendust IUCLID 6 Server instalieksemplari süsteemihalduriga.
IBS võimaldab määrata juurdepääsuõigusi IUCLID 6-s dokumentide ja kasutajate (User) kaupa.
Juurdepääsu saab hallata isikute kaupa, andes unikaalse kasutajaolemi (User) igale isikule, kes
kasutab IUCLID 6 eksemplari. Suures organisatsioonis, kus kasutatakse IUCLID 6
keskandmebaasi, mille andmeid kasutatakse eri eesmärkidel, on sageli vaja jagada
andmejuurdepääsu eri rühmade vahel. IBS võimaldab kasutada rühmaolemit (Group), mis on
kasutajate (Users) kogum. Kaustaja (User) võib korraga kuuluda mitmesse rühma. Rühmade
(Groups) abil saab korraldada juurdepääsu andmetele. Samuti on rühmadega lihtne anda
juurdepääs korraga mitmele kasutajale (User).
Kui näiteks organisatsioonisisese töörühma kõik liikmed vajavad samasugust juurdepääsu
keskandmebaasi osale, saab igaühele anda isikliku kasutajaolemi (User). Need kasutajad (Users)
paigutatakse rühma (Group), misjärel saab andmeid rühma (Group) sees jagada.
IBSi alusel saab dokumendi jaoks kasutada järgmisi juurdepääsutasemeid:
no access (juurdepääs puudub), read (lugemispääs), read/write (lugemis-kirjutuspääs),
read/write/delete (lugemis-kirjutus-kustutuspääs).
Dokumendile juurdepääsu õiguse saab määrata neljal viisil:
1. dokumendi loomisel kasutajaolemi (User) vahekaardi Resources (ressursid) sätete järgi;
2. importimisel IUCLID 6-sse;
3. käsitsi, jagamisfunktsiooniga share;
4. muutes omanikku.
Neid nelja meetodit hallatakse IUCLID 6 eri osades, kuid kõigi tulemus on sama. Konkreetsele
dokumendile juurdepääsu õiguse võib määrata nende meetodite mis tahes kombinatsiooniga. IBSi
funktsioone ja mõisteid kirjeldatakse käesolevale sissejuhatusele järgnevates alapunktides.
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IBSiga seotud olemeid ja funktsioone, näiteks rühma (Group) ja jagamist (share) saab kasutada
ainult siis, kui IBS on kasutusel.
IBSi võimalusi on nii rohkesti, et paljudes IUCLID 6 installieksemplarides võib vaja minna neist
ainult osa. Eeldatud tulemuste saavutamiseks on soovitatav dokumenteerida IBSi kasutamise
põhimõtted.

15.3.1. Rühm
Rühm (Group on IUCLID 6 olem, mis koosneb kasutajatest (Users). Kaustaja (User) võib korraga
kuuluda mitmesse rühma. Kui rühmale (Group) on antud dokumendile teatud liiki juurdepääs, on
see juurdepääs kõigil rühma liikmeil. Rühmal (Group) võib olla üks või mitu rühmahaldurit (Group
manager). Rühmade vahekaardil (Groups) olevas rühmahalduse aknas on kasutajate loetelu ja
selles on märgitud, kes neist on rühmahaldur (Group manager). Nuppude abil saab kasutajaid
rühmale (Group) lisada ja sellest eemaldada. Kasutaja (User) on rühma haldur, kui ta on selle
rühma liige ja tal on rühma haldamise õigused. Piisavad õigused annab näiteks süsteemi
installimisel olemasolev valmisroll (Role) Group manager (rühmahaldur).
Rühma haldamise õigustega kasutajast (User) saab automaatselt rühmahaldur (Group manager)
kõigi rühmade jaoks, kuhu ta kuulub.

15.3.1.1. Common (ühisrühm)
Ühisrühm (Common) on rühm (Group), kuhu kuuluvad kõik kasutajad (Users). Selles suhtes
tähendab nimetuses „ühine”, et rühm on avalik. Seevastu on IUCLID 6-s loodud rühm (Group)
olemuslikult privaatne, sest rühmas (Group) jagatavatele andmetele on juurdepääs ainult rühma
(Group) liikmetel.

15.3.2. Omandistaatus
Dokumendi loomisel või importimisel määratakse selle omanikuks praegune kasutaja (User).
Omanikustaatust saab edasi anda, kuid korraga saab dokumendil olla ainult üks omanik
(vt järgmine punkt „Omaniku muutmine”). Omanikustaatusele on IUCLID 6 liidese kaudu
juurdepääs ainult siis, kui IBS on kasutusel.
Navigeerimispaani otsingufunktsioonis saab otsingutulemusi filtreerida omaniku. Kõiki praegusele
kasutajale (User) kuuluvaid otsingutulemusi saab vaadata, kui kasutada otsingukriteeriumi Owned
by me (minu omad). Muude dokumentide vaatamiseks kasutage kriteeriumi Owned by others
(teiste omad). NB! Kõiki otsingufunktsioonis määratletud otsingukriteeriume rakendatakse korraga.

15.3.2.1. Omaniku muutmine
Omanikustaatust saab edasi anda ainult omanike rühma sees ja seda saab teha rühma haldur.
Omaniku muutmiseks peab kasutajal (User) olema kas süsteemi installimisel olemasolev valmisroll
Group manager (rühmahaldur) või kohandatud roll, millel on vähemalt järgmised õigused.
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Tabel 4.

Rühmahalduri õigused

Väli

Väärtus

Access to entities and inventories
(juurdepääs olemitele ja loeteludele)

Täielik
lugemisõigus

Manage users (kasutajate haldamine)

Lugemisõigus

Manage groups (rühmade haldamine)

Lugemisõigus

Manage private groups (privaatsete
rühmade haldamine)

jah

Dokumendi omaniku muutmiseks tuleb paremklõpsata otsingutulemustes dokumendi kirjet.
Avaneb aken teatega, et dokumenti jagatakse rühmas, ja selle dokumendi omanikuks oleva
kasutaja (User) nimi. Omaniku muutmiseks klõpsake seoseikooni, otsige ja valige uus kasutaja
(User) ning klõpsake määramisnuppu.
Korraga mitme olemi omaniku muutmiseks valige kõigepealt mitme olemi kirjed. Seda võib teha
tavaliselt, hoides all klahvi Shift või Ctrl ja klõpsates kirjeid.

15.3.3. Jagamine
Jagamine (share) on toiming, millega antakse käsitsi juurdepääs ühes või mitmes rühmas (Group)
olevatele kasutajatele (User). See toiming alistab dokumendi loomisel või importimisel määratletud
juurdepääsuõiguse. Jagamise funktsiooniga saab määrata rühmale dokumendi jaoks ühe
järgmisest neljast juurdepääsutasemest:
Not shared (ei jagata), Read (lugemispääs), Read/Write (lugemis-kirjutuspääs),
Read/Write/Delete (lugemis-kirjutus-kustutuspääs).
Jagamist saab määrata dokumendi omanik ja mis tahes sellise rühma (Group) rühmahaldur
(Group Manager, kuhu omanik kuulub. Seega saab jagada ka ühisrühmale (common), kuhu
kuuluvad kõik kasutajad (Users).
Dokumendi jagamiseks tuleb paremklõpsata otsingutulemustes dokumendi kirjet.
Paremklõpsamisega saab jagada ainult üht olemit korraga.
Jagamissuvandite aknas on tabel, kus on kaks veergu: Group (rühm) ja Permissions (õigused).
Veerus Group (rühmad) loetletakse rühmad (Groups), millele jagamist määraval kasutajal (User)
on juurdepääs. Veerus Permissions (õigused) on loetletud iga rühma (Group) juurdepääsuõigused.
Rühma juurdepääsuõiguste muutmiseks klõpsake veerus Permissions (õigused) vajaliku rühma
(Group) kõrval. Valige üks neljast võimalikust juurdepääsutasemest.
Kui kasutaja (User) loob dokumendi, pärib see jagamisõiguse, mille kasutaja (User) on määranud
IUCLID 6 kasutaja ressursside jaotises. Kui kasutaja (User) impordib dokumendi, saab kasutaja
(User) importimisel vaikesätted alistada. Kui näiteks ressursside vaikesätted ei anna rühmale
(Group) vajalikku juurdepääsu dokumendile, saab juurdepääsuõigusi jagamisfunktsiooni (share)
abil käsitsi muuta.
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Kui kasutajal (User) on juurdepääs dokumendile ainult jagamise (share) kaudu, ei saa ta seda
juurdepääsu edasi jagada.

15.3.4. IBSi kasutusharjutus
Alljärgnev harjutus tutvustab lühidalt IBSi selle tegeliku kasutamise kaudu. Kui vajate IBSi
põhimõtete ja mõistete kohta lisaselgitusi, soovitame harjutuse läbi teha.
Eeltingimused
Veenduge, et IBS on kasutusel. Logige sisse eeliskasutajana. Looge kaks rühma (Group): rühm 1
ja rühm 2. Looge neli uut kasutajat (User): kasutaja A, kasutaja B, kasutaja C ja kasutaja D.
Määrake kasutajatele (User) järgmises tabelis loetletud atribuudid. Kontrollige, et kõigil neljal
kasutajal (User) on sama juriidiline isik (Legal entity). Ressursside vahekaardil (Resources) jätke
tähelepanuta väljade Literature references (kirjandusviited) ja Import vaikeväärtused. Määrake
ainete (Substances) korral järgmised väärtused.
Tabel 5.

IBSi kasutusharjutus – kasutajate atribuudid

Kasutaja

Roll

Rühm

Juriidiline isik

Ressursid \ ained

kasutaja A

Full Access
(täielik
juurdepääs)

rühm 1

<sama kui teistel
kasutajatel (Users)>

rühm 1 (lugemis-kirjutuskustutusõigus)

kasutaja B

Full Access
(täielik
juurdepääs)

rühm 1

<sama kui teistel
kasutajatel (Users)>

Ühisrühm (Common;
lugemis-kirjutuskustutusõigus), rühm 1
(lugemis-kirjutuskustutusõigus)

kasutaja C Full Access
(täielik
juurdepääs)

rühm 2

<sama kui teistel
kasutajatel (Users)>

rühm 2 (lugemis-kirjutuskustutusõigus)

kasutaja D Full Access
(täielik
juurdepääs)

<sama kui teistel
kasutajatel (Users)>

Järgmistes harjutustes leidke, mis on kasutajate (Users) juurdepääsuõigused. Selleks logige selle
kasutajana sisse ning püüdke liideses dokumente lugeda, kirjutada ja kustutada, näiteks aineid
(Substance) ja toimikuid (Dossiers).
1. toiming. Kasutaja A loob aine 1 ja seejärel aine 1 põhjal toimiku 1.
1. tulemus. Antud on järgmised juurdepääsuõigused.
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Tabel 6.

IBSi kasutusharjutus – 1. tulemus

Kasutaja

Aine 1

Toimik 1

Selgitus

kasutaja A

(lugemis(lugemisKasutaja A lõi mõlemad dokumendid ja on seega
kirjutuskirjutusnende omanik. Omanikustaatus annab täieliku
kustutusõigus) kustutusõigus) juurdepääsu.

kasutaja B

(lugemiskirjutuskustutusõigus)

Kasutaja B on rühmas 1. Kasutaja A sätted
vahekaardil Resources \ Substance tähendavad,
et kui kasutaja A loob aine (Substance), saavad
kõik rühma 1 liikmed selle aine suhtes
automaatselt lugemis-kirjutus-kustutusõiguse.
Toimikute (Dossiers) suhtes õigusi ei anta.

kasutaja C

Vahekaardil Resources ei ole kasutaja A jaoks
sätteid, mis annaksid kasutajale C automaatselt
juurdepääsuõigusi ainetele (Substance) või
toimikutele (Dossier).

kasutaja D

Vahekaardil Resources ei ole kasutaja A jaoks
sätteid, mis annaksid kasutajale D automaatselt
juurdepääsuõigusi ainetele (Substance) või
toimikutele (Dossier).

2. toiming. Kasutaja B loob aine 2 ja seejärel aine 2 põhjal toimiku 2.
2. tulemus. Antud on järgmised juurdepääsuõigused.
Tabel 7.

IBSi kasutusharjutus – 2. tulemus

Kasutaja

Aine 2

kasutaja A

(lugemiskirjutuskustutusõigus)

kasutaja B

Kasutaja B lõi mõlemad dokumendid ja on seega
(lugemis(lugemisnende omanik. Omanikustaatus annab täieliku
kirjutuskirjutuskustutusõigus) kustutusõigus) juurdepääsu.

kasutaja C (lugemiskirjutuskustutusõigus)
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Toimik 2

Selgitus
Kasutaja A on rühmas 1. Kasutaja B sätted
vahekaardil Resources \ Substance tähendavad,
et kui kasutaja (User) loob aine (Substance),
saavad kõik rühma 1 liikmed selle aine suhtes
automaatselt lugemis-kirjutus-kustutusõiguse.
Toimikute (Dossiers) suhtes õigusi ei anta.

Kasutaja B sätted Common(rwd) (ühisrühm,
lugemis-, kirjutus-kustutusõigus) vahekaardil
Resources \ Substance tähendavad, et kui
kasutaja B loob aine (Substance), saavad kõik
kasutajad (Users) selle aine suhtes automaatselt
lugemis-kirjutus-kustutusõiguse. Toimikute
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(Dossiers) suhtes õigusi ei anta.
kasutaja D (lugemiskirjutuskustutusõigus)

Kasutaja B sätted Common(rwd) (ühisrühm,
lugemis-kirjutus-kustutusõigus) vahekaardil
Resources \ Substance tähendavad, et kui
kasutaja B loob aine (Substance), saavad kõik
kasutajad (Users) selle aine suhtes automaatselt
lugemis-kirjutus-kustutusõiguse. Toimikute
(Dossiers) suhtes õigusi ei anta.

3. toiming. Kasutaja A kontrollib, mis aineid (Substances) saab jagada, paremklõpsates
navigeerimispaanil (Navigation pane) olevaid otsingutulemuste loetelu kirjeid.
3. tulemus. Jagamisõigused on järgmised.
Tabel 8.

IBSi kasutusharjutus – 3. tulemus

Aine

Jagamisega Jagamisega
seotud
seotud
rühmad
õigused

Aine 1

rühm 1

Selgitus

(lugemisKasutaja A on aine 1 omanik. Kasutaja A on
kirjutusrühmas 1. Seega saab kasutaja A muuta rühma 1
kustutusõigus) õigusi. Selline õiguste muutmine tähendab ühtlasi
dokumendi jagamise (share) õigust.
Need õigused on lugemis-, kirjutus- ja
kustutusõigus, sest kasutaja A sätted vahekaardil
Resources \ Substance tähendavad, et kui
kasutaja A loob aine (Substance), saavad kõik
rühma 1 liikmed selle aine suhtes automaatselt
lugemis-kirjutus-kustutusõiguse.

Common
(ühisrühm)

Kasutaja A on aine 1 omanik. Kõik kasutajad on
ühisrühmas. Seega saab kasutaja A muuta
ühisrühma õigusi. Selline õiguste muutmine
tähendab ühtlasi dokumendi jagamise (share)
õigust.
Õigused puuduvad, sest kasutaja A sätted
vahekaardil Resources \ Substance tähendavad, et
kui kasutaja A loob aine (Substance), ei saa kõik
kasutajad (Users) selle aine suhtes automaatselt
lugemis-kirjutus-kustutusõigust.

Aine 2
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4. toiming. Kasutaja B kontrollib, mis aineid (Substances) saab jagada, paremklõpsates nende
kirjeid.
4. tulemus. Jagamisõigused on järgmised.
Tabel 9.

Aine

IBSi kasutusharjutus – 4. tulemus

Jagamisega Jagamisega
seotud
seotud
rühmad
õigused

Aine 1
Aine 2

Selgitus

Jagamisõigust ei ole, sest kasutaja B ei ole aine 1
omanik.
rühm 1

Kasutaja B on aine 2 omanik. Kasutaja B on
(lugemisrühmas 1. Seega saab kasutaja B muuta rühma 1
kirjutuskustutusõigus) õigusi. Selline õiguste muutmine tähendab ühtlasi
dokumendi jagamise (share) õigust.
Need õigused on lugemis-, kirjutus- ja
kustutusõigus, sest kasutaja A sätted vahekaardil
Resources \ Substance tähendavad, et kui
kasutaja B loob aine (Substance), saavad kõik
rühma 1 liikmed selle aine suhtes automaatselt
lugemis-kirjutus-kustutusõiguse.

Common
(ühisrühm)

(lugemisKasutaja B on aine 2 omanik. Kõik kasutajad on
kirjutusühisrühmas. Seega saab kasutaja B muuta
kustutusõigus) ühisrühma õigusi. Selline õiguste muutmine
tähendab ühtlasi dokumendi jagamise (share)
õigust.
Need õigused on lugemis-, kirjutus- ja
kustutusõigus, sest kasutaja B sätted vahekaardil
Resources \ Substance tähendavad, et kui
kasutaja B loob aine (Substance), saavad kõik
kasutajad (Users) selle aine suhtes automaatselt
lugemis-kirjutus-kustutusõiguse.

5. toiming. Logige välja. Logige sisse eeliskasutajana. Vahetage aine 1 omanikku, nii et
kasutaja A asemel on omanikuks kasutaja B. Dokumendi omaniku muutmiseks tuleb
paremklõpsata otsinguaknas dokumendi kirjet ja seejärel valida Change ownership (omaniku
muutmine). Logige välja. Logige sisse kasutajana A. Kontrollige, mida saab jagada.
5. tulemus. Jagada ei saa ainet 1 ega ainet 2, sest kasutaja A ei ole kummagi aine (Substance)
omanik. Toimikut 1 saab jagada, sest kasutaja A on endiselt selle omanik.
6. toiming. Logige välja. Logige sisse kasutajana B. Kontrollige, mis aineid (Substances) saab
jagada.
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6. tulemus. Jagada saab ainet 1, ainet 2 ja toimikut 2, sest kasutaja B on nende omanik.
7. toiming. Kasutaja B jagab ainet 1 ühisrühmaga (lugemisõigus). Selleks tuleb kõigepealt
paremklõpsata otsinguaknas dokumendi kirjet ja seejärel valida Share (jaga). Avaneb tabel.
Klõpsake real, mis vastab ühisrühmale, õiguste lahtrit ning siis valige väärtus „Read”
(lugemisõigus).
7. tulemus. Mis on kasutajate (Users) juurdepääsuõigused seoses ainega 1?
Tabel 10. IBSi kasutusharjutus – 7. tulemus

Kasutaja

Juurdepääs

Selgitus

kasutaja A

(lugemiskirjutuskustutusõigus)

Et kasutaja A ei ole aine 1 omanik, ei saa ta seda
jagada, kuid tal on lugemis-kirjutus-kustutusõigus, sest
ta kuulub rühma 1.

kasutaja B

Kasutaja B on aine 1 omanik. Omanikustaatus annab
(lugemistäieliku juurdepääsu, sealhulgas jagamisõiguse.
kirjutuskustutusõigus),
jagamine

kasutaja C (lugemisõigus)

Varem ei olnud kasutajal C juurdepääsuõigusi, kuid
nüüd saab ta dokumenti vähemalt lugeda, sest selles
harjutuses anti see õigus kõigile kasutajatele (User).

kasutaja D (lugemisõigus)

Varem ei olnud kasutajal D juurdepääsuõigusi, kuid
nüüd saab ta dokumenti vähemalt lugeda, sest selles
harjutuses anti see õigus kõigile kasutajatele (User).

8. toiming. Logige välja. Logige sisse eeliskasutajana. Lisage kasutaja D rühma 1.
8. tulemus. Kasutaja D saab seoses ainega 1 lugemis-kirjutus-kustutusõiguse, sest need õigused
on kõigil rühma 1 liikmetel. Muid muutusi ei ole.
9. toiming. Logige välja ja seejärel logige sisse kasutajana B. Tühistage aine 2 kõik jagamine.
9. tulemus. Kasutajad A, C ja D ei näe liideses ainet 2, kuid kasutaja B näeb. Kasutajale B jääb
täielik juurdepääs ja ta saab dokumenti endiselt jagada.

16. Importimine
IUCLID 6-ga saate oma IUCLID-süsteemi importida järgmist tüüpi faile: Dossier (toimik),
Substance (aine), Mixture (segu), Template (mall), Category (kategooria), Legal entity (juriidiline
isik), Legal entity site (juriidilise isiku tegevuskoht), Reference substance (võrdlusaine), Annotation
(märkus), Contact (kontakt), Literature reference (kirjandusviide), Attachment (manus) ja Test
materials (katsematerjalid). Neid faile importides saab näiteks vahetada teavet IUCLIDi eri
installieksemplaride vahel ja ka importida IUCLIDi tagasi varem eksporditud andmeid.
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16.1. Tähtis teave importimise kohta
IUCLID 6-sse failide importimisel tuleb arvestada järgmist.
5. Importida saab ainult faile nimelaiendiga .i6z või .i5z, mis on eksporditud IUCLID 6-st või
IUCLID 5 uusimast versioonist (versioonist 5.6), ning loetelusid laiendiga .i6l.
6. Mitme faili importimisel peab kõigil olema sama nimelaiend (kas i6z, i5z või i6l). Eri
nimelaienditega faile tuleb importida nii, et sama nimelaiendiga failid imporditakse koos. i5z-faili
importimisel teisendatakse see automaatselt IUCLID 6 failiks laiendiga i6z.
7. i5z-failide importimisel tuleb arvestada, et importida saab ainult lahti pakitud i5z-faili, mis on
kõigi teie salvestatud kirjete arhiiv. i6z-failide korral saab importida kogu lahti pakitud faili, kuid
samuti saab importimiseks valida i6z-faili üksikkirjeid.

16.2. Kuidas importida?
IUCLID 6-sse ühe või mitme faili importimiseks klõpsake IUCLID 6 avalehe vahendite ja
haldusfunktsioonide rühmas (Tools and administration) käsku Import.

Käivitub impordiviisard (Import assistant), mis selgitab, kuidas importimine toimub.
Impordiviisardit kasutatakse nii.

16.3. Importimise 1. etapp
Impordiviisardi avanemisel lisage kõigepealt fail või failid, mida soovite importida. Selleks klõpsake
nuppu Add files… (lisa failid) ja valige hüpikbrauserist kohalikust IT-keskkonnast imporditav(ad)
fail(id). Kui olete faili(d) valinud, ilmub impordiviisardi esimesele väljale järgmiste pealkirjadega
teave valitud faili(de) kohta:
1. Pathname (teenimi ehk faili asukoht kohalikus IT-keskkonnas);
2. Filename (failinimi ehk faili täielik nimetus);
3. Size (faili suurus);
4. Modified (viimane muutmiskuupäev).
Valitud faili(de) lisateave on vahekaartidel Content (sisu) ja Remarks (lisamärkused) failide
lisamise nupu (Add files…) all.
Impordiviisardist faili eemaldamiseks valige see (faili kirje muutub oranžiks) ja klõpsake
eemaldamisnuppu (Remove failide lisamise nupu (Add files…) kõrval. NB! Ei impordita ka faile,
mille märkeruut veerus Import tühjendatakse.
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Nüüd saate valida, mida peab IUCLID tegema, kui teie IUCLIDi süsteemis on juba olemas sama
kordumatu tunnuskoodiga (UUID) fail. Võimalusi on kolm:
1. Always (alati – imporditav fail asendab IUCLIDis oleva sama UUID-koodiga faili, st dokumendi
või andmestiku).
2. Never (mitte kunagi – ei impordita faile, millel on sama UUID-kood kui juba IUCLIDis oleval
oleval andmestikul või dokumendil).
3. If newer than existing (kui on olemasolevast uuem – fail, millel on sama UUID-kood kui juba
IUCLIDis oleval andmestikul või dokumendil, imporditakse ainult siis, kui seda muudeti viimati
hiljem kui süsteemis olevat faili).
Kui IUCLID 6 eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel, on näha väli Default import pool (impordi
vaikekogum). IBSi kirjeldatakse punktis 15.3 „Eksemplaripõhine turve (IBS)”. Impordi
vaikekogumiga saab alistada rühma (Group) juurdepääsuõiguste vaikesätted praeguse kasutaja
(User) jaoks. Väljal on rippmenüü, kus on iga rühma (Group) jaoks, kuhu kuulub praegune kasutaja
(User), lugemis-kirjutus-kustutusõiguse suvandid: <Rühma nimetus> (R/W/D). Rühmade (Group)
hulgas on ka ühisrühm (Common). Kui kasutajal (User) on ühisrühmaga (Group; Common) seoses
ainult lugemisõigus, saab imporditud andmete juurdepääsuõiguseks kehtestada lugemis-kirjutuskustutusõiguse, valides sätte Common (R/W/D).
i6z-faili importimisel saab tühjendada märkeruudu Skip content verification (document selection
screen) (jäta sisu kontrollimine vahele, dokumendi valiku kuva). Märkeruudu tühjendamisel saab
määratleda failis konkreetsed kirjed, mida importida (impordiviisardi 2. etapis). NB! Seda võimalust
ei saa kasutada, kui impordite korraga mitu faili.

16.4. Importimise 2. etapp
Impordiviisardi 2. etapis (ainult ühe i6z-faili importimisel) on neli teabepaneeli. Esimese kahe
paneeli sisu saab muuta ning nendes määratletakse, mida soovite impordifailis säilitada ja mida
sellest välja jätta. Kolmas ja neljas paneel sisaldavad kirjutuskaitstud teavet. Paneelid on
järgmised.
1. Esimesel paneelil Entities list (olemite loetelu) on kõik failis sisalduvad kõrgema tasandi olemid
(nt juriidilised isikud, kontaktid, ained, toimikud). Kõik olemid on vaikimisi tähistatud ja valitud
importimiseks. Kui soovite mis tahes olemit mitte importida, tühistage valik, tühjendades
kaasamisveerus (In) olemi märkeruudu.
2. Teisel paneelil References to (viited mujale) kuvatakse kirjed, mis sisalduvad kõrgema tasandi
olemis. Kõrgema tasandi olemis sisalduvate kirjete vaatamiseks klõpsake olemit – näiteks
toimiku või aineandmestiku korral on siin paneelil kogu kirjete jaotisepuu. Kõik kirjed on
vaikimisi tähistatud ja valitud importimiseks. Kui soovite mis tahes kirjet mitte importida,
tühistage valik, tühjendades märkeruudu. NB! Kui olemi kirjed on korraldatud jaotisepuuna,
saab tühjendada kogu jaotise või üksikkirjete märkeruudud.
3. Kolmandal paneelil Referenced from (viited siia) kuvatakse olemid või kirjed, mis on seotud
esimesel paneelil valitud olemiga. Näide: esimesel paneelil olev kontakt on seotud samuti
esimesel paneelil oleva juriidilise isikuga, keda kuvatakse siin kolmandal paneelil. See annab
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ülevaate, mis olemeid mõjutab esimese ja teise paneeli olemite või kirjete märkeruutude
tühjendamine.
4. Neljandal paneelil Final outcome (lõpptulemus) kuvatakse olemid ja kirjed, mis imporditakse,
kui klõpsate impordiviisardi nuppu Finish (valmis).
Nüüd võite klõpsata kas nuppu Back (tagasi), et muuta 1. etapi välju, või importimise sooritamiseks
nuppu Finish (valmis). NB! Tagasinupu (Back) klõpsamisel impordiviisardi 2. etapis tehtud
muudatused tühistatakse ja peate need tegema uuesti.
Kui importimine on valmis (õnnestunud või mitte), ilmub IUCLID 6 alumises paremnurgas
hüpikteade. Teatel või vilkuval punasel ringil klõpsates ilmub tausttoimingute aken (Background job
console). Sellest näete, kas importimine õnnestus või mitte. Kui soovite importimise kohta
üksikasjalikumat teavet, topeltklõpsakse punast riba. Ilmub Import Log (impordilogi).

17. Eksportimine
Kasutajad saavad IUCLID 6st eksportida järgmisi olemeid ning neis sisalduvaid andmestikke või
dokumente: Legal entity (juriidiline isik), Legal entity site (juriidilise isiku tegevuskoht), Substance
(aine), Mixture (segu), Template (mall), Category (kategooria), Dossier (toimik), Reference
substance (võrdlusaine), Contact (kontakt) ja Annotation (märkus). Neid olemeid ja neis
sisalduvaid andmestikke või dokumente saab eksportida IUCLIDi ekspordiviisardiga (Export
assistant), mis aitab määratleda, mida eksportida. Ekspordiviisardit saab käivitada kahel viisil:
1. klõpsates IUCLID 6 avalehel olevat hulgiekspordi (Bulk export) ikooni

või
2. paremklõpsates andmestikku või dokumenti, mida soovite eksportida.

Mõlemal juhul selgitab ekspordiviisard eksportimist mitme etapi kaudu, mis olenevad eksporditava
olemi liigist ja sellest, kas tegu on üksik- või hulgiekspordiga.
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1. variandi eelis on, et korraga saab eksportida kas kõik toimikud, kõik ained, kõik segud, kõik
kategooriad, kõik mallid või kõik võrdlusained. Samal eksportimisel saab korraga eksportida ka eri
liiki andmestikke, näiteks aine- ja seguandmestikke ning võrdlusaineid. NB! Soovi korral saab ka
hulgiekspordi kaudu valida üksikuid andmestikke või dokumente (vt käsitsi valimine allpool).
2. variandi eelis on, et sellega saab kiiresti eksportida ühe konkreetse andmestiku või dokumendi
sealt, kus te parasjagu olemis olete, näiteks ühe seguandmestiku või ühe näitaja uuringu kirje.
NB! Olemis saab valida korraga mitu andmestikku või dokumenti: hoidke all klahvi Shift või Ctrl ja
vasakklõpsake elemente, mida soovite eksportida. Siis tehke paremklõps ja valige ekspordikäsk
(Export). Seejärel käivitub hulgiekspordi esimene etapp.

17.1. Tähtis teave eksportimise kohta
IUCLID 6st eksportimisel tuleb arvestada järgmisi olulisi nõudeid selle kohta, mida eksporditakse ja
mida saab eksportida.
1. IUCLIDist teabe ja andmete eksportimiseks peate olema kasutaja, kellele on antud eksportimist
hõlmava juurdepääsuõigusega roll (see määratakse kasutajahalduse rollide lehe õiguste
vahekaardil). Kui teil sellist juurdepääsuõigust ei ole, võtke ühendust IUCLIDi süsteemihalduri
õigustega kasutajaga, kes vastutab teistele kasutajatele juurdepääsuõiguste andmise eest.
2. Kui olemid, andmestikud ja/või dokumendid on vahetult seotud muude olemitega (st sisaldavad
nendele linke) – näiteks kui aine viitab kontaktile –, eksporditakse ka viidatud olemid.
3. Koos eksporditava olemi, andmestiku või dokumendiga ei ekspordita teist olemit, dokumenti või
andmestikku, mis on eksporditava olemi, andmestiku või dokumendiga seotud üksnes kaudselt
– näiteks segu eksportimisel eksporditakse ka seguga otseselt seotud aine, kuid ei ekspordita
ainega seotud kategooriat.
4. Andmestiku osaks oleva dokumendi (paindliku kirje või kokkuvõtte) eksportimisel eksporditakse
ka dokumendi emaolem (aine, segu/toode või mall). Samas ei ekspordita dokumendi
eksportimisel selles olemis olevat teist dokumenti või malli.
5. Seotud olemeid saab välja filtreerida turva- ja konfidentsiaalsusnõuete alusel, mille määrab
kasutajahalduses (User management) kasutaja, kellel on selleks piisavad
juurdepääsuõigused. Selline filtreerimine ei olene sellest, kas olem on kohustuslik väli või mitte.
6. Loetelukannet ei saa eraldi eksportida; seda saab eksportida ainult koos olemiga, kus
viidatakse kandele.

17.2. Ekspordiviisardi kasutamine
Ekspordiviisardi (Export assistant) saab käivitada, kui klõpsata IUCLID 6 avalehe vahendite ja
haldusfunktsioonide rühmas (Tools and administration) hulgiekspordi (Bulk export) ikooni või
paremklõpsata olemites sisalduvat üht või mitut konkreetset andmestikku või dokumenti, mida
soovite eksportida, ja seejärel valida menüüst Export (ekspordi). Allpool on selgitatud järgmist:
1. kuidas toimub ekspordiviisardiga hulgiekspordi esimene etapp;
2. kuidas toimuvad ekspordiviisardiga ekspordi kõik ülejäänud etapid. Juhised esitatakse
olemiliikide kaupa.
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NB! Ekspordiviisardis saab määratleda, mida eksporditakse, kuid selleks tuleb ekspordiviisardi
mitmes etapis aktiivselt välistada teavet ja andmeid, mida te eksportida ei soovi.

17.3. Hulgieksport
Kui ekspordiviisardi protsess käivitatakse IUCLID 6 avalehel hulgiekspordi ikooni klõpsates või kui
ekspordite mitu andmestikku otse olemist, algab eksportimise 1. etapp, dokumendi valimine
(Step 1 – Document selection). 1. etapis on kaks võimalust.
1. Kas eksportida olemi tasandil korraga kõik toimikud, kõik ained, kõik segud, kõik kategooriad,
kõik mallid või kõik võrdlusained; või
2. valida olemis käsitsi konkreetse andmestiku/dokumendi või mitu andmestikku/dokumenti. See
variant on paindlikum – saate valida eri olemitest eri andmestikke, näiteks andmestiku nii aine
kui ka segu olemist.
Esimese variandi korral klõpsake raadionuppu olemi kõrval, mida soovite eksportida. Teise
variandi korral klõpsake raadionuppu suvandi manual selection (käsitsi valimine) kõrval ja
seejärel tulemuste akna Document/Entity (dokument/olem) all nuppu Add… (lisa). Ilmub aken
Query (päring), kus saab määrata eksporditavad andmestikud ja dokumendid. Päringuaknas on
neli otsinguvälja, mis aitavad valikut järgmisel viisil filtreerida.
1. Result type (tulemuse liik) – valige olemite ripploetelust, mida soovite eksportida.
2. Query type (päringu liik) – valige otsingukriteeriumid ja seejärel täitke mõni otsinguväli (või
kõik), et leida otsitav andmestik.
3. UUID (see otsingusuvand kuvatakse ainult siis, kui väljal Result type valitakse Document) –
sisestage siia otsitava dokumendi või andmestiku UUID-kood (kordumatu tunnuskood).
Ownership (omanik; see suvand kuvatakse ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on
kasutusel) – valige emb-kumb kahest suvandist:
4. Owned by me (minu omad) – otsitakse ainult olemeid, mis on teie erakogumis (private security
pool).
5. Owned by others (teiste omad) – otsitakse ainult olemeid, mis ei ole teie erakogumis (private
security pool).
6. Group (rühm; see suvand kuvatakse ainult siis, kui eksemplaripõhine turve (IBS) on kasutusel)
– valige ripploendis loetletud rühmadest. Rühma valimisel kuvatakse ainult sellele rühmale
määratud kanded.
NB! Kui kavatsete hulgiekspordi viisardi abiga eksportida näitaja uuringu kirjet, näitaja kokkuvõtet
või andmestikku, saate neid dokumente otsida ainult päringuakna kaudu, sisestades UUID
otsinguväljale dokumendi UUID-koodi.
Kui olete sisestanud otsinguteabe päringuaknasse, klõpsake otsingu alustamiseks nuppu Search
(otsi). Otsingu uuesti alustamiseks klõpsake nuppu Clear (tühjenda). Pärast otsingunupu (Search)
ilmub tulemuste aknas tulemuste loetelu, milles on iga tulemuse teave esitatud neljas veerus:
Chemical Name (keemiline nimetus), Legal entity name (juriidilise isiku nimi), Reference substance
(võrdlusaine), Last modification date (viimase muutmise kuupäev). Otsingu kiirendamiseks saab
teha kiirotsingu teabega, mis eeldatavasti peaks olema neis neljas veerus. Selleks sisestage
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otsingutulemuste kohal olevale tekstiväljale Filter by representation (filtreeri kirjelduse järgi)
keemilise nimetuse, juriidilise isiku nime, võrdlusaine ja viimase muutmise aja esimesed tähed,
numbrid või sõnad. Nüüd koostatakse ja filtreeritakse automaatselt tulemuste loetelu, millest saate
valida.
Kui otsing päringuakna abil on valmis, klõpsake nuppu Assign (määra), mis täidab ekspordiviisardi
esimeses etapis dokumendi/olemi tulemuste loetelu. Loetelus on eksporditavad andmestikud ja/või
dokumendid. Valitud andmestikke ja/või dokumente saab millal tahes loetelule lisada (Add) või
loetelust eemaldada (Remove). Kui ekspordite mitu andmestikku või dokumenti otse olemist,
koostab ekspordiviisard esimeses etapis automaatselt valitud andmestikest või dokumentidest
dokumendi/olemi (Document/Entity) tulemuste loetelu. Neid tulemusi saab ekspordiviisardi
töötamise ajal millal tahes muuta nuppudega Add (lisa) ja Remove (eemalda).

17.4. Ainete eksportimine
Kui valite hulgiekspordi korral suvandi all substances (kõik ained) või ekspordite ühe aine või mitu
ainet otse aine olemist, on ekspordiviisardi etapid samad, v.a etapp pealkirjaga Verify selected
documents: Verify the selected documents or select/deselect as appropriate (kinnitage valitud
dokumendid: kinnitage valitud dokumendid või valige/välistage, nagu asjakohane). See etapp on
olemas ainult ainsa andmestiku või dokumendi eksportimisel ning sellega saab välistada olemeid
ja dokumente, millele aine viitab, näiteks juriidilise isiku (Legal entity) või näitaja uuringu kirje.

17.4.1. Select submission type (valige esitamisliik)
Selles ekspordiviisardi etapis (üksikekspordi korral esimene etapp, hulgiekspordi korral teine) on
kaks suvandit, millele osutavad kaks vahekaarti akna vasakus ülaservas: Substance (aine) ja Use
related categories (kasuta seonduvaid kategooriaid).
Aine vahekaardilt (Substance) saab esitamisliigi järgi määrata, mis aine eksporditakse – näiteks
kui eksporditav aine kuulub konkreetsesse esitamisliiki, nt BPR Active substance application
(biotsiidimääruse kohane toimeaine taotlus), valitakse ekspordiviisardis ainult sellesse esitamisliiki
kuuluv(ad) aine(d). Valige esitamisliik, klõpsates vajaliku esitamisliigi kõrval olevat raadionuppu.
Valik kuvatakse ekspordiviisardi kõikides järgmistes etappides teabealal.
Seonduvate kategooriate kasutamise vahekaardilt (Use related categories) saab määrata, kas
eksportimisel kasutatakse kategooriaga seonduvat teavet. See suvand on asjakohane ainult
kategooriaga seotud ainete jaoks ja ainult siis, kui teil on kategooriatele juurdepääsuks vähemalt
lugemisõigus.
Võimalusi on kolm:
1. Yes (jah, vaikevalik) – selle suvandiga saab eksportida kõigi ainega seonduvate kategooriate
kõik andmed.
2. No (ei) – selle suvandiga saab välistada ekspordist kõik kategooriad ja nendega senduva
teabe.
3. Select category (ies)(vali kategooria(d)) – selle suvandi kasutamisel ilmub paneel, kus
kuvatakse kõik seonduvad kategooriad. Seonduvate kategooriate loetelust ühe või mitme
kategooria valimiseks klõpsake neid. Eksporti kaasatakse ainult valitud kategooriad.
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17.4.2. Data protection flags (andmekaitselipud)
Siin etapis saate määratleda, mis konfidentsiaalne teave kaasatakse eksporti.
1. Esimeses suvandis Detail level of document fields (dokumendiväljade üksikasjalikkus) saab
valida ühe kolmest variandist:
a. All fields, including confidential test material information (kõik väljad, sh katsematerjalide
konfidentsiaalne teave) – selle variandiga eksporditakse kõik väljad ja kogu katsematerjalide
teave.
b. All fields, excluding confidential test material information (kõik väljad, v.a katsematerjalide
konfidentsiaalne teave) – selle variandiga eksporditakse kõik väljad, v.a kõik
katsematerjalide teave.
c. Basic level (põhitase) – selle variandiga eksporditakse ainult n-ö põhiväljad. Põhiväljad
sisaldavad kõiki välju peale näitaja uuringu kirjete, mis on IUCLIDi järgmistes OECD
õigusaktide kohastes jaotistes: Physico-chemical properties (füüsikalis-keemilised
omadused), Analytical methods (analüüsimeetodid), Degradation and accumulation
(lagunemine ja akumuleerumine), Effects on biotic systems (toime biootilistele
süsteemidele), Efficacy (tõhusus), Health effects (tervisemõju), Pesticide residue chemistry
(pestitsiidijääkide keemia).
2. Teise suvandiga Confidentiality (konfidentsiaalsus) saab valida, mis teavet eksportida.
Kogu konfidentsiaalne teave on automaatselt valitud eksportimiseks. Eksporditava
konfidentsiaalse teabe valimiseks klõpsake ripploendit ja tühistage nende lipuga tähistatud
väljade valik, mida te ei soovi eksportida:
CBI – konfidentsiaalne äriteave
IP – intellektuaalomand
No PA – mitteavalik
Kui tühistada suvandi Not confidential (mittekonfidentsiaalne) valik, eksporditakse ainult
konfidentsiaalne teave.
3. Kolmanda suvandiga Use restricted to selected regulatory programmes (valitud
reguleerimisprogrammidega piirnev kasutusala) saab määrata eksporditavate ainete
regulatiiveesmärgi (kui asjakohane).
Avage ripploendis reguleerimisprogrammide loetelu. Kõik reguleerimisprogrammid on
automaatselt valitud eksportimiseks. Tühistage nende reguleerimisprogrammide valik, mida te
ei soovi eksporti kaasata.
Kui tühistada ripploendis valik No regulatory purposes (regulatiiveesmärk puudub),
eksporditakse kõik teie aineolemi väljad, millel ei ole reguleerimisprogrammi lippu.

17.4.3. Administrative data properties (haldusandmete atribuudid)
Selles etapis saate eksporditavaid andmeid üksikasjalikumalt määratleda oma aine mitmesuguste
andmeelementide kaudu:
1. Robust study summary (uuringuaruande kokkuvõte)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik eksporditavate olemite, andmestike
või dokumentide väljad, kus on uuringuaruande kokkuvõtte andmeid (Robust study summary).
Kui tühistada valik Yes (jah), välistatakse kõik väljad, kus on uuringuaruande kokkuvõtte
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teavet. Kui tühistada valik No (ei), kaasatakse ainult väljad, kus on uuringuaruande kokkuvõtte
teavet. Kui tühistada valik Where Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint
summaries) (väljad, kus uuringuaruande kokkuvõte ei ole asjakohane, nt näitaja kokkuvõtted),
välistatakse väljad, kus uuringuaruande kokkuvõte ei ole asjakohane.
2. Used for classification (kasutatakse klassifitseerimiseks)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik väljad, kus on klassifitseerimiseks
kasutatavaid andmeid (Used for classification). Kui tühistada valik Yes (jah), välistatakse kõik
väljad, kus on uuringuaruande kokkuvõtte teavet. Kui tühistada valik No (ei), kaasatakse ainult
väljad, kus on uuringuaruande kokkuvõtte teavet. Kui tühistada valik Where Used for
classification is not applicable (e.g. endpoint summaries) (väljad, kus klassifitseerimiseks
kasutatavad andmed ei ole asjakohased, nt näitaja kokkuvõtted), välistatakse väljad, kus
klassifitseerimiseks kasutatavad andmed ei ole asjakohased.
3. Used for MSDS (kasutatakse seoses ohutuskaardiga)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik väljad, kus on ohutuskaardi jaoks
kasutatavaid andmeid (Used for MSDS). Kui tühistada valik Yes (jah), välistatakse kõik väljad,
kus on uuringuaruande kokkuvõtte teavet. Kui tühistada valik No (ei), kaasatakse ainult väljad,
kus on uuringuaruande kokkuvõtte teavet. Kui tühistada valik Where Used for MSDS is not
applicable (e.g. endpoint summaries) (väljad, kus ohutuskaardi jaoks kasutatavad andmed ei
ole asjakohased, nt näitaja kokkuvõtted), välistatakse väljad, kus ohutuskaardi jaoks
kasutatavaid andmed ei ole asjakohased.
4. Purpose flag (eesmärgilipp)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik väljad, kus on järgmised
eesmärgilipud: võtmeuuring (key study), tugiuuring (supporting study), tõendite kaalukus
(weight of evidence), kõrvalejäetud uuring (disregarded study), eesmärgilipp on tühi,
eesmärgilipp ei ole asjakohane. Valiku tühistamisel seda eesmärgilippu ei ekspordita.
5. Data waiving (andmete esitamisest loobumine)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik väljad, kus on andmete esitamisest
loobumise teave, näiteks Study not technically feasible (uuring ei ole tehniliselt teostatav) või
Exposure considerations (kokkupuutega seotud kaalutlused). Valiku tühistamisel seda teavet ei
ekspordita.
6. Study result type (uuringutulemuse liik)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik väljad, kus on uuringutulemuse liik,
näiteks Experimental result (katsetulemus) või Read-across based on grouping of substances
(category approach) (ainete rühmitamisel põhinev analoogmeetod, kategooriapõhine
lähenemine). Valiku tühistamisel seda teavet ei ekspordita.
7. Reliability (usaldusväärsus)
Ripploendis on automaatselt valitud eksportimiseks kõik väljad, kus on usaldusväärsuse teave,
näiteks reliable without restrictions (piiranguteta usaldusväärne) või not assignable
(määramatu). Valiku tühistamisel seda teavet ei ekspordita.
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17.4.4. Settings (sätted)
Selles etapis saate valida, kas kaasata eksporti eksporditava(te) aine(te)ga seotud olemid
Attachments (manused) ja Annotations (märkused). Märkuste (Annotations) ja manuste
(Attachments) suvanditest saab valida ainult ühe eelistuse. NB! Vaikimisi kaasatakse kõik seotud
märkused, kuid mitte manused.

17.4.5. Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
See etapp on olemas ainult ühe andmestiku või dokumendi eksportimisel.
Ekraanil on neli teabepaneeli. Esimese kahe paneeli sisu saab muuta ning nendes määratletakse,
mida soovite ekspordifailis säilitada ja mida sellest välja jätta. Kolmas ja neljas paneel sisaldavad
kirjutuskaitstud teavet. Paneelide sisu on järgmine.
1. Esimesel paneelil Entities list (olemite loetelu) on kõik failis sisalduvad kõrgema tasandi olemid
(juriidilised isikud, kontaktid jne). Kõik olemid on vaikimisi tähistatud ja valitud eksportimiseks.
Kui soovite mis tahes olemit mitte eksportida, tühistage valik, tühjendades kaasamisveerus (In)
olemi märkeruudu.
2. Teisel paneelil References to (viited mujale) kuvatakse kirjed, mis sisalduvad kõrgema tasandi
olemis. Kõrgema tasandi olemis sisalduvate kirjete vaatamiseks klõpsake olemit – näiteks
toimiku või aineandmestiku korral on siin paneelil kogu kirjete jaotisepuu. Kõik kirjed on
vaikimisi tähistatud ja valitud eksportimiseks. Kui soovite mis tahes kirjet mitte eksportida,
tühistage valik, tühjendades märkeruudu. NB! Kui olemi kirjed on korraldatud jaotisepuuna,
saab tühjendada kogu jaotise või üksikkirjete märkeruudud.
3. Kolmandal paneelil Referenced from (viited siia) kuvatakse olemid või kirjed, mis on seotud
esimesel paneelil valitud olemiga. Näide: esimesel paneelil olev kontakt on seotud samuti
esimesel paneelil oleva juriidilise isikuga, keda kuvatakse siin kolmandal paneelil. See annab
ülevaate, mis olemeid mõjutab esimese ja teise paneeli olemite või kirjete märkeruutude
tühjendamine.
4. Neljandal paneelil Final outcome (lõpptulemus) kuvatakse olemid ja kirjed, mis imporditakse,
kui klõpsate ekspordiviisardi nuppu Finish (valmis).

17.4.6. Enter additional administrative information (sisestage täiendav haldusteave)
Vajaduse korral sisestage lisamärkuste lahtrisse (Remarks) märkused oma ekspordi kohta (kuni
32 365 märki).

17.4.7. Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)
See on viimane etapp. Siin saate määratleda eksporditavate andmete salvestuskoha kohalikus ITkeskkonnas. Ekspordi sihtkausta valimiseks klõpsake sirvimisnuppu (Browse).
Eksporditavate andmete failistruktuuri haldamist lihtsustab suvand Create new subfolder after [X]
files (loo uus alamkaust pärast X [arv] faili). Seda suvandit kasutatakse vanemate failisüsteemide
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korral, kus failide arv kausta kohta on piiratud. Vaikesäte on 1000, kuid väärtuseks saab määrata
mis tahes arvu vahemikus 500–10 000.

17.5. Segude/toodete eksportimine
Segude eksportimise mitu etappi sarnaneb ainete eksportimisega. Kui mõlemad on ühesugused,
viidatakse allpool tekstis punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi kirjeldatakse
põhjalikumalt.

17.5.1. Select submission type (valige esitamisliik)
Etapp Valige esitamisliik sarnaneb ainete eksportimise vastava etapiga, kuid kahe erinevusega.
1. Segude/toodete korral on andmestike võimalike esitamisliikide arv väiksem.
2. Etapis on lisaks suvand Use mixture components (kasuta segu komponente). Kui valite Yes
(jah), eksporditakse ka kõik näitajate andmed olemitest, mis on seotud eksporditava
segu/tootega. Kui valite No (ei), neid näitajate andmeid ei ekspordita.

17.5.2. Data protection flags (andmekaitselipud)
Vt punkt Andmekaitselipud.

17.5.3. Administrative data properties (haldusandmete atribuudid)
Vt punkt Haldusandmete atribuudid.

17.5.4. Settings (sätted)
Vt punkt Sätted.

17.5.5. Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
Vt punkt Kinnitage valitud dokumendid.

17.5.6. Enter additional administrative information (sisestage täiendav haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.5.7. Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)
Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.
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17.6. Kategooriate eksportimine
Kategooriate eksportimise mitu etappi sarnaneb ainete eksportimisega. Kui mõlemad on
ühesugused, viidatakse allpool tekstis punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi
kirjeldatakse põhjalikumalt.

17.6.1. Select submission type (valige esitamisliik)
Etapp Valige esitamisliik sarnaneb ainete eksportimise vastava etapiga, kuid ühe erinevusega:
kategooriate korral on andmestike võimalike esitamisliikide arv väiksem.

17.6.2. Data protection flags (andmekaitselipud)
See etapp on sama kui ainete eksportimisel, kuid ühe erinevusega. Puudub suvand, millega saab
määrata, kas ja mis katsematerjal eksporditakse. Seda etappi kirjeldatakse punktis
Andmekaitselipud.

17.6.3. Administrative data properties (haldusandmete atribuudid)
Vt punkt Haldusandmete atribuudid.

17.6.4. Settings (sätted)
Vt punkt Sätted.

17.6.5. Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
Vt punkt Kinnitage valitud dokumendid.

17.6.6. Enter additional administrative information (sisestage täiendav haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.6.7. Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)
Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

17.7. Mallide eksportimine
Mallide eksportimise mitu etappi sarnanevad ainete eksportimisega. Kui mõlemad on ühesugused,
viidatakse allpool tekstis punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi kirjeldatakse
põhjalikumalt.
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17.7.1. Select submission type (valige esitamisliik)
Vt punkt Valige esitamisliik.

17.7.2. Data protection flags (andmekaitselipud)
Vt punkt Andmekaitselipud.

17.7.3. Administrative data properties (haldusandmete atribuudid)
Vt punkt Haldusandmete atribuudid.

17.7.4. Settings (sätted)
Vt punkt Sätted.

17.7.5. Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
Vt punkt Kinnitage valitud dokumendid.

17.7.6. Enter additional administrative information (sisestage täiendav haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.7.7. Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)
Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

17.8. Võrdlusainete eksportimine
Võrdlusainete eksportimise mitu etappi sarnanevad ainete eksportimisega. Kui mõlemad on
ühesugused, viidatakse allpool tekstis punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi
kirjeldatakse põhjalikumalt.

17.8.1. Data protection flags (andmekaitselipud)
See etapp on sama kui ainete eksportimisel, kuid ühe erinevusega. Puudub suvand, millega saab
määrata, kas ja mis katsematerjal eksporditakse. Seda etappi kirjeldatakse punktis
Andmekaitselipud.

17.8.2. Settings (sätted)
Vt punkt Sätted.
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17.8.3. Enter additional administrative information (sisestage täiendav haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.8.4. Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)
Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

17.9. Toimikute eksportimine
Toimikute eksportimise mitu etappi sarnanevad ainete eksportimisega. Kui mõlemad on
ühesugused, viidatakse allpool tekstis punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi
kirjeldatakse põhjalikumalt.

17.9.1. Settings (sätted)
See etapp on sama kui ainete korral (vt punkt Sätted eespool), kuid puudub manuste eksportimise
suvand.

17.9.2. Enter additional administrative information (sisestage täiendav haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.9.3. Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)
Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

17.10.
Kõigi teiste olemite, andmestike ja dokumentide
eksportimine
Peale eespool nimetatud põhiliste olemite saab eksportida ka teisi olemeid, andmestikke ja
dokumente. Neid saab valida ning eksportida ainult eespool kirjeldatud käsitsi valimise suvandi abil
või vahetult, paremklõpsates olemis olevaid dokumente või andmestikke.
Järgmistes alapeatükkides kirjeldatakse ekspordiviisardi etappe nende ülejäänud olemite,
andmestike ja dokumentide korral. Etapid algavad hulgiekspordi protsessi teisest etapist ning
üksikandmestiku või -dokumendi otse olemist eksportimise teisest etapist. Eksportimise etapid
sarnanevad eespool kirjeldatutega. Kui etapp on sama kui eespool, viitab link põhjalikumale
kirjeldusele.

17.11.
Juriidiliste isikute ja juriidilise isiku tegevuskohtade
eksportimine
Allpool tekstis viidatakse punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi kirjeldatakse
põhjalikumalt.
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Data protection flags (andmekaitselipud)

See etapp on sama kui punktis Andmekaitselipud, kuid ühe erinevusega. Puudub suvand, millega
saab määrata, kas ja mis katsematerjal eksporditakse.

17.11.2.

Settings (sätted)

Vt punkt Sätted.

17.11.3.
Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
Vt punkt Kinnitage valitud dokumendid.

17.11.4.
Enter additional administrative information (sisestage täiendav
haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.11.5.

Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)

See etapp on sama kui punktis Valige ekspordifailide kaust, kuid puudub suvand luua 500 või
enama faili järel alamkaust.

17.12.

Kontaktide eksportimine

Allpool tekstis viidatakse punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi kirjeldatakse
põhjalikumalt.

17.12.1.
Enter additional administrative information (sisestage täiendav
haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.12.2.

Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)

Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

17.13.

Märkuste eksportimine

Allpool tekstis viidatakse punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi kirjeldatakse
põhjalikumalt.

iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

17.13.1.

Lk / 103

Data protection flags (andmekaitselipud)

See etapp on praegu tühi, vajutage nuppu Next (edasi).

17.13.2.

Settings (sätted)

See etapp on sama kui punktis Sätted, kuid ühe erinevusega. Siin saab valida ainult seda, kas
eksportida või mitte eksportida manuseid, kuid valida ei saa, kas eksportida või mitte eksportida
märkusi.

17.13.3.
Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
Vt punkt Kinnitage valitud dokumendid.

17.13.4.
Enter additional administrative information (sisestage täiendav
haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.13.5.

Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)

Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

17.14.

Näitaja kirjete eksportimine

Allpool tekstis viidatakse punktile, kus on toimingu üksiksasjalik kirjeldus. Erinevusi kirjeldatakse
põhjalikumalt.

17.14.1.

Data protection flags (andmekaitselipud)

Vt punkt Andmekaitselipud.

17.14.2.

Administrative data properties (haldusandmete atribuudid)

Vt punkt Haldusandmete atribuudid.

17.14.3.

Settings (sätted)

Vt punkt Sätted.

17.14.4.
Verify selected documents (kinnitage valitud dokumendid; ainult
üksikekspordi korral)
Vt punkt Kinnitage valitud dokumendid.
iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

Lk / 104

17.14.5.
Enter additional administrative information (sisestage täiendav
haldusteave)
Vt punkt Sisestage täiendav haldusteave.

17.14.6.

Select the folder of the exported files (valige ekspordifailide kaust)

Vt punkt Valige ekspordifailide kaust.

18. Printimine
IUCLID 6 võimaldab genereerida ja printida PDF-dokumente järmgistest failidest: Substance
datasets (aineandmestikud), Mixture/Product datasets (segude/toodete andmestikud), Templates
(mallid), Categories (kategooriad), Dossiers (toimikud), Endpoint study records (näitaja uuringu
kirjed), Endpoint summary records (näitaja kokkuvõtte kirjed), Reference substances
(võrdlusained), Literature references (kirjandusviited), Legal entity sites (juriidilise isiku
tegevuskohad), Legal entities (juriidilised isikud), Contacts (kontaktid), Annotations (märkused).
Enne PDF-faili genereerimist ja printimist peab arvestama järgmist.
1. PDF-faili saab genereerida ja seejärel printida ainult siis, kui teie IUCLIDi kasutajakontole on
määratud printimisõigusega roll. See määratakse kasutajahalduse jaotises rollide vahekaardi
õiguste punktis.
2. Korraga saab printida ainult ühe eelnimetatud failidest. Kui soovite printida näiteks kaks näitaja
kokkuvõtet, peate genereerima kaks eraldi PDF-faili.
3. PDF-faili kaasatakse ka teave, mis on tähistatud konfidentsiaalsuslipuga.
4. PDF-faili kaasatakse ka olemid, millele viidatakse prinditavas andmestikus või dokumendis –
näiteks kui prindite juriidilise isikuga seotud kategooria, kaasatakse PDF-faili ka juriidilise isiku
teave.
5. Mallist päritud näitaja uuringu ja kokkuvõtte kirjeid ei saa printida eraldi, kuid need kaasatakse
PDF-faili kogu andmestiku printimisel.

18.1. Printimisviisard
Printimisviisardi käivitamiseks ja PDF-faili genereerimiseks või printimiseks on kaks võimalust.
1. Võite paremklõpsata otse faili, millest soovite PDF-faili genereerida, ja klõpsata avanenud
menüüs printimisfunktsiooni

või
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2. Võite klõpsata IUCLIDi kuva vasakus ülanurgas failimenüüd (File) ja valida sealt funktsioon
Print (prindi).

Mõlema variandi korral ilmub PDF-faili genereerimist selgitav IUCLIDi printimisviisard.

18.2. Printimisviisardi kasutamine
Printimisviisardi avanemise järel tuleb PDF-faili genereerimiseks teha ainult üks etapp.
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Pealkirja Output file (väljundfail) all kuvatakse PDF-faili salvestamiskoht kohalikus IT-keskkonnas.
Sirvimisnuppu (Browse) klõpsates saab PDF-faili salvestamiskohta muuta. Pealkirja all on neli
märkeruutudega suvandit.
1. Print annotations (prindi märkused; vaikimisi tähistamata)
Kui märkeruut on tähistatud, kaasatakse genereeritavasse PDF-faili kõik andmestiku,
dokumendi või olemi märkused.
2. Print empty fields (prindi tühjad väljad; vaikimisi tähistamata)
Kui märkeruut on tähistatud, kaasatakse genereeritavasse PDF-faili kõik andmestiku,
dokumendi või olemi tühjad väljad.
3. Print cover page (prindi esileht; vaikimisi tähistatud)
Kui märkeruut on tähistatud, on genereeritava PDF-faili esilehel järgmine teave:
a. aine nimetus
b. juriidilisest isikust omanik
c. printimiskuupäev
4. Open viewer for print output (ava väljaprindi vaatur; vaikimisi tähistatud)
Kui märkeruut on tähistatud, avaneb PDF-fail automaatselt pärast kohalikku IT-keskkonda
salvestamist.

18.3. PDF-faili sisukord ja struktuur
Genereeritud PDF-failis on esilehe järel sisukord. See aitab leida vajalikku teavet. Suurte failide,
näiteks andmestikufailide korral on PDF-fail liigendatud teabejaotiste järgi (vt näited allpool).

iuclid_functionalities_et.docx

IUCLID 6 funktsioonid

iuclid_functionalities_et.docx

Lk / 107

IUCLID 6 funktsioonid

Lk / 108

19. Täiendav abi
Täiendavat abi lisaks sellele, mis on IUCLID 6 abisüsteemis, saab nii.
1. IUCLID 6 veebilehel http://iuclid.eu on uudised, käsiraamatuid ja korduvad küsimused koos
vastustega. Seal on näiteks lisateavet andmete IUCLID 5-st migreerimise ja IUCLIDi
pistikprogrammide kohta.
2. ECHA kasutajatoe poole saab tasuta pöörduda kontaktivormi kaudu, mis on aadressil
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. See on veebipõhine vorm, kus saab
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märkida, mis liiki abi vajate, nii et teie küsimuse saab edastada sobivaimale spetsialistile.
Kasutajatoe meeskond vastab teie küsimusele inglise keeles 15 tööpäeva jooksul. Teile
võidakse vastata ka muus Euroopa Liidu ametlikus keeles, kuid sel juhul peate arvestama, et
vastamine võib kesta üle 15 päeva.

19.1. Tehniline tugi ECHA kasutajatoelt
Süsteemi IUCLID 6 on põhjalikult katsetatud. Kui teil siiski tekib IUCLID 6 installimisel ja/või
kasutamisel probleeme, mille põhjus näib olevat tehniline tarkvaratõrge, saate sellest teatada
ECHA kasutajatoe veebivormi kaudu, mis on aadressil:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Kui kasutate IUCLID 6 Serverit, teatage võimalikust probleemist kõigepealt süsteemihaldurile.
Vormi täitmine koosneb kolmest punktist.
1. Sisestage kontaktandmed ja seos Euroopa Liiduga ning valige teema I need technical support
on IUCLID 6 (vajan tehnilist tuge seoses IUCLID 6-ga).
2. Märkige teema, küsimus ja tehnilised parameetrid nii hästi kui võimalik. Kirjeldage näiteks,
mida tegite enne probleemi ilmnemist. Kui teadete alal ilmus veateade, siis lisage see. ECHAle saab faile saata järgmiselt lehelt.
3. Siin saate manusena lisada faile, näiteks kuvatõmmiseid ja logifaile. Kinnitage kõik andmed ja
seejärel klõpsake nuppu Send e-mail (saada e-kiri).
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