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1. A felhasználói felület áttekintése
Az IUCLID 6 grafikus felhasználói felülete egy kezdőablakból áll, amelynek tetején és alján
találhatók a funkciókat tartalmazó rögzített menük. A két menüsor között középen található felület
a kezdőlapot vagy az adatok kezelésére szolgáló mezőket jeleníti meg. Az utóbbi három panelre
van osztva: Navigation (Navigációs), Data (Adat) és Information (Információs). A felhasználói
felület általános felépítését az alábbi ábra mutatja.
1. ábra:

Az IUCLID 6 felhasználói felületének felépítése

Az 1 magyarázata:
1. Fő menük;
2. A felső menü eszköztára;
3. A rendszerüzenetek felülete. A jobb oldalon található fekete színű, lefelé mutató nyíllal lehet
lenyitni a felületet, hogy mutasson minden üzenetet;
4. A belső kezdőablak, amely a kezdőlapot vagy az alábbi három panelre osztott lapot jeleníti
meg: Navigation (Navigációs), Data (Adat) és Information (Információs) panel;
5. Az alsó menük eszköztára, amely mutatja az aktuális Jogi személyt, az aktuális Felhasználót
és a háttérműveleteket.
Az IUCLID 6 néhány funkciója a saját felugró ablakában jelenik meg. Egyes esetekben a felugró
ablak egy varázslót tartalmaz, amely lehetővé teszi az adatok strukturált és egymás utáni bevitelét.
Varázsló segíti például az Exportálást és a Dokumentáció létrehozását. A kezdőablak elemeit az
alábbiakban ismertetjük.

1.1. A kezelőfelületen lévő ikonok, menüelemek és gombok állapota
A felületen az ikonok, menüelemek és gombok, amelyek egy-egy funkcióhoz kapcsolódnak, három
különböző állapotban jelenhetnek meg. A sötétszürke szín azt jelenti, hogy a funkció aktív. A
nagyon halványszürke szín azt jelenti, hogy a funkció nem aktív, amelynek az az oka, hogy a
funkció nem releváns, vagy biztonsági okokból nem elérhető. A narancssárga szín azt jelenti, hogy
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a kurzor jelenleg az elem felett áll, ezért az elsődleges / bal egérgombbal meg tudjuk nyitni a
funkciót. Egyes esetekben a jobb egérgomb menüt nyit meg. Az alábbi példa a színek használatát
mutatja.
2. ábra:

A felületen használt színek és árnyalatok

A 2 magyarázata:
1. Az ikon vagy menüelem inaktív;
2. Az egérkurzor egy kattintható (aktív) terület felett van;
3. Az ikon vagy menüelem kattintható (aktív).

1.2. A felhasználói felület általános funkciói
Az alábbi funkciók az egész felületen használhatók.

1.2.1.

Jelölő

Az egyes mezőkhöz, valamint mezőcsoportokhoz hozzáadható jelölő. Alapértelmezettként
nincsenek beállítva jelölők. Egy jelölő bizalmas információra és / vagy egy adott szabályozási
programmal való kapcsolatra utalhat. A jelölőket adatok szűrésére is lehet használni, amikor
szeretnék betenni egy Dokumentációba, exportálni vagy kinyomtatni az adatokat. A jelölőhöz
rendelt mező vagy a jelölő nevében jelzett mező vagy közvetlenül a jelölő ikonja alatt található
mező. A jelölő önmagában egy mező, amely megnyitható, és amelybe adatok vihetők be az alábbi
ábrán látható módon.
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Bizalmas információ beállítása jelölővel

Ahhoz, hogy bizalmas információt rendeljünk egy jelölőhöz, kattintsunk a lefelé mutató nyílra a
választólista megnyitásához. Ha a bizalmas információhoz indokolás is szükséges, írja be a
Justification (Indokolás) szövegbeviteli mezőbe, amelynél rendelkezésre áll egy szövegbeviteli
sablon. A szövegbeviteli sablonban javaslatok találhatóak a beírandó szövegre. A szövegbeviteli
sablon megnyitásához kattintson arra az ikonra, amely egy „A” betűből és alatta egy jobbra mutató
nyílból áll: . A sablonból a mezőbe való szöveg másolásához kattintson az Insert (Beillesztés)
gombra. A szöveg ezt követően szabadon szerkeszthető.
Egy szabályozási programhoz való hozzárendeléshez jelöljön be egy vagy több jelölőnégyzetet az
alábbi ábrán látható módon.
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Jelölő hozzárendelése egy szabályozói intézkedéshez

A jelölő lehetséges állapotait különböző ikonok jelzik, az alább látható módon.
1. táblázat:

Ikon

A jelölő állapotához tartozó ikonok

Állapot
Nincs beállítva jelölő.
Jelölő be van állítva, de nem bizalmas az
információ.
Jelölő be van állítva bizalmas információ miatt.

Ha a jelölő be van állítva, utána egy kód jelenik meg, ami jelzi a típusát. A bizalmas információt
jelző kódok: CBI ( Bizalmas üzleti információ), IP (Szellemi tulajdon) vagy No PA (Nem nyilvános
adat). A szabályozói program kódja a felhasználói felületen a kötőjel előtt nagybetűket tartalmazó
kód, például EU: REACH. Az alábbi példában egy olyan jelölő-beállítás látható, amely azt jelzi,
hogy a mező bizalmas üzleti információt tartalmaz, és az uniós REACH-rendelethez kapcsolódik.
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Egy mezőnél beállított jelölő

1.3. Fő menük
A menükből a felület számos funkciója és része elérhető. Bizonyos esetekben az adott funkció
elérhető a felület más részéről is, például a kiválasztott dokumentumra jobb egérgombbal
kattintással. Ha az ikon nagyon halványszürke (szinte fehér), a funkció nem releváns, vagy a
jelenlegi User (Felhasználó)-nak (felhasználónak) nincs hozzáférési jogosultsága.

1.3.1.

File (Fájl) menü

A fájl menü hozzáférést biztosít különböző funkciókhoz, amelyek közül sok máshonnan is elérhető.
Kivételt képeznek ez alól az adminisztrációs funkciók, amelyek csak innen érhetők el.

1.3.1.1.

Log in (Bejelentkezés)

Az alább bemutatott módon megnyit egy felugró ablakot, ahol a Felhasználó bejelentkezhet. Ez
csak akkor érhető el, ha nincs bejelentkezve egyetlen Felhasználó sem, és a felhasználókezelés
engedélyezve van. Ezzel kapcsolatban lásd a 15 User management (Felhasználókezelés) című
részt.
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A bejelentkezési ablak

1.3.1.2.

Log out (Kijelentkezés)

Kijelentkezéskor az alkalmazás továbbra is fut, és a kezdőablak sem záródik be. A Felhasználó ezt
követően az előző részben leírt módon tud bejelentkezni. Ez csak addig érhető el, amíg a
Felhasználó be van jelentkezve, és a felhasználókezelés engedélyezve van. Ezzel kapcsolatban
lásd a 15 User management (Felhasználókezelés) című részt.

1.3.1.3.

System administration (Rendszeradminisztráció)

Itt lehetőség van különféle, az egész rendszer működését befolyásoló beállítás módosítására. Az
opció csak a kezdőlap megjelenésekor érhető el.
1.3.1.3.1.

General (Általános)

A lekérdezési korlát azon dokumentumok maximális száma, amelyek a navigációs panelban
egyetlen kereséssel megjeleníthetők. Felső korlát megadásával megakadályozható a rendszer
erőforrásainak, például a memóriának a kimerülése abban az esetben, ha a keresés túl sok
találatot jelenít meg.
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Security policy (Biztonsági beállítások)

Ezek a beállítások a Felhasználók jogosultságaival kapcsolatosak, amelyet a 15.1.2.2 Password
management (Jelszókezelés) és a 15.1.2.4.1 General (Általános) című rész ismertet. Ezek a
funkciók csak a felhasználókezelés alkalmazásakor érhetők el.
1.3.1.3.3.

Export (Exportálás)

Az első mezőben, a Number of bulk exported documents allowed (Csoportosan exportálható
dokumentumok száma) mezőben felső korlát állítható be az egyszerre exportálható
dokumentumok számához. Ezáltal például el lehet kerülni, hogy exportálás közben beteljen a
tárhely.
A második mezőben, a Max number of bulk exported documents per directory (Egy könyvtárba
csoportosan exportálható dokumentumok száma) mezőben felső korlát állítható be egy adott
mappában lévő fájlok számához. A korlát elérésekor az IUCLID 6 automatikusan új mappát hoz
létre, és az új mappába folytatja az exportálást. Ezt a funkciót azért vezettük be, mert néhány
számítógépes fájlrendszer nagyon lelassul, amikor több ezer fájl kerül ugyanabba a mappába,
függetlenül a fájlok méretétől.

1.3.1.4.

User management (Felhasználókezelés)

Ez a menü Users (Felhasználók), Roles (Szerepkörök) és Groups (Csoportok) létrehozására és
kezelésére szolgáló billentyűparancsokat tartalmaz. A Felhasználókról, Szerepkörökről és
Csoportokról további információt tartalmaz a 15. fejezet. Itt találhatók linkek a speciális
felhasználókezelési eszközökhöz is, amelyeket a 15.1.2.5 Export users (Felhasználók
exportálása), 15.1.2.6 Download empty users csv (Üres felhasználói csv fájljok letöltése) és
15.1.2.7 Import users (Felhasználók importálása) című rész ismertet.

1.3.1.5.

New (Új)

A funkcióval a szoftverben új, IUCLID-specifikus objektum hozható létre. Például Legal entity (Jogi
személy), Site (Telephely), Substance (Anyag), Template (Sablon), Mixture/Product
(Keverék/Termék), Category (Kategória), Reference substance (Referenciaanyag), Contact
(Kapcsolattartó), Literature reference (Szakirodalmi hivatkozás) és Annotation (Jegyzet). Ez a
funkció a kezdőoldal megfelelő panelén jobb egérgombbal kattintással is elérhető.

1.3.1.6.

Save (Mentés)

A funkcióval el lehet menteni a változásokat az adatbázisba. A sikeres adatmentést követően zöld
ikont tartalmazó tájékoztató üzenet jelenik meg.

1.3.1.7.

Save with comment (Mentés megjegyzéssel)

Az itt megadott megjegyzés az információs panelban a módosítási előzményeknél látható, amint
azt az 1.10.4 Modification history (Módosítási előzmények) című rész ismerteti.
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Create Dossier (Dokumentáció létrehozása)

Elindít egy varázslót, amellyel Dokumentáció hozható létre egy Anyag adatállományból. Először a
Substance dataset (Anyag adatállomány) opciót kell kiválasztani a felhasználói felületen.

1.3.1.9.

Export (Exportálás)

A kiválasztott dokumentumot i6z fájlkiterjesztésű IUCLID 6 formátumba alakítja. Az opció az
exportált dokumentumtól függ. Lásd a 17 Exportálás című részt.
Több dokumentumot is ki lehet választani, ebben az esetben minden egyes kiválasztott
dokumentum külön fájlba kerül exportálásra.

1.3.1.10. Print (Nyomtatás)
A kiválasztott dokumentumot PDF formátumba alakítja. Lehetőség van annak kiválasztására, hogy
a fájl tartalmazzon-e Jegyzeteket.

1.3.1.11. Delete (Törlés)
Teljesen és véglegesen eltávolítja a kiválasztott dokumentumot a rendszerből. Ha a rendszer olyan
adatot tartalmaz, amely a törölni kívánt dokumentumhoz van rendelve, megfelelő figyelmeztetést
küld a rendszer. Több dokumentumot is ki lehet választani egyidejűleg.

1.3.1.12. Exit (Kilépés)
Bezárja a felhasználói felületet. A munkaállomáson maga az alkalmazás is leáll. A szervert illetően
a helyi kliens példánya leáll, de ez a szerveren futó alkalmazást nem érinti.

1.3.2.

Edit (Szerkesztés)

A menü a hagyományos szerkesztési funkciókat tartalmazza. undo (visszavonás), redo (mégis),
cut (kivágás), copy (másolás) és paste (beillesztés). A hagyományos billentyűparancsokat is lehet
használni, például CTRL+V a beillesztéshez.

1.3.3.

Go (Váltás)

Ezekkel az opciókkal a belső kezdőablakban egyetlen lépésben lehet nézetet váltani.

1.3.3.1.

Back (Vissza)

Ezzel vissza lehet lépni a legutóbbi nézetre. Amennyiben adatot vittünk be az adatbeviteli mezőbe,
és még nem mentettük el, a Back (Vissza) parancs megnyomásakor egy üzenet jelenik meg,
amely figyelmeztet bennünket arra, hogy a változtatásokat először el kell menteni.
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Forward (Előre)

Ez visszaállítja a Back (Vissza) paranccsal végrehajtott legutóbbi (fent említett) műveletet.

1.3.3.3.

Home (Kezdőlap)

A Home (Kezdőlap) megnyomásával lehet a kezdőlapot megnyitni.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Nézet)
Background jobs (Háttérműveletek)

A Háttérműveletek olyan feladatok, amelyeket az IUCLID 6 a háttérben végez, és lehetővé teszi,
hogy a feladat végrehajtása közben a felhasználó használhassa a felületet. Vannak olyan
feladatok, például a nagy mennyiségű adat exportálása, amely túl sokáig tart ahhoz, hogy a
felhasználó a feladat elvégzéséig várakozzon.
A View (Nézet) / Background jobs / (Háttérműveletek) menüpont kiválasztásával megnyílik a
háttérműveleti konzol, amelyben az összes háttérművelet adata megtalálható. A legutoljára
megkezdett műveletre vonatkozó adatok jelennek meg legfelül. A megjelenített adatok mutatják a
művelet típusát, egy folyamatjelző sávot, valamint a befejezett műveletek esetén egy üzenetet
arról, hogy a művelet sikeres vagy sikertelen volt. Az alábbiakban bemutatunk egy példát, ahol két
rekord szerepel a konzolon.
7. ábra:

Háttérműveleti konzol

Ha szeretne információt kapni a művelet során történt eseményekről, a fent pirossal jelölt módon
duplán kattintson az adott feladat rekordjánál a folyamatjelző sávon egy tetszőleges helyen. Ez
megnyit egy felugró ablakot, amely vagy egy összesítést, vagy, ha a művelet több alműveletből
állt, akkor az alműveletek rekordjait nyitja meg. Az alműveletek adatai is ugyanolyan módon, dupla
kattintással érhetők el.
Ha a háttérművelet adatok exportálására irányult, az adatok letöltésének az az egyetlen módja,
hogy a folyamatjelző sávon dupla kattintással megnyitjuk az összesítést. Az exportálási folyamat
felugró ablaka a Summary (Összesítés) fül alatt nyílik meg. Egyes esetekben van egy másik fül is,
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amelynek a neve Details (Részletek). A Summary (Összesítés) fül tartalmaz egy listát a
végrehajtott lépésekről és egy linket, ahonnan az összes adat egyszerre, egy gombnyomással
letölthető, amint az a lenti példában is szerepel.
8. ábra:

Háttérművelet összesítése

A Details (Részletek) fül tartalmaz egy listát azokról az egyes elemekről, amelyek exportálásra
kerültek. A letöltés gomb itt ugyanarra használható, mint a Summary (Összesítés) fül alatt.
9. ábra:

Háttérművelet részletei
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A feladat végrehajtása közben az alsó eszköztár jobb oldalán látható narancssárga ikon az
óramutató járásával egyező irányban forog. Rövid feladatok esetén az ikon forgása nem
észrevehető. Ha az összes feladat befejeződött, az ikon villog, amíg az összes rekordot nem törlik
a listáról. A rekord eltávolításához kattintson a rekord jobb oldalán lévő „X” ikonra. Ne távolítsa el a
feladat rekordját, amíg nem győződött meg arról, hogy már nincs szüksége az abban szereplő
információkra. Az eltávolítást követően az információ többé nem érhető el a felületen.

1.3.5.
1.3.5.1.

Help (Súgó)
Help (Súgó)

A Help (Súgó) menü megnyitja az IUCLID 6 súgóját a legutóbb megtekintett oldalon. A súgónak az
alkalmazás telepítése utáni első alkalommal történő megtekintésekor egy alapértelmezett oldal
jelenik meg.

1.3.5.2.

About (Rólunk)

Az About (Rólunk) menüpont az IUCLID 6-tal és a szoftver adott példányával kapcsolatos technikai
és jogi információkat tartalmazó ablakot nyit meg. Például az alkalmazás verziószáma az első
ablak bal alsó részén jelenik meg.

1.4. Felső eszköztár
A használat megkönnyítése érdekében a menü linkeket tartalmaz a gyakran használt funkciókhoz,
amelyek a főmenün keresztül is elérhetők. Az alábbi példában a paste (beillesztés)két linkjét
emeltük ki.
10. ábra: Felső eszköztár

1.4.1.

Keresés UUID alapján

A dokumentum univerzális egyedi azonosító (UUID) alapján történő kereséséhez írja be az UUID-t
a mezőbe, majd kattintson a nagyító ikonra, vagy nyomja meg az Enter gombot. A találatok a
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navigációs panelban jelennek meg. Gyakran ez a leggyorsabb módja egy dokumentum
megkeresésének, amennyiben az UUID könnyen elérhető.
Felhívjuk a figyelmét, hogy több találatot is eredményezhet a keresés. Például Anyag
adatállomány esetében maga az adatállomány és a Dokumentációkban szereplő minden példánya
is megjelenhet.

1.5. Értesítési terület
A felület ezen részén a rendszerüzenetek jelennek meg, például, hogy sikeresen létrehoztak egy új
dokumentumot. Ha egy olyan hibaüzenet jelenik meg, amelyet nem tud megmagyarázni, és úgy
gondolja, hogy jelenteni kell a szoftver üzemeltetőinek, lásd a következő részt: 19 További
segítség. Több üzenet is megjelenhet itt egyidejűleg. Ha szeretne többet látni az üzenetből, növelje
az értesítési terület magasságát az értesítési terület jobb oldalán található lefelé mutató fekete
nyíllal. A terület csökkentéséhez kattintson a felfelé mutató nyílra.

1.6. Alsó eszköztár
A felület alján jobb oldalon az alábbi funkciók érhetők el.

1.6.1.

Legal entity (Jogi személy)

Az első mező a jelenleg aktív Jogi személy nevét mutatja. A Legal entity (Jogi személy) mezőre
kattintva megnyílik egy legördülő menü, amely az aktuális Felhasználóhoz társított Jogi
személyeket tartalmazza. Ha egynél több Jogi személy van, a jelenleg aktív Jogi
személymegváltoztatható a listából egy másik kiválasztásával.

1.6.2.

Current User (Jelenlegi felhasználó)

A felület jobb alsó részén a második mező a jelenleg aktív Felhasználó nevét mutatja. Az
adatokhoz és funkciókhoz való hozzáférést az aktív Felhasználó jogosultságai határozzák meg.

1.6.3.

Background jobs indicator (Háttérműveletek mutatója)

A felület jobb alsó sarkában a kör alakú ikon a háttérműveletek állapotát mutatja. További
információ az 1.3.4.1 Background jobs (Háttérműveletek) című részben található.

1.7. Kezdőlap
Alapértelmezett beállításként a kezdőlap jelenik meg mind az IUCLID 6 munkaállomáson történő
megnyitásakor, mind a szerveren történő bejelentkezéskor. A kezdőlap megjeleníthető az
eszköztáron található, alább bemutatott ház ikonra kattintással vagy a Go (Váltás) / Home
(Kezdőlap) főmenüből.
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11. ábra: A kezdőlap ikonja

Az alábbi ábra a kezdőlapot mutatja kicsinyített méretben.
12. ábra: A teljes méret 50%-os méretének megfelelő kezdőlap a Dossier (Dokumentáció) ikon felett álló
kurzorral

A kezdőlap megjelenítéséhez kattintson a ház ikonra az eszköztáron. A kezdőlapon szereplő
panelek az adott vállalattípushoz kapcsolódó funkciókhoz vagy az IUCLID 6 funkcióihoz
biztosítanak hozzáférést. Az entitás kifejezést egy adott IUCLID-specifikus adatobjektum típusára
használjuk, mint például: Substance (Anyag) és Legal entity (Jogi személy). Minden panel
tartalmazza az entitás vagy funkció ikonját. Ha a kurzort a panel fölé visszük, aktiválja a panelt,
amelyet az ikon színváltozása jelez. Amíg aktív, a bal egérgombbal kattintás megnyitja a panelt,
míg a jobb egérgombbal kattintás mutatja a lehetőségek menüjét, például új Anyag adatállomány
létrehozása, amint az az alábbi példában látható.
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13. ábra: A kezdőlapon található panelen történő jobb egérgombbal kattintás mutatja a panel menüjét

A 13 magyarázata:
1. A kurzor nincs a panel felett.
2. A kurzor a panel felett van, aktiválja a panelt, amelynek következtében az ikon színe
megváltozik.
3. Jobb egérgombbal kattintás mutatja a funkciók menüjét. A példában szereplő Substance
(Anyag) esetében csak egy funkció van: új Anyag létrehozása.
4. A funkció kiválasztáshoz vigyük a kurzort a funkció fölé, majd bal egérgombbal kattintva
végrehajtjuk a funkciót.
A panelek négy mezőbe vannak csoportosítva, ami jelzi, hogy az egyes csoportoknak közös
vonása van. A Dossier (Dokumentáció) panel középen található, és nagyobb a többinél, ami jelzi a
szabályozási feladatok közötti központi szerepét. A panelekhez kapcsolódó entitásokat és
funkciókat a kézikönyv vonatkozó fejezetei ismertetik. A panelek csoportosításának indokát az
alábbiakban fejtjük ki.
A Main tasks (Fő feladatok) azoknak az entitásoknak a linkjét tartalmazza, ahol a felhasználó a
saját igényeinek és körülményeinek megfelelő adatokat, például toxikológiai adatokat, fizikai és
kémiai adatokat, valamint felhasználási információkat ad meg. Ezek az adatok módosulhatnak,
például egy adott szabályozás szerinti értékelési eljárás során.
A Tools and administration (Eszközök és adminisztráció) azoknak a funkcióknak a linkjét
tartalmazza, amelyek nem az adatkezelésre, hanem az adatokhoz való hozzáférésre és az
adatoknak az IUCLID 6-ba, illetve onnan való importálására és exportálására irányulnak.
Az Inventories (Jegyzékek) azoknak az entitásoknak a linkjét tartalmazza, ahol olyan
információkat tárolnak, amelyek jellemzően nem változnak az idő múlásával, és relevánsak
lehetnek az IUCLID 6-ot használó minden személynek. Például a Referenciaanyagnak lehet egy
olyan kis egyszerű molekulája, amelyre nagyon eltérő körülmények között hivatkoznak. A
Referenciaanyagnál megadott adatok általában nem módosulnak, bár szerkeszthetők.
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A Plugins (Beépülő modulok) azoknak a funkcióknak a linkjét tartalmazza, amelyek
szándékosan kimaradtak az IUCLID-ba épített funkciók közül, mert nem minden felhasználónak
van szüksége rájuk, és az elkülönültségük lehetővé teszi a gyors fejlesztésüket anélkül, hogy az
IUCLID egészét kellene frissíteni. A beépülő modulokkal kapcsolatban további információ található
az IUCLID 6 honlapján.
A Main tasks (Fő feladatok) és Inventories (Jegyzékek) csoportosításokon keresztül elérhető
funkciók, valamint a User management (Felhasználókezelés) funkció az alábbi három panelre
osztott oldalon jelennek meg: Navigation (Navigációs), Data (Adat) és Information (Információs)
panel, amint azt az alábbi ábra mutatja. A kezdőablakban az ablakok méretét módosítani lehet a
keretükre történő kattintással és húzással.
14. ábra: A panelek: Navigációs (1), adat (2) és információs panel (3)

A Navigációs, adat és információs paneleket az alábbiakban ismertetjük.

1.8. Navigációs panel
A navigációs panelt egy adott dokumentum vagy valamely részének kiválasztására használjuk a
vele kapcsolatos funkciók elvégzése vagy a benne lévő adatok olvasása céljából. Amennyiben
szükséges, több tételt is ki lehet választani egyidejűleg. Amikor a navigációs panelt a kezdőlapon
való kattintással megnyitja, alapértelmezett beállításként az IUCLID 6 igyekszik egy táblázatban
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mutatni a választott entitáshoz tartozó összes dokumentumot. Alapértelmezett beállításként az
IUCLID 6 az első 500 találatot mutatja. A korlát módosítását a 1.3.1.3.1 General (Általános) című
rész ismerteti. A táblázatban szereplő dokumentumok kiválasztása az alábbiakban kifejtett
keresési funkció használatával módosítható. A dokumentum meghatározott részéhez a Table of
content (Tartalomjegyzék) (TOC) funkció segítségével lehet hozzáférni.

1.8.1.

Search (Keresés) fül a navigációs panelban

A navigációs panel külön fül alatt keresési funkciót tartalmaz. Ha a keresés mellett van egyéb
funkció is, minden funkcióhoz külön fül tartozik. Kivételt képez a User management
(Felhasználókezelés), ahol keresés fül nem, hanem User (Felhasználó), Role (Szerepkör) és
Group (Csoport) fülek találhatók. Ebben az esetben a keresési funkció valamennyi fül alatt
elérhető. Például a Substance (Anyag) esetén a navigációs panel első alkalommal történő
megnyitásakor csak a keresés fül látható. Miután azonban megnyitottak egy adott Substance-t
(Anyagot), a rendszer már tudja, melyik dokumentumot kell kezelni, ezért a TOC (Tartalomjegyzék)
és az Annotations (Jegyzetek) fül alatt megjeleníti a dokumentumhoz kapcsolódó adatokat. Az
alábbiakban a keresésre mutatunk példát.
15. ábra: Anyag keresése a módosítás időpontja alapján

Kereséshez adja meg a kívánt keresési feltételeket a panel tetején, majd kattintson a Search
(Keresés) gombra. A találatok a keresési feltételek alatt egy táblázatban jelennek meg. A keresési
feltételek alapján kilistázott összes adatot egyszerre el lehet távolítani a Clear (Törlés) gombra
kattintva. A csillag (*) karakter egy vagy több karakter helyettesítésére használható. Például a
meth* keresési feltétel minden olyan találatot megjelenít, amely a meth szóval kezdődik.
A találati listában szereplő tételeket ki lehet választani, és azokkal kapcsolatban különböző
funkciókat lehet elvégezni akár a menükön keresztül, akár a jobb egérgombbal rájuk kattintva.
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Több tételt is ki lehet választani egyidejűleg a hagyományos módszerekkel, de nem minden
funkció érhető el több elem kiválasztásakor. Egy dokumentum megnyitásához válassza ki a
dokumentumot a listából, majd kattintson duplán a kiválasztott tételre, vagy a jobb egérgombbal
kattintással megnyíló menüben válassza az Open (Megnyitás) gombot.
A panel azon területét, amelyben a keresési feltételek jelennek meg, lehet csökkenteni és növelni
a keresési feltétel jobb oldalán található fekete nyíllal.
A keresési funkció túlterhelésének elkerülése érdekében az egyszerre megjelenő találatok
maximális száma 500. Több, mint 500 találat esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.
Biztonságosabb a keresési feltételeket finomítani, mint vállalni az adatbázisból 500 találatnak egy
adott sorrendben való megjelenítését.

1.8.1.1.

Result Type (Eredmény típusa)

Result type (Eredmény típusa) funkcióval meg lehet változtatni a találati listában megjelenő
entitások típusát. Ugyanez elérhető a kezdőlapon a lekérdezendő entitás ikonjára való kattintással.

1.8.1.2.

Query type (Lekérdezés típusa)

Query type (Lekérdezés típusa) funkció számos keresési feltételt tartalmaz a lekérdezendő entitás
típusától függően. A megjelenő mezők az entitás típusától és a keresés típusától függenek.
Például a Dokumentációk között lehet keresni szennyező alapján; ebben az esetben a megjelenő
mezőkben a szennyező kémiai azonosítóit lehet beírni.

1.8.1.3.

Ownership (Felelős)

Az Ownership (Felelős) feltételként csak akkor jelenik meg, ha a 15.2.2.5 IBS management (IBS
kezelés) című részben ismertetett példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak kapcsolva.

1.8.1.4.

Group (Csoport)

A Group (Csoport) feltétel csak akkor jelenik meg, ha a 15.2.2.5 IBS management (IBS
kezelés)című részben ismertetett példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak kapcsolva.

1.8.1.5.

A találatok szűrése

A Filter (Szűrő) mezőbe egy szöveges keresési kifejezés írható be, amely azonnal szűkíti a
táblázatban szereplő tételeket. A funkciót az alábbi példában bemutatott tölcsér ikon jelzi.
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16. ábra: A találatok szűrése

Azok a találatok jelennek meg, amelyek tartalmazzák a keresési kifejezést a lista bármelyik
mezőjében. A fenti példában egy adott hónapra szűrtünk. A szóközöket szigorúan értelmezi. A kisés nagybetűk között nem tesz különbséget.
A keresési kifejezést a mező jobb oldalán található „X” ikonra kattintva lehet törölni.

1.8.2.

TOC (Tartalomjegyzék) fül a navigációs panelban

A TOC (tartalomjegyzék) fül a Substance (Anyag), Mixture/Product (Keverék/Termék) és a
Template (Sablon) funkció esetében jelenik meg, amikor egy dokumentum meg van nyitva. A TOC
azonos az IUCLID 5 adatmezőcsoport-fájával, amely megmutatja a dokumentum adatszerkezetét,
és hozzáférést biztosít az egyes adatmezőcsoportokhoz. Az IUCLID 6-ban azonban az OECD
harmonizált sablonjainak és a különböző jogszabályoknak megfelelő adatmezőcsoportok
jogszabályonként elkülönülnek, elhagyva számos adatmezőcsoportot, mint például a CORE vagy
az IUCLID CORE. A jogszabályoknak megfelelő adatmezőcsoportok opcionálisak. Az IUCLID 6 az
alábbi legmagasabb szintű adatmezőcsoportokat tartalmazza: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP
és EU_REACH. Az IUCLID 6 súgójában az erre vonatkozó rész tárgykörét meghaladja annak
ismertetése, hogyan kell bevinni az adatokat ahhoz, hogy teljesüljön egy adott szabályozási
előírás, bár bizonyos összehasonlítást lehet tenni az IUCLID 5 és az IUCLID 6 tartalomjegyzéke
között.
Az IUCLID 5-höz hasonlóan egy adott típusú benyújtáshoz szükséges adatmezőcsoportok
megjeleníthetők a TOC jobb oldalán a fekete nyílhegy ikonra kattintva, majd kiválasztható az egyik
opció, amint az alábbi ábra mutatja.
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Ezáltal megváltoztatható a TOC fa struktúrája, hogy az adott típusú benyújtáshoz szükséges
adatmezőcsoportok legyenek láthatók. A kötelezően kitöltendő adatmezőcsoportokat piros csillag
jelöli. Az alábbi példa a REACH 10 - 100 tonna közötti anyag regisztrálását mutatja be.
18 ábra:

TOC nézet a REACH 10 - 100 tonna közötti anyag regisztrálásának benyújtása esetén

Ne feledje, hogy a CORE már nem látható, és a megjelenített adatmezőcsoportok hasonlóak az
IUCLID 5-ben megjelenítettekhez. A benyújtáshoz szükséges adatmezőcsoportokat a CORE,
OECD és EU_REACH adatmezőcsoportokból vettük át. A dokumentum első megnyitásakor látható
nézetre történő váltáshoz válassza a Complete table of contents (Teljes tartalomjegyzék) opciót a
benyújtási típusok legördülő menüjéből. Egy adott benyújtási típusnál megadott adat most már
látható lesz azon legmagasabb szintű adatmezőcsoportnál, ahonnan az adott adatmezőcsoportot
átvették. Például, ha a REACH Registration 10 – 100 tonnes (REACH 10 – 100 tonna közötti
anyag regisztrálása) benyújtási típusnál hozzáadunk egy telephelyet a 3.3 Sites (3.3 Telephelyek)
adatmezőcsoporthoz, ez megjelenik a CORE / section 3.3 Sites (CORE/3.3 adatmezőcsoport Telephelyek) adatmezőcsoport teljes tartalomjegyzékében. Ha a REACH Registration 10 – 100
tonnes (REACH 10 – 100 tonna közötti anyag regisztrálása) benyújtási típusnál hozzáadunk egy
végpontvizsgálati összefoglalást a 6.1.1 Short-term toxicity to fish (6.1.1 Rövid távú toxicitási
vizsgálat halakkal) adatmezőcsoporthoz, ez megjelenik az OECD C Effects on biotic systems,
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section 41 Short-term toxicity to fish (C Biotikus rendszerre gyakorolt hatások, 41 adatmezőcsoport
Rövid távú toxicitási vizsgálat halakkal) harmonizált sablonnál.
A fa struktúra egy adott pontjánál az adatok beviteléhez nyissa meg az adatmezőcsoportot, majd
kattintson a jobb egérgombbal a nevére. Az adott adatmezőcsoporttól függően az alábbi
adatbeviteli típusok hozhatók létre.

1.8.2.1.

Végpontvizsgálati rekord

Az OECD harmonizált sablonja szerinti összes adatbevitel végpontvizsgálati rekord.
pl. OECD / A Physico... / 2 Melting point (Olvadáspont) …
19. ábra: Végpontvizsgálati rekord létrehozása az OECD adatmezőcsoportban

1.8.2.2.

Végpont-összefoglalás

A CORE 4-7. adatmezőcsoportban valamennyi adatbevitel végpont-összefoglalás.
e.g. CORE / 4 Physico... / 4,2 Melting point (Olvadáspont) …
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20. ábra: Végpont-összefoglalás létrehozása a CORE adatmezőcsoportban

Ha létrehoztak egy végpontvizsgálati rekordot az OECD adatmezőcsoportban és egy végpontösszefoglalást a CORE alatt ugyanebben az adatmezőcsoportban, akkor mindkettő látható lesz az
adott szabályozási intézkedés megtekintésekor. Az előző két példában szereplő olvadáspont
esetén az alábbi ábra mutatja a REACH szerinti nézetet.
21. ábra: Végpont-összefoglalás és végpontvizsgálati rekord együttesen egy adott szabályozási intézkedésnél
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Rekord

Ha egy rekord olyan adatokat tartalmaz, amelyek nem írhatók le végpontvizsgálatként, csak
rekordként kell azokra hivatkozni.
Az EU_REACH és az EU_BPR adatmezőcsoportban valamennyi adatbevitel rekord.
pl. CORE 3.10
22. ábra: Rekord létrehozása az EU_REACH adatmezőcsoportban

1.8.2.4.

Összefoglalás

A végpont-összefoglalással ellentétben az összefoglalás csak azokra a rekordokra vonatkozik,
amelyek nem végpontvizsgálati rekordok.
Az EU_BPR adatmezőcsoportban valamennyi adatbevitel összefoglalás vagy rekord.
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23. ábra: Összefoglalás létrehozása az EU_BPR adatmezőcsoportban

1.8.2.5.

Rögzített rekord

Rögzített rekord olyan adatmezőcsoportban hozható létre, ahol csak egy rekord lehet. Minden más
adatmezőcsoportban egynél több adatbevitel lehet.
pl. CORE 1.1 Identification (1.1 Azonosítás)

1.8.2.6.

TOC szűrése

A Filter (Szűrő) mezőbe egy szöveges keresési kifejezés írható be, amely azonnal szűkíti a TOCot. Minden olyan elem megjelenik, amely tartalmazza a nevében a keresési kifejezést. Ez magába
foglalja az összes rekordot és összefoglalást. A TOC fa struktúrája bővíthető, amennyiben
szükséges a megfelelő adatok megjelenítéséhez. A szóközöket szigorúan értelmezi. A kis-és
nagybetűk között nem tesz különbséget.
A keresési kifejezést a mező jobb oldalán található „X” ikonra kattintva lehet törölni.
Az alábbi példa az adatmezőcsoport címeire való szűrést mutatja be.
a biot keresési kifejezés eredménye: OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation
and kinetics
a bioti keresési kifejezés eredménye: OECD / C Effect on biotic systems
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TOC funkciók menüje

A szűrés ablak jobb oldalán látható egy lefelé mutató fehér nyíl. Az ikonra kattintva egy menü
jelenik meg, amint az alábbi ábra mutatja.
24. ábra: A TOC funkciók menüjének megnyitása

1.8.2.7.1.

Refresh (Frissítés)

A Refresh (Frissítés) a TOC-ot az adatbázis legfrissebb adataival jeleníti meg újra.
1.8.2.7.2.

Expand all (Az összes kibontása)

Az Expand all (Az összes kibontása) a TOC teljes fa struktúráját mutatja.
1.8.2.7.3.

Collapse all (Az összes bezárása)

A Collapse all (Az összes bezárása) a TOC fa struktúrájának csak az első szintjét mutatja.
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Update references (Hivatkozások frissítése)

Az Update references (Hivatkozások frissítése) minden rekordot és összefoglalást bemásol abba a
dokumentumba, amelyben hivatkozásként jelennek meg. Ilyen hivatkozás a vágólapkezelőn a
paste reference (hivatkozás beillesztése) funkció alkalmazásával hozható létre, amint azt az 1.10.2
Clipboard manager (Vágólapkezelő) című rész ismerteti. Ha egy rekord vagy összefoglalás
hivatkozás, a TOC-ban az ikonját takarja egy nyíl.
1.8.2.7.5.

Show only records (Csak a rekordok megjelenítése)

A Show only records (Csak a rekordok megjelenítése) úgy szűri a TOC-ot, hogy a rekordokat és a
végpontvizsgálati rekordokat jelenítse meg.
1.8.2.7.6.

Show only summaries (Csak az összefoglalások megjelentítése)

A Show only summaries (Csak az összefoglalások megjelenítése) úgy szűri a TOC-ot, hogy az
összefoglalásokat és a végpont-összefoglalásokat jelenítse meg.
1.8.2.7.7.

Show all (Az összes megjelenítése)

A Show all (Az összes megjelenítése) eltávolítja az alkalmazott rekord vagy összefoglalás szűrőt.
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (Tartalom másolása vágólapra)

A Copy contents to clipboard (Tartalom másolása vágólapra) a TOC összes adatát átmásolja a
vágólapra, függetlenül attól, hogy mi van éppen megjelenítve.

1.8.3.

Annotations (Jegyzetek) fül a navigációs ablakban

Az Annotations (Jegyzetek)fül a kiválasztott dokumentumhoz kapcsolódó összes jegyzet listáját
jeleníti meg. A listán egy elemre kattintva megnyílik a jegyzet az adatpanelen. A jegyzet elérhető
úgy is, hogy a kezdőlapon az Annotations (Jegyzetek) panelra kattintunk, majd megkeressük az
adott jegyzetet, és a találatok között duplán kattintunk az elemre.
A jegyzetek fül a Substance (Anyag), Mixture/Product (Keverék/Termék), Template (Sablon) és
Dossier (Dokumentáció) típusú entitásokat mutatja.

1.9. Adatpanel
Az adatpanel a dokumentumban lévő egyes mezőkben szereplő adatok olvasására és
szerkesztésére szolgál. Először ki kell választani és meg kell nyitni a navigációs ablakban a
dokumentumot. Az IUCLID 5 szerkesztési módját az IUCLID 6 nem tartalmazza.
A legtöbb esetben az IUCLID 5-nek az IUCLID 6-ba migrált mezői változatlanok maradnak, így a
használatukra vonatkozó útmutató sem módosul.
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1.10. Információs panel
Az információs panelben megjelenő értékek és funkciók az aktuálisan megnyitott dokumentumhoz
kapcsolódnak. Itt található a nyilatkozat a dokumentum technikai azonosítóiról, a dokumentumhoz
kapcsolódó információk, a dokumentum módosításainak naplója. Az IUCLID 5-től eltérően az
információs panel vágólap funkciót is tartalmaz.

1.10.1. Information (Információ)
Az Information (Információ) egy nyilatkozatot tartalmaz a dokumentum típusáról és univerzális
egyedi azonosítójáról (UUID). Ha a dokumentum egy Dokumentációban van, a Dokumentáció
UUID-jét kapja.

1.10.1.1. Original document (Eredeti dokumentum)
Az Original document (Eredeti dokumentum) jelenik meg, ha a megnyitott dokumentum egy olyan
rekord vagy összefoglalás, amely egy hivatkozás. A hivatkozás a megfelelő gombra kattintva
frissíthető vagy törölhető. A törlést követően a hivatkozást alkalmazó rekord vagy összefoglalás
azon rekord vagy összefoglalás statikus példányává válik, amelyre hivatkozott. A legutóbbi frissítés
során kapott adatokat tartalmazza. Az alábbiakban látható egy példa.
25 ábra:

Eredeti dokumentum egy hivatkozásnál

1.10.2. Clipboard manager (Vágólapkezelő)
A vágólapon találhatók azok a rekordok, végpontvizsgálati rekordok, összefoglalások és végpontösszefoglalások, amelyeket a tartalomjegyzékben (TOC) lévő elemeikre jobb egérgombbal
kattintva kimásoltak. Az alábbiakban látható egy példa.
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26. ábra: A vágólapkezelő

A 26 magyarázata:
1. A kiválasztott elem beillesztése
2. Az összes beillesztése
3. A kiválasztott elem beillesztése referenciaként
4. Az összes beillesztése referenciaként
5. A kiválasztott elem törlése
6. Az összes törlése
A vágólapra helyezést követően az elemet be lehet illeszteni a dokumentumba akár egyszeri
alkalommal, akár hivatkozásként. A TOC-ban a Substance (Anyag), Mixture/Product
(Keverék/Termék) vagy Template (Sablon) esetében egy hivatkozásként beillesztett elem ikonján
nyíl látható. A hivatkozások frissíthetők egyszerre a dokumentumban vagy a hivatkozásnak
minősülő rekordonként vagy összefoglalásonként külön-külön. A rekordot vagy összefoglalást
egyedileg az 1.10.1 Information (Információ) részben ismertetett információs panelban az
információs fül alatt lehet frissíteni.

1.10.3. Attachments (Csatolmányok)
Itt lehet kezelni az aktuálisan megnyitott dokumentum és a csatolmányai közötti kapcsolatot. A
csatolmányok nem az IUCLID-ban készült, egyedi számítógépes fájlok. Hozzá lehet adni, meg
lehet nyitni, törölni lehet csatolmányt, valamint megjegyzést lehet hozzá fűzni.

1.10.4. Modification history (Módosítási előzmények)
A módosítási előzmények megjeleníti az aktuálisan megnyitott dokumentummal kapcsolatos
események írásvédett listáját. Az itt látható mezők date (dátum), author (szerző), legal entity (jogi
személy), remarks (megjegyzések). A szerzőnél a Felhasználó neve jelenik meg.
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1.10.5. Annotations (Jegyzetek)
Itt lehet kezelni az aktuálisan megnyitott dokumentum és a feljegyzései közötti kapcsolatot.
Annotations (Jegyzetek) kapcsolódhatnak a Substance (Anyag), Mixture/Product
(Keverék/Termék), Template (Sablon) és Dossier (Dokumentáció) entitásokhoz. A New (Új) gomb
új jegyzet létrehozására szolgál, amelyet automatikusan az aktuálisan megnyitott dokumentumhoz
társítanak. A Link gomb egy meglévő jegyzethez való társításra szolgál. Ehhez kattintson a Link
gombra, amely megnyit egy keresőablakot. Keresse meg a Jegyzetet, válassza ki, majd kattintson
az Assign (Hozzárendelés) gombra. Több tételt is ki lehet választani egyidejűleg a hagyományos
módszerekkel.

1.10.6. References (Hivatkozások)
Ez a fül csak akkor jelenik meg, ha az aktuálisan megnyitott dokumentumhoz hozzárendeltek
jegyzetet. A jegyzethez kapcsolódó dokumentumok listáját jeleníti meg. A kapcsolatot a
dokumentum kiválasztásával, majd az Unlink (Kapcsolat megszüntetése) gombra kattintva lehet
törölni

2. Anyag
A Substance (Anyag) egy szoftver entitás az IUCLID-ban, amely információt tárol a szabályozási
keretben egyedi vegyi anyagnak minősülő anyagról.
A Substance (Anyag) mezői számos különböző típusú, a vegyi anyagok szabályozásával
kapcsolatban releváns információ bejegyzését teszik lehetővé. Egyes mezők egy adott
jogszabályra vonatkoznak, míg mások általánosabb jellegűek. Nem tartozik e kézikönyv
tárgykörébe annak leírása, hogy milyen adatokat kell bevinni. Lásd ezzel kapcsolatban az adat
megadását előíró jogszabályra vonatkozó útmutatót. A mezők tartalomjegyzékben (TOC) jelennek
meg. Az IUCLID 6-ban a TOC általános funkcióit az 1.8.2 TOC (Tartalomjegyzék) fül a navigációs
panelban rész ismerteti.
Az Anyag azonosító adatai az 1 General information (1 Általános információk)
adatmezőcsoportban találhatók. Az 1.1 Identification (1.1 Azonosítás) adatmezőcsoportban két
kötelező mező van: Substance name (Anyagnév) és Legal entity (Jogi személy). Egy Jogi
személlyel való kapcsolat létrehozásához kattintson a lánc ikonra
a Legal entity (Jogi személy)
mezőben, válasszon ki egy Jogi személyt, majd kattintson az Assign (Hozzárendelés) gombra. Az
1.1 Identification (1.1 Azonosítás) adatmezőcsoportban az anyag legfontosabb összetevője
azonosítható egy Referenciaanyaghoz való hozzákapcsolás útján. További részletek találhatók az
Anyag azonosító adatairól az 1.2 Composition (1.2 Összetétel) adatmezőcsoportban, ahol egy
vagy több összetétel adható meg. Egy összetétel tartalmazhatja az összetevők, adalékanyagok és
szennyezők azonosító adatait és relatív arányukat. Az Anyag azonosító adatainak egy adott
jogszabálynak megfelelő meghatározásával kapcsolatban lásd a jogszabályra vonatkozó
útmutatót.
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2.1. Anyaghoz kapcsolódó információk
Egy Anyagnál a 0 Related information (0 Kapcsolódó információk) adatmezőcsoporton belül
további adatmezőcsoportok találhatók, amelyek azt mutatják, hogyan kapcsolódik az Anyag a
Template (Sablon), Category (Kategória), Mixture/Product (Keverék/Termék) és Assessment entity
(Értékelési entitás) entitásokhoz. A TOC-on belüli elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.
27. ábra: Kapcsolódó információkat mutató teljes TOC egy anyag esetén

A Templates (Sablonok) azt jelöli, hogy mely Sablonokat csatolták az Anyaghoz, amint azt a 4
Sablon rész ismerteti. A Categories (Kategóriák) azt jelöli, hogy milyen Kategóriákba sorolták az
Anyagot, amint azt az 5 Category (Kategória) című rész ismerteti. A Mixtures (Keverékek) azt jelöli,
hogy mely Keverékben / Termékben van szerepe az Anyagnak, amint azt a 3 Keverék / Termék
című rész ismerteti. Az Assessment entities (Értékelési entitások) arról tartalmaz információt, hogy
az Anyag milyen módon vesz részt az értékelési folyamatban, amint azt a 2.2 Értékelési entitás
című rész ismerteti.
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2.2. Értékelési entitás
Az értékelési entitás az anyag tulajdonságaira vonatkozó, értékelési célból használt adatokat
összefoglaló fogalomként képzelhető el. Lehetővé teszi azoknak a konzisztens tulajdonságoknak a
megadását, amelyek a (forgalomba hozott vagy felhasználás során előállított) anyag adott
összetételének / formájának értékeléséhez relevánsak.
Az értékelési entitás célja a felhasználók támogatása az összetett értékelési eseteknek az IUCLIDban való dokumentálása során. Ha az értékelés egyszerű, nem kell alkalmazni.
Minden értékelési entitás egy névből, egy összetételből és a kapcsolódó végpont-összefoglalások
listájából áll, amelyek támogatják az értékelési entitás létezését. Az értékelést végzőnek az adott
végpont összefoglalásához releváns összes végpontvizsgálati rekordot magához az
összefoglaláshoz kell kapcsolnia.

2.3. Értékelési entitás az IUCLID 6-ban
A 0.4 Assessment entity (0.4 Értékelési entitás) elemre kattintva megnyílik az Assessment entity
overall pane (Értékelési entitás általános panele). A Description of the chemistry of the substance
during its life cycle (Az anyag életciklusa során a kémiai szerkezetének leírása) mezőben az anyag
kémiai szerkezete, az anyag felhasználási információi, valamint az értékelési entitás
létrehozásának általános indoka alapján az értékelési módszer leírását kell megadni.
A nyilvánosság számára elérhető leírásra is van egy külön mező.
Az általános panelban az Assessment entities table (Értékelési entitások táblázata) az anyagra
vonatkozó értékelési entitások teljes listáját jeleníti meg. Ez a táblázat automatikusan kiegészül,
amint egy értékelési entitást megadnak a Substance (Anyag) 0.4 adatmezőcsoportjában. A go to
link target (ugrás a hivatkozott elemre) funkció a kiválasztott értékelési entitáshoz navigál, és
megjeleníti a kapcsolódó információkat.

2.3.1.

Értékelési entitás létrehozása

Értékelési entitás úgy hozható létre, hogy a Substance (Anyag) TOC-jában a 0.4
adatmezőcsoportján állva jobb egérgombbal kattintunk, majd kiválasztjuk a New (Új) opciót, majd
az Értékelési entitás típusát. A lehetőségek:
•
•
•
•

Registered substance as such (Önmagában lévő regisztrált anyag)
Specific composition/form of the registered substance (Regisztrált anyag sajátos összetétele /
formája)
(group of) constituent in the registered substance (Regisztrált anyag összetevője /
összetevőinek csoportja)
Transformation of the registered substance (Regisztrált anyag átalakulása)

Az alábbi mezők minden Értékelési entitás típusnál megjelennek.
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Name of the assessment entity (Értékelési entitás neve)

A felhasználónak meg kell adni az Értékelési entitás nevét. Ez a név nem jelenik meg a fa
struktúrában, ezért azt javasoljuk, hogy ennek megfelelően nevezze át az Értékelési entitást a fa
struktúrában.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Kapcsolat a regisztrált anyaggal)

Ez az Értékelési entitás típusától függ. Az adat írásvédett.

2.3.1.3.

Assessment entity composition (Értékelési entitás összetétele)

A felhasználó ebben a táblázatban adja meg az Értékelési entitás összetételét, amely segíti az
Értékelési entitás meghatározásának megértését. Az Értékelési entitás típusától függően a
felhasználó létrehoz egy linket a következők egyikéhez:
- rendelkezésre álló összetétel az 1.2 [Specific composition/form of the registered substance]
(regisztrált anyag sajátos összetétele / formája) adatmezőcsoportban;
- az összetétel részét képező Referenciaanyagok listája az 1.2 [(group of) constituent in the
registered substance] (regisztrált anyag összetevője / összetevőinek csoportja)
adatmezőcsoportban;
- az IUCLID-ban rendelkezésre álló egyik Referenciaanyag a [transformation of the registered
susbtance] (regisztrált anyag átalakulása) adatmezőcsoportban

2.3.1.4.

Értékelési entitáshoz tartozó összetételek / formák

Az 1.2 adatmezőcsoportban megadott összetételekre mutató linket el lehet helyezni annak
jelzésére, hogy az Értékelési entitást várhatóan ezen összetételek értékelésére használják. Egy
ilyen link hasznos az értékelési módszer és különösen az alábbiak közötti kapcsolatok
megértéséhez:
1. összetétel és felhasználás (az IUCLID 3.5 adatmezőcsoportjában)
2. a felhasználáson belüli hozzájáruló tevékenységek és expozíciós becslések (az Értékelési
entitásokhoz).

2.3.1.5.

További információk

Egyéb, az általános magyarázatban nem szereplő információk megadása a Description of the
chemistry of the substance during its life cycle (Az anyag életciklusa során a kémiai szerkezetének
leírása) mezőben arról, hogy miért hozták létre az értékelési entitást. Használható ez a mező
például az összetevők csoportosítása mögött álló indokok magyarázatára a (group of) constituents
(összetevők / összetevők csoportja) részeként.
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Hozzákapcsolt végpont-összefoglalás

Az IUCLID adatállományában lévő információk átláthatósága és kiválogatása érdekében az
Értékelési entitás tekintetében releváns összes végpontvizsgálati rekordot és végpontösszefoglalást hozzá kell kapcsolni. Ezáltal például kiválogathatók az IUCLID adatállomány
nézetében, és megadhatók ebben a rendezett módban a CSR-ben a Report generator
(Jelentéskészítő) alkalmazásával. A felhasználó az Értékelési entitás tekintetében releváns összes
végpont-összefoglalást hozzá tudja kapcsolni. Amennyiben szükséges, meg lehet adni az
értékelési entitás tekintetében a végpont-összefoglalás relevanciájának magyarázatát a Notes
(Megjegyzések) mezőben az Értékelési entitáshoz kapcsolás során. Minden hozzákapcsolt
végpont-összefoglalás esetében kérik a felhasználót, hogy kapcsolja az összefoglalás
vonatkozásában releváns összes vizsgálati rekordot. Ezáltal az Értékelési entitás közvetetten
kapcsolódik a végpontvizsgálatokhoz.

2.3.1.7.

Reakcióegyenlet

Töltse fel a reakcióegyenlet képét, amennyiben szükséges [Transformation of the registered
substance] (regisztrált anyag átalakulása).

3. Keverék / Termék
A Mixture/Product (Keverék/Termék) egy szoftver entitás az IUCLID-ban, amely információt tárol a
szabályozási keret értelmében vett keverékről vagy a biocid termékekről szóló rendelet (BPR)
értelmében vett termékről.
A Mixture/Product (Keverék/Termék) entitás szerkezete hasonló a 2 Anyag című részben
ismertetett Anyagéhoz, de lényeges eltérések vannak az 1.2 Composition (1.2 Összetétel)
adatmezőcsoportot illetően. Van egy további, Formulation type (Készítmény típusa) mező, ami a
Termékek esetében releváns. Továbbá a Mixture/Product (Keverék/Termék) összetevők helyett
alkotóelemeket tartalmazhat. Több olyan alkotóelem, szennyező és adalékanyag lehet, amelyekre
nem csak Referenciaanyagként, hanem Anyagként vagy Keverékként / Termékként lehet
hivatkozni. Ha egy alkotóelem, szennyező vagy adalékanyag azonosítói adatait hivatkozással
adjuk meg, az entitás típusát az alábbi ábrán látható módon kell kiválasztani.
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28. ábra: A Keverék / Termék összetételében hivatkozott entitás típusának kiválasztása

Több alkotóelemet, szennyezőt és adalékanyagot meg lehet adni további mezőkben. Az
alábbiakban bemutatunk egy példát, amelyben két, anyagnak minősülő alkotóelem szerepel.
Nincsenek szennyezők, és egy adalékanyag van.
29. ábra: Példa egy összetételre Keverék / Termék esetén
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3.1. Keverékhez / termékhez kapcsolódó információk
Keverék / Termék esetén a 0 Related information (0 Kapcsolódó információk) adatmezőcsoportban
van egy további adatmezőcsoport, ami azt mutatja, hogy mely Sablonokat csatolták közvetlenül az
adott Keverékhez / Termékhez, amint azt a 4 Sablon című rész ismerteti.

4. Sablon
A Template (Sablon) entitás lehetővé teszi a több adatmezőcsoportban szereplő adatok egyidejű
beillesztését egy Substance (Anyag) vagy Mixture/Product (Keverék/Termék) entitásba anélkül,
hogy manuálisan külön-külön újra létre kellene hozni az összes adatmezőcsoportot és bevinni az
adatokat.
A Template-nek (Sablonnak) két kötelező mezője van: Template name (Sablonnév) és Legal entity
(Jogi személy). Egy Jogi személlyel való kapcsolat létrehozásához kattintson a lánc ikonra
a
Legal entity (Jogi személy) mezőben, válasszon ki egy Jogi személyt, majd kattintson az Assign
(Hozzárendelés) gombra. A Template (Sablon) szerkezete hasonló az Anyagéhoz, de nem
tartalmazza a 0 adatmezőcsoportot és a CORE-ban az 1.1 Identity (Azonosító adatok) és 1.3
Identifiers (1.3. Azonosítók) adatmezőcsoportokat, mert azokat az az entitás tartalmazza,
amelyhez a Sablont csatolták.

4.1. Összetétel a Sablonban
Az 1.2 Composition (Összetétel) adatmezőcsoport eltérő az Anyag és a Keverék / Termék
esetében. Ahhoz, hogy ugyanazt a Sablont lehessen csatolni mindkettőhöz, két eltérő típusú
összetételt kell létrehozni, egyet az Anyaghoz és egyet a Keverékhez / Termékhez, amint az
alábbiakban látható.
30. ábra: Összetétel létrehozása egy Sablonban

Az összetételek a típusukkal együttesen jelennek meg, amint az alábbi példában látható.
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31. ábra: Összetételek létrehozása egy Sablonban Anyag és Keverék / Termék esetében

Amikor egy Sablont csatolnak egy Anyaghoz vagy egy Keverékhez / Termékhez, csak a pontos
típus összetétele csatolható.

4.2. Sablon csatolása egy Anyaghoz vagy Keverékhez / Termékhez
Sablon csatolásához nyissa meg a Substance-t (Anyagot) vagy a Mixture/Product-ot (Keveréket /
Terméket), váltson a TOC nézetre, nyissa meg a CORE-ban a 0 Related information (0
Kapcsolódó információ) adatmezőcsoportot, és kattintson duplán a Template-re (Sablonra). Ez
megnyitja a Sablon kezelő ablakot az adott Substance (Anyag) vagy Mixture/Product (Keverék /
Termék) esetén, amint az alábbi példában látható.
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32. ábra: Sablon csatolása másolatként vagy referenciasablonként

Egy Sablon két módon csatolható: referenciasablonként vagy másolatként.
Az Inherit (Referenciasablon) dinamikus linket hoz létre az Anyag vagy a Keverék / Termék és a
Sablon között. Az adatok csak a Sablonban módosíthatók, annál az Anyagnál vagy Keveréknél /
Terméknél nem, amihez a Sablont csatolták. A Sablon módosítása azonnal megjelenik az
Anyagnál vagy a Keveréknél / Terméknél.
A Copy (Másolat) a dokumentumok másolatát hozza létre az Anyaghoz vagy Keverékhez /
Termékhez csatolt Sablonban. Nincs kapcsolódás. Egy ilyen módon másolt dokumentum
módosítható annál az Anyagnál vagy Keveréknél / Terméknél, amelyhez másolták. Ha a Sablont
teljesen törlik is, ez nem érinti az Anyagnál vagy Keveréknél / Terméknél bevitt adatokat.
Az IUCLID 6-ban a Sablon funkciója eltér az IUCLID 5-től abban, hogy maga a Sablon sem
referencia, sem másolat típusú. A referencia és másolat tulajdonságai közötti eltérés a Sablon és
az Anyag vagyKeverék / Termék közötti kapcsolatban mutatkozik meg. Ugyanaz a Sablon csak
egy referenciába csatolható és máshová másolható.
Ha eldöntötte, hogy a referencia vagy a másolat sablont használja, a Sablon kezelő ablakban
kattintson az Add (Hozzáadás) vagy a Copy templates (Sablon másolása) opcióra. A fenti
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példában az Add (Hozzáadás) gomb felett álló kurzor készen áll arra, hogy létrehozzon egy
dinamikus linket az aktuálisan megnyitott Anyaghoz. Az Add (Hozzáadás) gombra kattintva
megnyílik egy felugró ablak, amelyben kikereshető és hozzárendelhető egy Sablon. Az alábbi
példában az összes Sablon látható a név mezőben a „*” karakter alkalmazásának köszönhetően.
A Template_1 sablont fogják hozzárendelni.

A hozzárendelést követően a Sablont hozzáadják azon Sablonok listájához, amelyeket
referenciasablonként csatoltak. A listában lévő Sablonok sorrendjét át lehet rendezni, és törölni is
lehet a listáról. A listáról való törlés nem érinti magát a Sablont; csak a Sablon által bevitt adatokat
törli az Anyagból vagy a Keverékből / Termékből. A Sablon dokumentumai a TOC-ba kerülnek a
meglévő dokumentumok mellé, és azokat a hagyományos ikon körül mappát tartalmazó ikon jelzi,
amint az alábbiakban látható.
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33. ábra: Egy Sablonból átvett dokumentumok az Anyagnál

Dokumentumok Sablonból való másolásához kattintson a Copy templates (Sablon másolása)
gombra a Sablon kezelő ablakban. Megnyílik egy felugró ablak, amelyben kikereshető és
hozzárendelhető egy Sablon. Az alábbi példában az összes Sablon látható a név mezőben a „*”
karakter alkalmazásának köszönhetően. A Template_1 nevű Sablont fogják másolni.
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A Copy (Másolás) gombra kattintva megjelenik egy rendszerüzenet, amely az átmásolt
dokumentumokat jeleníti meg, amint az alábbiakban látható.
34. ábra: Rendszerüzenet egy Sablonból átmásolt dokumentumokról

A Sablonból átmásolt dokumentumok a TOC-ba kerülnek a meglévő dokumentumok mellé, A
dokumentumnak hagyományos ikonja van, mert nincs kapcsolata a Sablon adataival, valamint
módosítható. Egy Sablonból átmásolt és áthozott, és az Anyagon belül létrehozott
dokumentumokat az alábbi példában mutatjuk be.
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35. ábra: Egy Sablonból átmásolt dokumentumok az Anyagnál

A Sablon összes dokumentumát átmásolták. Nem lehet korlátozni a kiválasztást a másolás során.
Ha egy Sablont többször átmásolnak ugyanahhoz az Anyaghoz vagy Keverékhez / Termékhez, a
TOC-hoz hozzáadják a dokumentum újabb másolatait anélkül, hogy felülírnák az adatokat.

5. Category (Kategória)
A Category (Kategória) az IUCLID 6-ban a vegyi anyagok kategóriájának leírására szolgáló
entitás. Ez az adatmezőcsoport két részből áll. Az első rész bevezetés a vegyi anyagok
kategóriájának fogalmához, a második rész egy leírás arról, hogyan használható az IUCLID 6 egy
kémiai kategória adatainak megjelenítéséhez és elemzéséhez.

5.1. Vegyi anyagok kategóriája
Vegyi anyagok kategóriája olyan vegyi anyagok csoportja, amelyek szerkezeti hasonlóságukból
adódóan valószínűleg hasonló fizikokémiai és toxikológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve
rendszeres mintát követnek. Ezek a szerkezeti hasonlóságok a következő paraméterek egyikében
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vagy akár mindegyikében előre meghatározható minták követéséhez vezethetnek: fizikokémiai
tulajdonságok, környezeti sors és a környezetre gyakorolt hatás, valamint az emberi egészségre
gyakorolt hatás. A hasonlóságok az alábbiakon alapulhatnak:
1. közös funkcionális csoport (pl. aldehidek, epoxidok, észterek, fémionok stb.); vagy
2. azoknak a közös prekurzoroknak és / vagy fizikai és biológiai folyamatok során létrejövő közös
bomlástermékeknek a valószínűsége, amelyek szerkezetileg hasonló vegyi anyagokat
eredményeznek (pl. az anyagcsere-útvonalon alapuló megközelítés az olyan egymással
összefüggésben álló anyagok vizsgálata során, mint a savak, észterek, sók); és
3. a kategórián belüli inkrementális és folyamatos változás (pl. lánchosszúság-kategória).
A vegyi anyagok kategóriáját a vegyi anyagok (a kategória tagjainak) listája, valamint a
tulajdonságoknak és / vagy a hatásoknak (a kategóriavégpontoknak) olyan együttese határozza
meg, amelyre vonatkozóan kísérleti vagy becsült adatok rendelkezésre állnak, illetve generálhatók.
A vegyi anyagok kategóriája mátrixos szerkezetben ábrázolható.
A vegyi anyagok kategóriáján belül a hiányzó adatok különféle módszerekkel pótolhatók, ilyen
például az egyszerű kereszthivatkozás és a trendelemzés (interpolációs és extrapolációs)
módszerek, valamint az SAR,-en a QSAR-en vagy a QAAR-en alapuló számítási módszerek.

5.2. Kategória entitás
A Category (Kategória) entitás a vegyi anyagok kategóriájának létrehozása mögött húzódó
érvekből, valamint azon Anyag entitások egy csoportjából áll, amelyek a kategória tagjairól
tartalmaznak adatokat. A Kategória entitásnak kategória mátrix funkciója van.
Adatmezőcsoportonként megjeleníti a kategóriatag Anyagok összes dokumentumához vezető
linkeket. A mátrix révén könnyen kikereshető, hogy mely Anyag entitások tartalmaznak releváns
dokumentumokat, segíti a köztük való navigálást.
A Kategória entitásnak nevet kell adni, és társítani kell egy Jogi személyhez. A kategória
szabályozási célját is lehet jelezni, amint az alábbiakban látható.
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36. ábra: A Kategória kötelező mezői

A kategóriával kapcsolatos információk és létrehozásának indoka az oldal alján adható meg, amint
az alábbiakban látható.
37. ábra: A Kategória indoklása és kifejtése

A Kategória tagjait táblázatban lehet kezelni, amint az alábbiakban látható. Minden olyan Anyag
lehet tag, amelyhez a Felhasználónak hozzáférése van.
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A kategória mátrix megjeleníti az alábbiakban látható mezőben a kiválasztott
adatmezőcsoportokban lévő dokumentumokat. Kattintson a lefelé mutató nyílra a választó
megnyitásához.
39. ábra: A Kategória mátrix nézetében elérhető adatmezőcsoportok

Az adatmezőcsoportok választóját az alábbi ábra mutatja.
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40. ábra: A Kategória mátrix nézetében megjelenített adatmezőcsoportok meghatározása

A kiválasztást követően kattintson az OK gombra. A kiválasztás a későbbiekben módosítható,
amennyiben szükséges.
A kategória mátrix megnyitásához kattintson a Matrix (Mátrix) linkre a Data (Adat) panel tetején,
amint az alábbiakban látható. Lehetőség van váltani a mátrix és a kategóriakezelő ablak között az
alábbiakban bemutatott linkek segítségével.
41. ábra: Váltás a mátrix és a kategóriakezelő ablak között

Az alábbi példa a mátrix kezdőlapját mutatja be.
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42. ábra: A mátrix kezdőlapja

A mátrix soronként mutatja a kiválasztott adatmezőcsoportokat, és minden kategóriatag Anyagnak
külön oszlopot biztosít. Ahol legalább egy dokumentum van, ikon jelzi, hogy vizsgálati rekordról
vagy vizsgálati összefoglalásról, valamint hogy hivatkozott dokumentum van-e szó. A mátrix felület
jobb felső sarkában lévő ikonok a megjelenített dokumentumok szűrésére szolgál. Egy Anyag
adott adatmezőcsoportjában lévő dokumentumok száma az ikon előtt látható. Az ikonra kattintva
egy legördülő menü jelenik meg, ahonnan ki lehet választani egy dokumentumot. A kiválasztott
dokumentum az adat panelban jelenik meg. A Kategóriához visszatéréshez kattintson a vissza
gombra a felső eszköztáron.
Az Anyag nevére kattintva a Substance (Anyag) megnyílik a Data (Adat) ablakban.
Az összes Anyag egy adott adatmezőcsoportjában lévő valamennyi dokumentum
megjelenítéséhez kattintson az adatmezőcsoport nevére. Az alábbihoz hasonló nézet jelenik meg.
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43. ábra: Egy adott adatmezőcsoporthoz tartozó dokumentumok a Kategóriában

Új összefoglalást lehet hozzáadni az összefoglalás gombra kattintva:

.

Az IUCLID 6 szerinti Kategória eltér az IUCLID 5-től abban, hogy egy Sablon nem csatolható
közvetlenül egy Kategóriához. Egy Sablon azonban csatolható egy olyan Anyaghoz, amely egy
Kategória tagja.

6. Annotation (Jegyzet)
Az Annotation (Jegyzet) olyan IUCLID 6 entitás, amely adatok egy adott szabályozási keretben
történő, például egy szabályozó szerv általi értékeléséhez kapcsolódó információk tárolására
szolgál. Lehetővé teszi az adatok strukturált módon, tehát nem csatolmányként történő tárolását A
felület két fület tartalmaz, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

6.1. Basic data (Alapadatok)
Adja meg a jegyzet és a munkát végző szervezet nevét. Az Annotation status (Jegyzet állapota)
annak rögzítésére szolgál, hogy a jegyzeten még dolgoznak, vagy már véglegesítették. Az
értékelés csatolt fájlként feltölthető az Attached regulatory authorities' evaluation (Szabályozó
hatóságok csatolt értékelése) mezőbe.

6.2. Dataset data (Adatállomány adatai)
A fül alatt található mezőkbe az értékelési folyamat adatai rögzíthetők. A Remarks (Megjegyzések)
szövegbeviteli mezőben szövegbeviteli sablon található. A szövegbeviteli sablonban javaslatok
iuclid_functionalities_hu.docx

Az IUCLID 6 funkciói

48. | oldal

találhatóak a beírandó szövegre. A szövegbeviteli sablon megnyitásához kattintson arra az ikonra,
amely egy „A” betűből és alatta egy jobbra mutató nyílból áll, . A sablonból a mezőbe való
szöveg másolásához kattintson az Insert (Beillesztés) gombra. A szöveget most már lehet
szerkeszteni a releváns adatok megadása érdekében

7. Dossier (Dokumentáció)
A Dossier (Dokumentáció) a Substance-nél (Anyagnál) vagy Mixture/Product-nál (Keverék /
Termék entitásnál) tárolt adatok írásvédett másolata. A Dossier-t (Dokumentációt) általában
adatoknak egy szabályozó hatóság részére történő benyújtására használják egy jogszabályból,
például a REACH-rendeletből eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében.

7.1. Dokumentáció létrehozása
Dokumentáció létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy az az Anyag vagy Keverék / Termék,
amelyből a Dokumentációt létrehozzák majd, legalább az összes szükséges adatot tartalmazza.
Dokumentáció létrehozása során az Anyag vagy Keverék / Termék azon adatait ki lehet zárni,
amelyek nem szükségesek. Tehát nem kell törölni az Anyag vagy Keverék/Termék nem szükséges
adatait a Dokumentáció létrehozásának megkezdése előtt. Ne feledje, hogy a Dokumentáció nem
módosítható, ezért ha változtatni kell, akkor új Dokumentációt kell létrehozni. A Dokumentációt
varázsló segítségével lehet létrehozni. Amíg a varázsló fut, az IUCLID felületein más funkció nem
elérhető, így az adatok nem módosíthatók.
A Dokumentáció felelőse azon felhasználóhoz társított jogi személy lesz, amely alatt azt
létrehozták. Dokumentáció létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy a jelenlegi Jogi személy a
helyes. A Jogi személy neve a felület alján az eszköztár jobb oldalán látható.
A varázsló elindításához kattintson jobb egérgombbal a Substance-nél (Anyagnál) vagy a
Mixture/Product-nál (Keverék/Termék entitásnál) a Navigation (Navigációs) panelen a találatok
között a rekordra. Az alábbiakban látható egy példa.
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44. ábra: A Dokumentációkészítő varázsló elindítása

A varázsló megnyit egy felugró ablakot. Az ablak tetején van néhány utasítás arra, hogy hogyan
használja a varázslót. Az ablak alján lévő állapotjelző mutatja a folyamat aktuális állását. Ha
probléma merül fel a bevitt adatokkal kapcsolatban, alul megjelenik egy üzenet.
A varázsló első oldalán válassza ki a Dokumentáció típusát. A típusok megegyeznek a Substance
(Anyag) és a Mixture/Product (Keverék/Termék) TOC-jánál találhatókkal. Ha nem biztos benne,
melyiket válassza, lapozza fel azon jogszabállyal kapcsolatos útmutatót, amely vonatkozásában
Dokumentációt kíván létrehozni. Az alábbi példában a Dokumentáció kiválasztott típusa REACH
Registration 10 - 100 tonnes (10 - 100 tonna közötti anyag REACH szerinti regisztrálása).
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45. ábra: Dokumentáció típusának kiválasztása

Ha az az Anyag vagy Keverék/Termék, amelyből a Dokumentációt készítik Kategória entitásra
hivatkozással került létrehozásra, a varázsló első oldalán látható a Use related categories
(Felhasználáshoz kapcsolódó kategóriák) fül, amely alatt irányítható a Kategória entitások
beillesztése a Dokumentációba. Az alapértelmezett beállítás Yes (Igen), ami beilleszti az összes
Kategória entitást, amely hivatkozik az Anyagra vagy a Keverék/Termék entitásra. A kategóriák
egy része is kiválasztható, vagy akár nem is kell kiválasztani egy Kategóriát sem. Az alábbi
példában a category_1 Kategória entitást illesztik be a Dokumentációba.
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46. ábra: Kategória beillesztése a Dokumentációba

A varázsló folytatásához kattintson a Next (Következő) gombra.
A következő oldalon lévő szűrök automatikusan kizárnak mezőket a Dokumentációból a mező
típusától és a mezőknél alkalmazott jelölőknél szereplő értékektől függően. Alapértelmezett
beállításként nincsenek kizárva mezők. A varázsló ezen lépésénél a szűrőket összesítve
alkalmazzák oly módon, hogy ha bármilyen szabály kizárja a mezőt, az kizárásra kerül. Az első
opció lehetővé teszi azon mezők kizárását, amelyek bizalmas vizsgált anyagra hivatkoznak. A
következő két adatmezőcsoport, a Confidentiality (Bizalmas kezelés) és a Use restricted to
selected regulatory programmes (A felhasználás a kiválasztott szabályozási programra
korlátozódik) jelölőknél szereplő értékekhez kapcsolódik. A jelölők ismertetésével kapcsolatban
lásd az 1.2.1 Jelölő című részt.
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47. ábra: Mezők automatikus kizárása a Dokumentációból

A 47 magyarázata:
1. Nyissa meg az alábbi ábrán látható választólistát.
2. Nézzen utána, mit jelentenek az ott alkalmazott rövidítések.
3. Szüntesse meg az összes opció kijelölését egyszerre.
A fekete háromszögre kattintva megjelenik a választólista, amint az alábbi ábra mutatja. A jelölővel
ellátott mező automatikus kizárásához szüntesse meg a jelölőnégyzet kijelölését. A Not
confidential (Nem bizalmas) opció kijelölésének megszüntetése kizárja a jelölő nélküli mezőket, és
csak bizonyos nélkülözhetetlen adatokat hagy meg, amelyek nélkül a dokumentációnak nem lenne
értelme.
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48. ábra: Mezők automatikus kizárása a Dokumentációból a bizalmas kezelésre vonatkozó jelölők értéke
alapján

A szabályozási programra vonatkozó jelölők választólistáját az alábbi ábra mutatja. Például, ha az
EU: CLP kijelölését megszüntetik, minden olyan mező, amelyet ezzel az értékkel jelöltek,
automatikusan kizárásra kerül a dokumentációból
49. ábra: Mezők automatikus kizárása a Dokumentációból a szabályozási programra vonatkozó jelölők értéke
alapján
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A varázsló következő lépése lehetővé teszi a Jegyzet entitások kizárását. Alapértelmezett
beállításként valamennyi beillesztésre kerül. A varázsló bal alsó sarkában lehetőség van a
következő lépés kihagyására, ahol manuálisan lehet kizárni dokumentumokat a Dokumentációból.
Az alapértelmezett beállítást az alábbi ábra mutatja.
50. ábra: Jegyzet entitások kizárása

A varázsló következő lépésénél manuálisan lehet kizárni dokumentumokat a Dokumentációból, és
ellenőrizni lehet a dokumentációban lévő dokumentumokat. Az alábbi ábrán látható egy példa.
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51. ábra: Dokumentumok manuális beillesztése a Dokumentációba

A 51 magyarázata:
1. Bal oldalon látható azon entitások listája, amelyek beilleszthetők a Dokumentációba. Ha
kiválaszt egy entitást a listában, az entitásra vonatkozó információk megjelennek a középső és
jobb felső panelekben.
2. A középső felső panel megjeleníti az aktuálisan kiválasztott entitás fa struktúráját. A fa
struktúra tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyekre az entitás hivatkozik. A példában
a template_1 entitás látható a fa struktúra tetején.
3. A jobb felső panel azokat a dokumentumokat jeleníti meg, amelyek a kiválasztott entitásra
hivatkoznak.
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4. Ha megszünteti az entitás kijelölését a bal felső panelen, az kizárásra kerül a
Dokumentációból. Nem lehet azonban kizárni azt az entitást, amelyből létrehozzák a
Dokumentációt. Ez a magyarázata annak, hogy a fenti példában az Anyag jelölőnégyzete
szürke.
5. A középső felső panelen az entitás fa struktúrájában néhány adatmezőcsoportot ki lehet zárni
a kijelölés megszüntetésével, míg másokat nem. Ennek az az oka, hogy az IUCLID alkalmazza
a kötelező mezőkre vonatkozó szabályokat, a Dokumentációnak a varázsló 1. lépésében
kiválasztott típusának megfelelően. A kötelező mezőket nem lehet kizárni. A példában kötelező
és nem kötelező adatmezőcsoportokat is beillesztenek. Az az adatmezőcsoport, amelyből
kizártak egy dokumentumot, az alábbiakban bemutatott eltérő ikonnal jelenik meg a fa
struktúrában.
52. ábra: Adatmezőcsoport Dokumentáció létrehozása során kizárt dokumentummal

6. A Dokumentáció típusa a felső középső panel alatt látható.
7. A Dokumentáció tartalmának várható végeredménye az alsó panelen látható.
8. Az egyes panelek tartalma szűrhető a tölcsér ikon mellett szöveg bevitelével.
9. A panel méretének megváltoztatásához vigye az egeret a szegélyre, amíg egy két irányba
mutató nyíl meg nem jelenik, majd kattintson, és húzza a szegélyt a kívánt méretűre.
Ha a létrehozni kívánt Dokumentáció szempontjából nélkülözhetetlen entitást zárnak ki, az alábbi
ábrán látható figyelmeztetés jelenik meg.
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53. ábra: Hibaüzenet a Dokumentációból nélkülözhetetlen entitás kizárásakor

A kívánt kizárások elvégzését követően folytassa a varázsló következő lépésével, ahol
adminisztratív információkat kell megadni. Ez az információ a Dokumentáció fejlécében jelenik
meg. Minden Dokumentációnálmegjelenik a Public name (Nyilvános név) és a Submission remark
(Benyújtással kapcsolatos megjegyzés). A Public name (Nyilvános név) mező opcionális mező a
Dokumentáció fejlécében. Az adott jogszabályra vonatkozó útmutató tartalmaz iránymutatást arra,
hogy milyen értékeket kell megadni. Ha egy mező hibás értéket tartalmaz, rózsaszínné változik, és
a varázsló alján található némi segítség a problémával kapcsolatban. Ha minden helyes adatot
megadott, zárja be a varázslót a Finish (Befejezés) gombra kattintással. Ha a Dokumentációt
sikeresen létrehozta, az alábbi rendszerüzenet jelenik meg.
54. ábra: Sikeresen létrehozott Dokumentáció

Kattintson a Yes (Igen) gombra, és ellenőrizze, hogy a kívánt Dokumentáció jött-e létre.

7.2. A Dokumentáció szerkezete
A Dossier (Dokumentáció) entitás az Anyag vagy a Keverék/Termék adatainak írásvédett
másolatát, valamint fejlécben szereplő információkat és egyes esetekben kategóriára vonatkozó
információkat tartalmazza. A Navigation (Navigációs) panelen lévő találati listából egy
Dokumentáció megnyitásakor megjelenik a Components (Alkotóelemek) fül. A fül alatt fa nézetben
láthatók a Dokumentációban szereplő entitások. A Dokumentációban szereplő entitás másolatának
írásvédettségét lakattal ábrázolt ikon jelzi. Az eredeti entitás továbbra is elérhető, de a
Dokumentáció nem tartalmaz linket közte és a másolat között. Alapértelmezett beállításként a fa
nézet be van zárva, és csak az az Anyag vagy Keverék/Termék, amelyből létrehozták a
Dokumentációt, valamint a Dokumentáció létrehozásakor a Felhasználóhoz társított Jogi személy
látható. Ez a jogi személy határozza meg a Dokumentáció felelősét. A jobb oldalon lévő adat
panelen látható a Dokumentáció fejléce. Az alábbi ábrán látható példa jelzi, hogy a
Dokumentációban szereplő legmagasabb szintű entitások hol találhatók a Dokumentáció
fejlécében. Ellenőrizze, hogy a Dokumentáció készítővarázslóban megadott adatok helyesen
jelennek-e meg a Dokumentáció fejlécében.
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55. ábra: A legmagasabb szintű entitások a Dokumentáció fejlécében az alkotóelem fül alatt

A fa nézetet le lehet nyitni annak megtekintése érdekében, hogy mely entitásokat tartalmazza a
Dokumentáció. Ha a fa nézetben megnyit egy entitást, akkor az megjelenik a Data (Adat) panelen.
A Dokumentáció fejlécéhez való visszatéréshez nyissa meg a legmagasabb szintű entitást, amint
az alábbi ábra mutatja.
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56. ábra: A Dokumentáció fejlécének megjelenítése

Ha megnyit egy Anyag entitást, a TOC új fül alatt jelenik meg. Az AnyagTOC-jában a szokásos
módon, csak olvasható módon tallózhat.
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57. ábra: Anyag megtekintése egy Dokumentációban

7.3. Dokumentáció exportálása
Ha Dokumentációt kíván benyújtani egy szabályozási hatósághoz, azt először exportálnia kell.
Egyetlen Dokumentáció fájlba történő exportálásához kattintson jobb egérgombbal a Navigation
(Navigációs) panelen látható találati listában a rekordra. Elindul egy egyszerű varázsló, amelynek
segítségével meghatározható a célfájl.
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58. ábra: Dokumentáció exportálása

8. Jogi személy
A Legal entity (Jogi személy) entitás más entitások tulajdonjogát jelzi. Számos entitáshoz, például
az Anyaghoz társítható. A Felhasználó egy entitás és bármely olyan Jogi személy között
létrehozhat kapcsolatot, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik, tehát nem csak az aktuálisan
aktívhoz. Az aktuálisan aktív jogi személyt az alsó eszköztár jobb sarkában jelzik. Ha a
Felhasználóhoz több Jogi személyt társítottak, az aktuálisan aktív Jogi személy mutatója egy
legördülő menü, ahonnan kiválasztható a Felhasználóhoz társított bármely Jogi személy.
A Jogi személy adatpanele az alábbi példában látható négy fület tartalmazza.
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59. ábra: Jogi személy adatpanele

8.1. General information (Általános információ)
A Jogi személy nevét meg kell adni, de a többi mező opcionális. Ha olyan nevű Jogi személyt
kívánnak létrehozni, amely név már létezik az adatbázisban, figyelmeztetés jelenik meg. Ha
figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést, a Jogi személy létrehozásra kerül a megadott névvel, de
eltérő UUID-t kap.
A Jogi személy típusa és az egyéb nevek csak tájékoztató jellegűek. Jelölőt lehet beállítani az
other names (egyéb nevek) mezőhöz.

8.2. Identifiers (Azonosító adatok)
Az azonosító adatokat a Legal entity (Jogi személy), a Regulatory programme (Szabályozási
program) és az Other IT system (Egyéb IT-rendszer) típusa szerint lehet rögzíteni. Minden típus
tartalmaz egy menüt, ahonnan az azonosító adatok releváns altípusait ki lehet választani. Például
a Jogi személynél meg lehet adni a DUNS azonosítót. Jelölőt lehet beállítani az egyes azonosító
adatokhoz.
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8.3. Contact information (Elérhetőségek)
A Jogi személy elérhetőségeként megadható egy cím, és hozzá lehet kapcsolni a Contact
(Kapcsolattartó) entitáshoz.

8.4. Sites (Telephelyek)
Megjeleníti a Jogi személyhez társított Telephelyeket. A Jogi személy telephelyein belül kell
létrehozni a kapcsolatot. A listában egy rekordra kattintva megnyílik a Jogi személy telephelyének
adatpanele.

9. Legal entity site (Jogi személy telephelye)
A Legal entity site (Jogi személy telephelye) a Jogi személy és a hozzá kapcsolódó fizikai helyek
közötti kapcsolat létrehozására használt entitás. Ennek fontos jogi következményei lehetnek,
különösen, ha az adott ország érintett. A Jogi személy telephelyének rendelkezni kell egy névvel,
és társítani kell egy Jogi személyhez. A Jogi személyhez való társításhoz kattintson a lánc ikonra
a Legal entity owner (Jogi személy tulajdonosa) mezőben, válasszon ki egy Jogi személyt,
majd kattintson az Assign (Hozzárendelés) gombra.
Jogi személy telephelyeként több is társítható ugyanahhoz a Jogi személyhez.
Levelezési címet és informatikai azonosítókat is meg lehet adni. Opcionálisan, az egész Jogi
személy telephelyére utaló jelölőt lehet beállítani.

10. Reference substance (Referenciaanyag)
A Reference substance (Referenciaanyag) egy adott molekuláris szerkezet vagy molekuláris
szerkezetek szűk tartományának meghatározására használják oly módon, hogy a meghatározást
újra fel lehet használni. A Referenciaanyag a vegyi anyag azonosító adatait és szerkezeti
információit tartalmazza. Például, jellemzően egy az egyhez kapcsolat van a Referenciaanyag és
az EK-szám között. Egy Referenciaanyagra több entitás hivatkozhat, amikor egy vegyi anyag
azonosító adatait kell megadni, például egy Anyag összetevőjénél. Hasznos alkalmazni a
Referenciaanyagokat, mivel néhány vegyi anyag gyakran megjelenik több Anyagnál és Keverék /
Termék entitásnál. A Referenciaanyagok továbbá megoszthatók és cserélhetők az IUCLID
példányai és felhasználói között. Referenciaanyag entitások ingyenesen letölthetők az IUCLID 6
honlapjáról a Support / Get Reference Substances menüpont alól. Ha a szükséges
Referenciaanyag nem található meg a honlapon, vagy eltérően kívánja használni, létre lehet hozni
Referenciaanyagot az IUCLID-ban.

10.1. Inventory (Jegyzék)
Legalább a Referenciaanyag nevét meg kell határozni. A név gyakran megegyezik egy
jegyzékben, például az EK-jegyzékben szereplőével, de ez nem feltétel. A Referenciaanyagnak
egy jegyzékben szereplő elemmel való társításához kattintson a lánc ikonra
az inventory
(jegyzék) mezőben, keressen ki és válasszon ki egy elemet, majd kattintson az Assign
(Hozzárendelés) gombra. A lánc ikon melletti nyíl ikonnal rögzíthető a jegyzék eleme. A nyílra
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kattintás után a Referenciaanyaghoz való visszatéréshez kattintson a back (vissza) gombra. Az „X”
ikon törli a kapcsolatot. Hasznos, ha a jelenlegitől eltérő jegyzékben szereplő elemhez kell
kapcsolatot létesítenie.
Ha nincs kapcsolat egyik jegyzékkel sem, a No inventory information available (Nincs információ
jegyzékről) mezőben megadható ennek oka.

10.2. Reference substance information (A referenciaanyag adatai)
A Reference substance information (Referenciaanyag adatai) mezők tartalmazzák a
Referenciaanyag és a hozzá kapcsolódó anyagok azonosító adatait. Jegyzékkel való kapcsolat
létrehozásán túlmenően az azonosító adatokat itt is meg kell adni. Az identifiers of related
substances (kapcsolódó anyagok azonosító adatai) mezőben külön blokkok hozhatók létre minden
egyes kapcsolódó anyaghoz. A blokkon belül a Relation (Kapcsolat) mezőben ismertethető a
kapcsolat.
Egyetlen jelölőt lehet beállítani az összes referenciaanyag-adathoz, például a bizalmas kezelés
vonatkozásában.

10.3. Molecular and structural information (Molekuláris és szerkezeti
információ)
A Molecular and structural information (Molekuláris és szerkezeti információ) mezőben adja meg a
molekula képletét, a molekula tömegét, és töltse fel a szerkezetet ábrázoló képet JPEG, GIF vagy
PNG formátumban. A molekulaképlet mező szöveget elfogad, de alsó indexet nem, például az
etán molekulaképlete C2H4 lesz.
Egyetlen jelölőt lehet beállítani az összes molekuláris és szerkezeti információhoz, például a
bizalmas kezelés vonatkozásában.

11. Contacts (Kapcsolattartók)
A Contact (Kapcsolattartó) egy adott személy elérhetőségét rögzítő entitás. Egy személy valamely
eljárásban betöltött szerepét is lehet itt rögzíteni, például mint a biztonsági adatlapért (SDS) felelős
személy. Számos entitásból lehet kapcsolatot létrehozni egy Kapcsolattartóhoz, például egy Jogi
személyből.
A Kapcsolattartók használatával nincs szükség újból megadni egy olyan személy adatait, aki több
eljárásnál és Anyagnál érintett. A kapcsolattartó beépített típusai az alábbiak: competent person
responsible for the SDS (SDS-ért felelős személy), emergency contact (vészhelyzet esetén
keresendő kapcsolattartó), substance manager (anyag kezelője) és toxicologist (toxikológus).

12. Chemical inventories (Vegyi anyagok jegyzékei)
A Chemical inventories (Vegyi anyagok jegyzékei) hozzáférést biztosít az IUCLID-ban a vegyi
anyagok azonosító adatait tartalmazó azon jegyzékekhez, amelyek az IUCLID-től eltérő forrásból
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származnak. Egy Referenciaanyag hozzákapcsolható a Vegyi anyagok jegyzékében szereplő
elemhez, hogy a vegyi anyag azonosító adatairól szabványos formátumban adjanak információt.
Az IUCLID 6 hozzáférést biztosít az EK-jegyzékhez. Az EK-jegyzék a vegyi anyagok olyan
azonosító adatait tartalmazza, mint például az EK-szám, CAS-szám és molekulaképlet. A state
(állapot) mező értéke valamennyi tételnél active (aktív). Az IUCLID kezdőlapján a Chemical
inventories (Vegyi anyagok jegyzékei) ikonjára kattintva megnyílik a navigációs ablak, amely
igyekszik megjeleníteni az EK-jegyzék összes elemét. Mivel több, mint 500 rekordot tartalmaz,
ezért nem jelenik meg mindegyik egyszerre.
Vegyi anyagok jegyzéke nem hozható létre az IUCLID-ban, de importálni lehet, mivel azok
írásvédettek.

13. Literature reference (Szakirodalmi hivatkozás)
A Literature reference (Szakirodalmi hivatkozás) entitás olyan dokumentumot határoz meg, amely
információt tartalmaz egy Anyagról vagy egy Keverékről/Termékről. Az egyetlen kötelező elem a
cím, de számos más mező is lehetővé teszi, hogy az olvasó megtalálja az IUCLID-on kívüli
dokumentumot. Egy harmonizált sablonban lévő végpontvizsgálati rekordból létre lehet hozni
kapcsolatot egy Szakirodalmi hivatkozáshoz. A kapcsolatot a data source (adatforrás) mezőből
lehet létrehozni.
Amint az összes entitásnak, a Szakirodalmi hivatkozásnak is saját UUID-je van, amely az
információs panelben található. Ezáltal az entitás közvetlenül aSearch by UUID (Keresés UUID
alapján) funkció segítségével megkereshető.

14. Test materials (Vizsgált anyagok)
A Test materials (Vizsgált anyagok) annak az anyagnak a leírását tartalmazza, amelyen
elvégeztek egy fizikai vizsgálatot. Egy végpontvizsgálati rekordból létre lehet hozni kapcsolatot egy
Vizsgált anyaghoz. Az alábbiakban látható egy példa.
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60. ábra: Végpontvizsgálati rekordból hivatkozott Vizsgált anyag entitás

A Vizsgált anyag entitás elemei: összetétel (hasonló, mint az Anyagnál), a halmazállapot leírása és
néhány további, bizalmasnak minősíthető információ, például gyártási szám.
Az összetétel alkotóelemei lehetnek összetevők, szennyezők vagy adalékanyagok. Az
alkotóelemek egy hagyományos módon szerkeszthető táblázatban jelennek meg. Minden
alkotóelemet hozzá kell kapcsolni egy Referenciaanyaghoz és egy koncentrációs tartományhoz.
Egy Referenciaanyaggal való kapcsolat létrehozásához kattintson a lánc ikonra
a Reference
substance (Referenciaanyag) mezőben, keressen ki és válasszon ki egy Referenciaanyagot, majd
kattintson az Assign (Hozzárendelés) gombra. A keresőablakban is létre lehet hozni egy új
Referenciaanyagot. Ha a New (Új) gombra kattintva hozza létre a Referenciaanyagot, a
létrehozását követően vissza kell térnie a Vizsgált anyagok entitáshoz, és újra kell kezdenie az
összetétel alkotóelemének létrehozását. A Go to link target (Ugrás a hivatkozott elemre) opció
megnyitja a táblázatban kiválasztott alkotóelem Referenciaanyagát.
A Composition / purity: other information (Összetétel / tisztaság: egyéb információ) mező a
tisztaságra vonatkozó több minőségi információ rögzítésére szolgál. A Test material form (Vizsgált
anyag formája) mező a vizsgálatnál használt anyag halmazállapotára és fizikai tulajdonságaira
vonatkozó információ rögzítésére szolgál. Végül, további két szövegbeviteli mezőben további
részletek adhatók meg. A szövegbeviteli sablonokban javaslatok találhatóak a beírandó szövegre.
A szövegbeviteli sablon megnyitásához kattintson arra az ikonra, amely egy „A” betűből és alatta
egy jobbra mutató nyílból áll, . A sablonból a mezőbe való szöveg másolásához kattintson az
Insert (Beillesztés) gombra. A Vizsgált anyagok entitás mentésekor figyelje pár másodpercig a
navigációs panel feletti értesítési területet, amíg az adatok ellenőrzésre kerülnek. Ha valami
probléma merül fel, egy tájékoztató üzenet jelenik meg. Például a „Concentration: At least one of
the values are not set" (Összetétel: Legalább egy érték nincs beállítva) rendszerüzenet
megjelenésekor ellenőrizze az összetétel alkotóelemeit.
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15. User management (Felhasználókezelés)
A User management (Felhasználókezelés) segítségével lehet szabályozni az adatokhoz és
funkciókhoz való hozzáférését az IUCLID 6-ban. Ha az IUCLID 6 szerveren fut, a
Felhasználókezelés lehetővé teszi, hogy ugyanahhoz az IUCLID 6 adatbázishoz egyidejűleg több
különböző felhasználó személyre szabottan hozzáférjen. Ez lehetővé teszi például a nagy
szervezetek számára, hogy egyetlen adatbázisban központosítsák az összes adatukat, és úgy
biztosítsanak hozzáférést az adatbázishoz, hogy az biztonsági és funkcionális szempontból a
szervezet igényeihez igazodjon.
Ha az IUCLID 6 számítógépes alkalmazásként fut, amelyhez egyszerre csak egy személy fér
hozzá, lehet, hogy egyáltalán nem is kell korlátozni a hozzáféréseket. Emiatt az IUCLID 6
számítógépes alkalmazásában a Felhasználókezelés ki van kapcsolva. Az IUCLID 6 indításakor a
bejelentkezési ablak nem jelenik meg, mivel automatikusan bejelentkezik egy alapbeállításként
megadott Felhasználó. A Felhasználókezeléssel kapcsolatos funkciók ki vannak kapcsolva.
Ugyanakkor, lehetőség van a Felhasználókezelés be- és kikapcsolására a File (Fájl) / System
administration (Rendszeradminisztráció) menüből. Ha az IUCLID 5-ből az IUCLID 6-ba történő
adatmigráláskor az IUCLID 5 adatbázisban más Felhasználó is van, mint a SuperUser (Fő
felhasználó), akkor a Felhasználókezelés az IUCLID 6-ban bekapcsolt állapotban van. Ez azon a
feltételezésen alapszik, hogy többfelhasználós beállításra van szükség. Amennyiben nem ez a
helyzet, akkor lehetőség van a Felhasználókezelés be- és kikapcsolására a File (Fájl) / System
administration (Rendszeradminisztráció) menüből.
Alapbeállításként a Felhasználókezelés csak a User (Felhasználó) és Role (Szerepkör) típusú
entitások kezelésére ad lehetőséget. Ugyanakkor, a példányalapú biztonsági beállításokra (IBS)
való átállás biztosítja egy további entitás, a Group (Csoport) használatát, valamint ehhez
kapcsolódóan az ownership (felelős) and sharing (megosztás) lehetőségét is. Az IBS
áttekintésével kapcsolatban lásd a 15.3 Példány alapú biztonsági beállítások (IBS) című részt.
A Felhasználókezelést el lehet érni a File (Fájl) menüből vagy a kezdőlapon található panelből. A
kezdőlapon lévő panelre való jobb egérgombbal kattintással ugyanazokat a funkciókat lehet elérni,
mint amelyek a File (Fájl) menüben találhatók.

15.1. User (Felhasználó)
A User (Felhasználó) olyan entitás az IUCLID 6-ban, amely az IUCLID 6-ban végrehajtott
tevékenységeket olyan személyhez vagy személyekhez köti, akik használják a szoftvert. A
Felhasználóhoz hitelesítési adatok tartoznak, felhasználónév és jelszó formájában, amelyeket meg
kell adni, ahhoz hogy az adott Felhasználói fiókhoz hozzá lehessen férni. A Felhasználók
használatának célja, hogy különböző emberek számára az adatokhoz és a funkciókhoz különböző
hozzáférési szinteket lehessen biztosítani. Ez azt is lehetővé teszi, hogy naplózni lehessen hogy
ki, mit és mikor csinált.
A felhasználónév egyedileg azonosítja a Felhasználót a felületen. Általánosan egy IUCLID 6-ot
használó személy és egy Felhasználó között egy az egyben kapcsolat van, ebben az esetben csak
egy személy tudja a Felhasználóhoz tartozó hozzáférési adatokat. A munkaállomásra telepített
IUCLID 6 esetén egyszerre csak egy Felhasználó lehet bejelentkezve, és ő is csak ugyanarról a
számítógépről tud bejelentkezni, amelyen az IUCLID 6 fut. A szerverre telepített IUCLID 6 esetén
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egyszerre egynél több felhasználó is bejelentkezhet, és az IUCLID 6-nak nem kell futnia a
szoftverhez hozzáférő személyeknek a számítógépén.
Amikor egy Felhasználó létrehoz vagy importál egy dokumentumot, automatikusan az adott
dokumentum felelőse lesz. Más Felhasználóknak a dokumentumhoz való hozzáférése a rendszer
beállításaitól függ. A felelősi pozíció átruházható más Felhasználóra, de egy dokumentumnak csak
egy Felhasználó lehet egyszerre a felelőse. A Felhasználóhoz kapcsolódó egyik fontos funkció az,
hogy egy adott Jogi személy útján meghatározhatja, jogilag ki az adatfelelős. Például egy
Dokumentáció létrehozásánál a Dokumentáció felelősét a Felhasználó vonatkozásában a
Dokumentáció létrehozásakor kiválasztott Jogi személy határozza meg. Egy Felhasználóhoz több
Jogi személy is tartozhat, de egyszerre csak egy Jogi személy nevében járhat el. Annak beállítása,
hogy a Felhasználó az IUCLID 6-ban milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá, a
Szerepköröknél történik, a példány alapú biztonsági beállítások bekapcsolása esetén pedig a
Csoportoknál, amint az a későbbiekben kifejtésre kerül.
Amennyiben az IUCLID 6-ot egy többfelhasználós környezetben telepítik, általában minden egyes
személynek, aki használja a szoftvert, a saját Felhasználói fiókjához biztosítanak hozzáférést, és a
személyes igényekhez igazítják azt a Szerepkörök és a Csoportok beállításain keresztül.

15.1.1. Az IUCLID 6-ban alkalmazott felhasználói kategóriák
Az IUCLID 6-ban már két előre létrehozott felhasználó található: a SuperUser (Fő felhasználó) és a
FullAccess (Teljes hozzáféréssel bíró felhasználó).

15.1.1.1. SuperUser (Fő felhasználó)
Alapbeállításként a SuperUser (Fő felhasználó) jelszava a „root”, de ezt a telepítést végző meg
tudja változtatni a munkaállomásra történő telepítés során. Javasoljuk, hogy az első belépéskor
változtassa meg az alapbeállításként megadott jelszót. A SuperUser-nek teljes hozzáférése van az
IUCLID 6 funkcióihoz és a tárolt adatokhoz.

15.1.1.2. FullAccess (Teljes hozzáféréssel bíró felhasználó)
A FullAccess elnevezésű felhasználó az összes, IUCLID 6-ban tárolt dokumentumhoz hozzáfér, de
nincs hozzáférése az adminisztratív funkciókhoz, mint például a Felhasználókezelés. Ha ilyen
Felhasználóként szeretne belépni, akkor először be kell állítani hozzá egy jelszót. Ezt a SuperUser
teheti meg.

15.1.2. Felhasználókezelés
A Felhasználókezelést olyan Felhasználó végezheti, aki a beépített Szerepkör alapján User
Manager-nek (Felhasználókezelőnek) minősül. A felhasználókezelők csak azokat a Felhasználókat
látják, amelyeket ők hoztak létre, vagy amelyeket a Felhasználói hierarchiában közvetlenül alattuk
hoztak létre. A rendszer a szülő-gyermek analógiájára épül, amelyben egy felhasználókezelő
láthatja az alatta levő generációkat, de nem láthat rá más családokra. A felhasználókezelői
felületre lentebb látható egy példa. Felhívjuk a a figyelmet, hogy ebben a példában látható a Group
(Csoport) fül is, ami azt jelenti, hogy a példány alapú biztonsági beállítások be vannak kapcsolva.
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Az IBS áttekintésével kapcsolatban lásd a 15.3 Példány alapú biztonsági beállítások (IBS) című
részt.
61. ábra: Felhasználókezelés

15.1.2.1. Preferences (Preferenciák)
A Username (Felhasználónév) azonosítja a Felhasználót a rendszeren belül, emiatt körültekintően
kell kiválasztani a nevet. Az IUCLID 6-ba bejelentkező személyeknek meg kell ezt adniuk egy
jelszóval együtt, hogy igazolják jogosultságukat a Felhasználóhoz való hozzáféréshez. A last name
(vezetéknév) és first name (keresztnév) csak belső azonosításra szolgálnak. Az e-mail címet is
lehet használni tájékoztatás céljából, és amennyiben alkalmazható, olyan funkciónál, amely
engedélyezi a jelszó visszaállítását. Tájékoztatás céljából a Felhasználóhoz Contact
(Kapcsolattartó) rendelhető.

15.1.2.2. Password management (Jelszókezelés)
A password (jelszó) a felhasználónévvel együtt használandó egy személy jogosultságának
ellenőrzéséhez, amikor belép egy Felhasználói fiókba. Az IUCLID 6 egy olyan funkcióval
rendelkezik, amely biztosítja, hogy a jelszavak megfelelnek a legalapvetőbb biztonsági
kritériumoknak. Ezek a szabályok a File (Fájl) / System administrative tools
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(Rendszeradminisztrációs eszközök) / Security policy (Biztonsági beállítások) menüpontból
érhetőek el. Meg lehet őket tekinteni az információs ikonra kattintva a password management
(jelszókezelés) panel jobb felső sarkában, amint az a lenti példában is látható.
62. ábra: Jelszókezelés

A 62 magyarázata:
1. Automatikus jelszógenerálás
2. A jelszavak biztonsági szabályainak megtekintése
Ha a beírt jelszó túl gyengének minősül, akkor a mentési kísérletnél egy hibaüzenet jelenik meg,
amely ismerteti, hogy a jelszónak mit kell tartalmaznia. Az alapértelmezett beállítások szerint
például a jelszónak legalább 5 karakterből kell állnia, és tartalmaznia kell legalább egy nagybetűt
és egy számjegyet. A biztonsági beállítások arra is használhatók, hogy előírjuk azt, hogy a
felhasználók rendszeres időközönként megváltoztassák a jelszavukat. Ezen időszak hosszát az
alábbi mezőben lehet beállítani:
File (Fájl) / System administration (Rendszer adminisztráció) / Security policy(Biztonsági
beállítások) / Force users to change their password after X days (Felhasználók részére a jelszó
változtatásának előírása X nap után)..
A SuperUser-re vonatkozó beállítások megegyeznek az összes többi felhasználóéval.
A generate (létrehozás)
funkció automatikusan olyan jelszót hoz létre, amely megfelel a
biztonsági beállításoknak. A jelszó karaktersora bemásolásra kerül a felhasználó felület mezőibe
és annak az operációs rendszernek a vágólapjára, amelyen az IUCLID 6 fut. Továbbá, a
karaktersor megjelenik egy felugró rendszerüzenetben.
Ideiglenes jelszó esetén a felhasználókezelő minden bizonnyal azt szeretné elérni, hogy a
felhasználó változtassa meg a jelszavát a következő belépéskor. Ezt az Expire password upon
next log in (Jelszó lejár a következő bejelentkezéskor) jelölőnégyzet bejelölésével lehet elérni.

15.1.2.3. Resources (Jogosultságok)
Ez a fül csak akkor jelenik meg, ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak
kapcsolva. Az IBS ismertetésével kapcsolatban lásd a 15.3 Példány alapú biztonsági beállítások
(IBS) című részt.
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Az e fül alatt található opciók meghatározzák az alapértelmezett hozzáférési és megosztási
szinteket entitás-típusonként, Csoportonként és a Felhasználó által létrehozott vagy importált
dokumentumonként. Ezeket a beállításokat manuálisan módosítani lehet dokumentumonként vagy
az importálás során.
A lefelé mutató nyílra kattintva egy lista nyílik meg, amely tartalmazza az összes Csoportot,
amelyhez a Felhasználó hozzá van rendelve, beleértve a Common-t (Közöst) is. Egy adott
csoporthoz tartozó hozzáférés beállításához kattintson rá, majd a legördülő menüből válasszon az
alábbi lehetőségek közül: no value (nincs érték), read (olvasás), read/write (olvasás/írás),
read/write/delete (olvasás/írás/törlés).
Ha a Keverékekhez tartozó érték például read/write/delete a group1 Csoportnál, alapbeállításként
az ebbe a Csoportba tartozó felhasználók tudják olvasni, írni és törölni a Felhasználó által
létrehozott Keverékeket. Ezt a példát a lenti ábra mutatja be.
63. ábra: A Felhasználóhoz tartozó Jogosultságok
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15.1.2.4. Administration (Adminisztráció)
A Felhasználóhoz tartozó különböző tulajdonságokat határozza meg, amelyek befolyásolják az
adatokhoz, funkciókhoz való hozzáférést és magát a Felhasználót is.
15.1.2.4.1.

General (Általános)

A Locked (Lezárva) azt jelenti, hogy a Felhasználó túllépte a bejelentkezési kísérletek maximális
számát. A határértéket a File (Fájl) / Administrative tools (Adminisztrációs eszközök) /
Administration (Adminisztráció) / Security policy (Biztonsági beállítások) menüpont alatt lehet
beállítani. Az alapértelmezett érték három. A Felhasználó korlátozásának feloldásához vegye ki a
jelölést a jelölőnégyzetből. A módosítás életbe lép, amint elmenti a módosítást.
A Suspended (Felfüggesztve) egy manuális módszer, amellyel – bármilyen okból –
megakadályozható a Felhasználói fiókhoz való hozzáférés. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, nem
tud senki belépni az adott Felhasználói fiókba. A felfüggesztés megszüntetéséhez vegye ki a
jelölést a jelölőnégyzetből. A módosítás életbe lép, amint elmenti a módosítást.
Az Expired (Lejárt) azt jelenti, hogy senki nem lépett be a Felhasználói fiókba a File (Fájl) /
Administrative tools (Adminisztrációs eszközök) / Administration (Adminisztráció) / Security policy
(Biztonsági beállítások) / Automatic expiry of unused accounts after x days (A nem használt
hozzáférések automatikus lejárata X napon belül) menüpontban beállított időtartamon belül. Az
alapértelmezett érték hatvan. A lejárat feloldásához vegye ki a jelölést a jelölőnégyzetből. A
módosítás életbe lép, amint elmenti a módosítást.
A last log in date (utolsó bejelentkezés dátuma) azt mutatja meg, hogy a Felhasználó mikor lépett
be utoljára a rendszerbe.
A last log in location (utolsó bejelentkezési hely) azt mutatja meg, hogy mi az IP-címe annak a
számítógépnek, amelyről a Felhasználó legutoljára belépett. A munkaállomáson történő telepítés
esetén ez a helyi géphez tartozó érték lesz (127.0.0.1).
A Remarks (Megjegyzések) szövegbeviteli mezőben a felhasználókezelő megjegyzéseket adhat
meg a Felhasználóval kapcsolatban. Ez maximum 32 768 karaktert tartalmazhat.
15.1.2.4.2.

Role (Szerepkör)

Ez a mező a Felhasználó Szerepkörének meghatározására szolgál. A Felhasználónak legalább
egy Szerepkörrel kell rendelkeznie. Alapbeállításként egy új felhasználóhoz az előre beépített
Read-only (Csak olvasás)Szerepkör van hozzárendelve. Az előre beépített szerepkörök a Roles
(Szerepkörök) részben kerülnek kifejtésre. Ha egy Felhasználónak egynél több Szerepköre van,
akkor a meglévő jogosultságok összeadandók. Ha egy Felhasználó egyik Szerepköre például egy
entitáshoz csak olvasási jogosultságot biztosít, míg egy másik Szerepkörelehetővé teszi
ugyanennek az entitásnak a törlését, akkor a Felhasználó törölheti azt az entitást.
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Group (Csoport)

Ez a fül csak akkor jelenik meg, ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak
kapcsolva. Az IBS ismertetésével kapcsolatban lásd az 15.3 Példány alapú biztonsági beállítások
(IBS) című részt.
Ez a mező a Felhasználók Csoportokhoz való hozzáadásra és eltávolítására szolgál. Ezt a Group
manager (Csoportkezelő) is megteheti a Group (Csoport) fülön. A Felhasználónak legalább egy
Csoportba tartoznia kell. Lásd a példány alapú biztonsági beállításokról szóló részt Csoportokkal
kapcsolatos további információkért.
15.1.2.4.4.

Legal entity (Jogi személy)

A Felhasználóhoz legalább egy Jogi személyt hozzá kell rendelni. A Jogi személyt létre lehet hozni
az IUCLID 6-ban vagy importálni is lehet. Az IUCLID 6-ban van egy beépített Jogi személy,
amelynek a neve Predefined Legal entity (Előre megadott Jogi személy). Ez arra szolgál, hogy a
felhasználók el tudják kezdeni használni a programot, de a szabályozási célból ajánlatos a
felhasználó igényeinek megfelelő jogi személyt használni.
Egy felhasználókezelő csak azokat a Jogi személyeket látja és tudja a Felhasználókhoz
hozzárendelni, amelyek az általa kezelt Felhasználókhoz vannak társítva. Emiatt lehetséges az,
hogy egy Felhasználóhoz olyan Jogi személy tartozik, amelyet egy adott felhasználókezelő nem is
lát a Felhasználó adatai között.

15.1.2.5. Export users (Felhasználók exportálása)
Az összes Felhasználó adatát egy szövegfájlba mentik. Egy exportált fájlt bármely IUCLID 6
rendszerbe importálni lehet. Ez lehetővé teszi, hogy a Felhasználókat különböző IUCLID 6
példányok között mozgassuk.
Ezt a funkciót a File (Fájl) / User management (Felhasználókezelés) menüből lehet elérni. Egy
felugró ablak jelenik meg, amely jelzi az exportálandó Felhasználók számát, amint az alábbiakban
látható:
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64. ábra: Felhasználók exportálása felugró ablak

Kattintson a finish (befejezés) gombra az exportálás megkezdéséhez. Az exportálás
háttérműveletként kerül elvégzésre. A háttérműveletek ikonja elkezd villogni a felület jobb alsó
sarkában. Kattintson az ikonra a műveletek listájának megnyitásához, amint az az alábbi ábrán
látható:
65. ábra: A háttérműveletek listájának megnyitása

66. ábra: A háttérműveletek listája

A legutoljára elvégzett művelet látható a lista elején. Amikor a művelet befejeződött, egy üzenet
jelenik meg a folyamatjelző sáv alatt arról, hogy a művelet sikeres vagy sikertelen volt. Ha az
exportálás sikeres volt, kattintson duplán a folyamatjelző sávra, hogy megnyíljon egy ablak,
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ahonnan a fájlt le lehet tölteni, amint az alábbi ábrán látható. Az összesítés megmutatja, hogy mi
történt a művelet során.
67. ábra: Egy sikeres exportálási művelet összesítése

Ha az exportálás nem volt sikeres, akkor egy tájékoztató üzenet jelenik meg, amely közli ennek
okát az összesítés [2]-es részében.
Az exportált fálj egy egyszerű szövegfájl. A fájl csv kiterjesztésű annak érdekében, hogy könnyen
kezelhető legyen az olyan táblázatkezelő programokkal, mint például a Microsoft Excel. Soronként
egy Felhasználót tartalmaz. A mezőket pontosvessző (;) választja el egymástól, és az értékek
idézőjelek között szerepelnek. Az első sor tartalmazza a fejlécet. A mezőket az alábbi táblázat
ismerteti. A csillaggal (*) jelölt mezőknek tartalmazniuk kell valamilyen értéket. A SuperUser nem
kerül exportálásra.
2. táblázat:

Az Import users (Felhasználók importálása) funkcióhoz tartozó szövegfájl mezői

Fejléc

Leírás

Username*
Az az érték, amely azonosítja az importált adathoz tartozó
(Felhasználónév*) Felhasználót. Soronként egy értéket kötelező megadni. Az értéknek
egyedinek kell lennie az adatbázisban.
Last Name*
(Vezetéknév*)

Szövegbeviteli mező, maximum 255 karakter.

First Name*
(Keresztnév*)

Szövegbeviteli mező, maximum 255 karakter.

Suspended
(Felfüggesztett)

A Suspended (Felfüggesztett) mező értéke. Ezt lehet a meglévő
Felhasználók felfüggesztéséhez és annak visszavonásához
használni. [ yes | 1 | true | no | 0 | false ] ([ igen | 1 | igaz | nem | 0 |
hamis ])
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Remarks
(Megjegyzések)

Szövegbeviteli mező, maximum 32 768 karakter.

Roles*
(Szerepkörök*)

A felhasználói fiókhoz tartozó felhasználói Szerepkör(ök) neve. Az
értékeknek az importálás előtt rendelkezésre kell állniuk az
adatbázisban. Többféle értéket lehet megadni pontosvesszőkkel (;)
elválasztva, az egész mezőt pedig idézőjelek közé kell tenni.

LEOs*
(Jogiszemélyobjektumok*)

A Felhasználóhoz kapcsolt LEO(-k) UUID-je(i). Az értékeknek az
importálás előtt rendelkezésre kell állniuk az adatbázisban. Többféle
értéket lehet megadni pontosvesszőkkel (;) elválasztva, az egész
mezőt pedig idézőjelek közé kell tenni.

Groups*
(Csoportok*)

A felhasználói fiókhoz tartozó felhasználói Csoport(ok) neve. Az
értékeknek az importálás előtt rendelkezésre kell állniuk az
adatbázisban. Többféle értéket lehet megadni pontosvesszőkkel (;)
elválasztva, az egész mezőt pedig idézőjelek közé kell tenni.

Delete (Törlés)

Egy már meglévő Felhasználó törlése az importálás során. [ yes | 1 |
true | no | 0 | false ] ([ igen | 1 | igaz | nem | 0 | hamis ])

E-mail

A Felhasználóhoz tartozó e-mail cím.

Contact
(Kapcsolattartó)

A Felhasználóhoz tartozó Kapcsolattartó UUID-je. Az értékeknek az
importálás előtt rendelkezésre kell állniuk az adatbázisban.

Az alábbiakban bemutatunk egy példát egy olyan fájlról, amely három Felhasználó adatait
tartalmazza.
Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

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

15.1.2.6. Download empty users csv (Üres felhasználói csv fájljok letöltése)
Ennek a funkciónak az a célja, hogy sablont biztosítson az új Felhasználók csoportos
létrehozásához. A sablon egy szövegfájl, ami az IUCLID 6-ból került exportálásra. A fájl csak az
előző részben kifejtett fejléceket tartalmazza. A Felhasználók adatai egy szövegfájlba kerülnek,
amelyet a következő részben leírtaknak megfelelően importálunk.
Ezt a funkciót a File (Fájl) / User management (Felhasználókezelés) menüből lehet elérni. Ehhez
nem tartozik háttérművelet.
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15.1.2.7. Import users (Felhasználók importálása)
A Felhasználókhoz tartozó adatokat ugyanolyan formátumú fájlban lehet importálni az IUCLID 6ba, mint ami bemutatásra került a 15.1.2.5 Export users (Felhasználók exportálása) című részben.
Ha egy, username (felhasználónév) által azonosított Felhasználó már létezik, az IUCLID 6-ban
szereplő adatokat felülírják az importált fájl adatai. Ha a Felhasználó még nem létezik, a fájl adatai
alapján jön létre. Ezt a funkciót arra lehet használni, hogy egy művelettel több Felhasználót
hozzunk létre.
Ezt a funkciót a File (Fájl) / User management (Felhasználókezelés) menüből lehet elérni. Egy
felugró ablak jelenik meg, ahonnan kiválaszthatjuk az importálni kívánt fájlt, amint az a lenti ábrán
is látható.
68. ábra: Felhasználók importálása felugró ablak

Kattintson a finish (befejezés) gombra az importálás megkezdéséhez. Az importálás
háttérműveletként kerül elvégzésre. A háttérműveletek ikonja elkezd villogni a felület jobb alsó
sarkában. Kattintson a kör alakú ikonra a műveletek listájának megnyitásához, amint az az alábbi
ábrán látható:
69. ábra: A háttérműveletek listájának megnyitása
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70. ábra: A háttérműveletek listája

A legutoljára elvégzett művelet látható a lista elején. Amikor a művelet befejeződött, egy üzenet
jelenik meg a folyamatjelző sáv alatt arról, hogy a művelet sikeres vagy sikertelen volt. Ha az
importálás sikeres volt, egy összesítés tekinthető meg arról, hogy milyen adatok importálása
történt meg, ehhez kattintson duplán a folyamatjelző sávra, amint azt a lenti példa is mutatja
71. ábra: Példa egy sikeres importálási művelet összesítésére

A 2, 3 és 4 adatmező mutatja az importálással érintett Felhasználók számát, külön-külön a
lehetséges folyamatok tekintetében.
A [2] mező az újonnan létrehozott Felhasználók számát mutatja.
A [3] mező azon Felhasználók számát mutatja, akik már léteztek a programban. Akkor is
kiszámítja az értéket a program, ha az összes újonnan importált adat érték megegyezik a meglévő
adatokkal.
A [4] mező azon Felhasználók számát mutatja, amelyek teljesen törlésre kerültek, ha a Delete
(Törlés) mezőben az érték 1, yes (igen) vagy true (igaz).
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A sikeres importálás után javasoljuk az eredmény ellenőrzését a User management
(Felhasználókezelés) ablakban.
Ha a háttérműveletek adatai azt mutatják, hogy a művelet sikertelen volt, ennek okát a
folyamatjelző sávra való dupla kattintással lehet megtudni, ekkor megjelenik az események
összesítése. A [2] mezőben meg kell jelennie egy tájékoztató üzenetnek, amely tájékoztatást nyújt
a történtekről és azok okairól, amint azt a lenti példa is bemutatja.
72. ábra: Példa egy sikertelen importálási művelet összesítésére

A fenti példában a jogi személyhez tartozó azonosítók egyikét (UUID) nem találta meg a program
az IUCLID 6 adott példányában. Az azonosító (UUID) megjelenítésre kerül, így össze lehet
hasonlítani azokkal, amelyeket a példány tartalmaz. Ha általános hibaüzenet érkezik a
fájlformázásról, akkor hasonlítsa össze a fálj formátumát a 15.1.2.5 Export users (Felhasználók
exportálása) részben megadottakkal.
Ha bármilyen hiba merül fel, az importálási folyamat teljesen megszakításra kerül, ezért a
Felhasználói adatok részleges importálása sosem történik meg. Ezt szándékosan, a különleges
személyes adatok sérülésének elkerülése érdekében alakítottuk így.

15.2. Role (Szerepkör)
A Role (Szerepkör) engedélyek listáját jelenti, amely a Felhasználónak az IUCLID 6 funkcióihoz és
az abban tárolt adatokhoz való hozzáférését szabályozza. A Felhasználónak egynél több
Szerepköre lehet, ebben az esetben az engedélyek is összeadódnak. Ha egy Felhasználónak
például két Szerepköre van, amelyek közül az egyik engedélyezi a nyomtatást, míg a másik nem,
akkor a Felhasználó mégis hozzáférhet a nyomtatás funkcióhoz.
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15.2.1. General (Általános)
A Szerepkör adatmezőben a Szerepkör neve jelenik meg, amely azonosítja a rendszeren belül. Ez
maximum 255 karaktert tartalmazhat.
A Role description (Szerepkör leírása) egy szövegbeviteli mező, amelyben a Szerepkör célját lehet
dokumentálni. Ez maximum 2000 karaktert tartalmazhat.
Az assigned users (hozzárendelt felhasználók) mező tartalmazza azokat a Felhasználókat,
akikhez a kiválasztott Szerepkör hozzá van rendelve, és lehetőséget biztosít arra, hogy a
Szerepkört hozzáadjuk más Felhasználókhoz az Add (Hozzáadás) és a Remove (Törlés) gombok
segítségével. A Szerepkörök Felhasználókhoz rendelése Felhasználónként is megtehető az adott
Felhasználónál az Administration (Adminisztráció) fül alatt.

15.2.2. Permissions (Engedélyek)
Itt adjuk meg az entitásokat közvetlenül érintő funkciókhoz való hozzáférés szintjét.

15.2.2.1. Access to operations (Műveletekhez való hozzáférés)
A Print (Nyomtatás), Export (Exportálás) és Import (Importálás) funkciókhoz való hozzáférés
egyszerre állítható be minden entitásra vonatkozóan, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Entitásokhoz és jegyzékekhez való
hozzáférés)
Itt a hozzáféréseket entitás-típusonként lehet megadni, például minden Keverékhez. A mezőre
kattintva egy legördülő menü jelenik meg az elérhető hozzáférési szintekkel: no access (nincs
hozzáférés), read (olvasás), read/write (olvasás/írás), read/write/delete (olvasás/írás/törlés).
Ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak kapcsolva, a hozzáférést a Csoporton
belüli felelősségen vagy megosztáson keresztül is engedélyezni kell.

15.2.2.3. System administration and configuration (Rendszeradminisztráció és
konfiguráció)
15.2.2.3.1.

Manage roles (Szerepkörök kezelése)

Itt lehet megadni a hozzáférést a Szerepkör entitáshoz. A mezőre kattintva egy legördülő menü
jelenik meg az elérhető hozzáférési szintekkel: no access (nincs hozzáférés), read (olvasás),
read/write (olvasás/írás), read/write/delete (olvasás/írás/törlés).

15.2.2.4. User management (Felhasználókezelés)
Itt adjuk meg a Felhasználókat közvetlenül érintő funkciókhoz való hozzáférés szintjét.
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Manage users (Felhasználók kezelése)

Itt lehet megadni a hozzáférést a Felhasználó entitáshoz. A mezőre kattintva egy legördülő menü
jelenik meg az elérhető hozzáférési szintekkel: no access (nincs hozzáférés), read (olvasás),
read/write (olvasás/írás), read/write/delete (olvasás/írás/törlés).
15.2.2.4.2.

Assign Legal entities to users (Jogi személyek hozzárendelése felhasználókhoz)

Ez a jogosultság megengedi egy Felhasználónak, hogy egy Jogi személyt rendeljen egy
Felhasználóhoz. A Felhasználó csak olyan Jogi személyeket tud hozzárendelni, amelyeket
korábban már hozzá társítottak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Jogi személy hozzárendeléséhez
egy Felhasználónak írási jogosultsággal kell rendelkezni a másik Felhasználó vonatkozásában.
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (Szerepkörök felhasználókhoz rendelése)

Ezzel a jogosultsággal lehet Szerepköröket hozzáadni Felhasználókhoz.
15.2.2.4.4.

Remove Roles from users (Szerepkörök felhasználóktól történő visszavonása)

Ezzel a jogosultsággal lehet Szerepköröket visszavonni a Felhasználóktól.

15.2.2.5. IBS management (IBS kezelés)
Ezek a mezők csak akkor jelennek meg, ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be
vannak kapcsolva.
15.2.2.5.1.

Manage Groups (Csoportok kezelése)

Itt lehet megadni a hozzáférést a Csoport entitáshoz. A mezőre kattintva egy legördülő menü
jelenik meg az elérhető hozzáférési szintekkel: no access (nincs hozzáférés), read (olvasás),
read/write (olvasás/írás), read/write/delete (olvasás/írás/törlés).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (Felhasználók csoportokhoz rendelése)

Ezzel a jogosultsággal lehet módosítani a Csoport tagjait.
15.2.2.5.3.

Manage private groups (Zárt csoportok kezelése)

Ezzel a jogosultsággal lehet a dokumentumok felelősét megváltoztatni.

15.2.3. Data access (Adatokhoz való hozzáférés)
Itt lehet szabályozni adatmezőcsoport szinten az Anyagokhoz való hozzáférést. Az
adatmezőcsoportok az alapértelmezett fa struktúrában jelennek meg. A hozzáférési jogosultságok
közül az alábbiak egyikét lehet beállítani: no access (nincs hozzáférés), read (olvasás), read/write
(olvasás/írás), vagy read/write/delete (olvasás/írás/törlés). Egy újonnan létrehozott Szerepkörnél a
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hozzáférés alapértelmezett beállítása minden adatmezőcsoportnál: no access (nincs hozzáférés).
A jogosultságokat be lehet egyszerre állítani minden adatmezőcsoporthoz vagy külön-külön
adatmezőcsoportonként is. Minden adatmezőcsoporthoz ugyanolyan szintű hozzáférés
beállításához válasszon ki egy értéket a legördülő menüből, majd kattintson az Apply to All
(Alkalmazás az összesre), amint az alábbiakban bemutatjuk:
73. ábra: Egy Szerepkör esetében az összes adatmezőcsoporthoz történő hozzáférés módosítása

Egy adott adatmezőcsoporthoz való hozzáférés beállításához kattintson a jobb egérgombbal az
adatmezőcsoport-fában az adatmezőcsoport végpontvizsgálatánál vagy a végpontvizsgálati
összefoglalásnál, ezután válasszon ki egy értéket a legördülő menüből. A lentiekben bemutatunk
egy példát az Application for authorisation of uses (Alkalmazás felhasználások engedélyezésére)
tekintetében:
74. ábra: Egy Szerepkör esetében egy adatmezőcsoporthoz történő hozzáférés módosítása

Az adatmezőcsoportonkénti hozzáférési szintet a fában az adatmezőcsoport neve mögötti kód és
a név színe jelzi, amint a lenti táblázatban látható:
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3. táblázat:

Dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságok jelzése

Hozzáférés

Szín

Kód

nincs hozzáférés

[n/a]

olvasás

[r/]

olvasás/írás

[r/w]

olvasás/írás/törlés

[r/w/d]

Az itt meghatározott jogosultságok vonatkoznak az Anyag entitás minden dokumentumára. Ha a
példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak kapcsolva, egy adott dokumentumhoz való
hozzáférést a Csoporton belüli felelősségen vagy megosztáson keresztül is engedélyezni kell.

15.2.4. Beépített szerepkörök
Az IUCLID 6-ban a felhasználók kényelmét szolgálva már eleve be vannak építve különböző
Szerepkörök. A beépített Szerepkörök nem szerkeszthetők és nem törölhetők. Ezeket az
alábbiakban mutatjuk be.

15.2.4.1. System administrator (Rendszergazda)
Ő adja meg az összes lehetséges engedélyt. E Szerepkört alkalmazva a Felhasználónak
ugyanazok az engedélyek adhatók meg, mint a beépített Felhasználónak, SuperUser-nek.

15.2.4.2. Full access (Teljes hozzáférés)
Ez olvasási, írási és törlési jogosultságot biztosít minden olyan adathoz, mint az Anyagok és
Dokumentációk, de az adminisztrációs adatokhoz nem.

15.2.4.3. Read-only (Csak olvasás)
Ez olvasási jogosultságot biztosít minden olyan adathoz, mint az Anyagok és Dokumentációk, de
az adminisztrációs adatokhoz nem.

15.2.4.4. User manager (Felhasználókezelő)
Ez a Szerepkör csak akkor áll rendelkezésre, ha az IUCLID 6-ot, szerverről futtatva,
többfelhasználós környezetben használják. Ez csak a Felhasználók kezelését engedélyezi. Nem
biztosít olvasási jogosultságot más típusú adatokhoz, mint például az Anyagok és Dokumentációk.
Ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS) be vannak kapcsolva, az lehetővé teszi a
Felhasználónak, hogy meghatározza más Felhasználók csoporttagságát. Csoportok létrehozását
azonban nem engedélyezi. Az IBS ismertetésével kapcsolatban lásd az 15.3 Példány alapú
biztonsági beállítások (IBS) című részt.
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15.2.4.5. Group manager (Csoportkezelő)
Ez a Szerepkör csak abban az esetben elérhető, ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS)
be vannak kapcsolva. Az IBS ismertetésével kapcsolatban lásd az 15.3 Példány alapú biztonsági
beállítások (IBS) című részt.
Ez engedélyezi Csoportok létrehozását, módosítását és törlését, valamint a Felhasználók
csoporttagságának meghatározását. Magában foglalja az engedélyt arra is, hogy az összes olyan
dokumentumhoz tartozó felelőst megváltoztassa, amelyekhez azon Csoport egy tagja van beállítva
felelősként, ahová a Felhasználó a Szerepköre miatt tartozik. Ezzel a Szerepkörrel felruházott
Felhasználó automatikusan minden olyan Csoportnak a Csoportkezelője lesz, amelynek tagja.

15.3. Példány alapú biztonsági beállítások (IBS)
Az IBS kizárólag az IUCLID 6 Server verzió használatakor elérhető, az IUCLID 6 Desktop
verziónál nem. Amennyiben az IBS nem elérhető, de Ön úgy gondolja, hogy rendelkezésre kellene
állnia, lépjen kapcsolatba az Ön által használt IUCLID 6 Server példányának rendszergazdájával.
A példány alapú biztonsági beállítások lehetővé teszik az IUCLID 6-on belül a hozzáférések
kezelését dokumentumonként és Felhasználónként. A hozzáféréseket a személyek szintjén lehet
szabályozni azáltal, hogy minden személy, aki használja az IUCLID 6 adott példányát, kap egy
egyedi Felhasználót. Egy központi, különféle célokra használt adatokat tartalmazó IUCLID 6
adatbázissal rendelkező nagy szervezetben gyakran szükség van arra, hogy az adatokhoz való
hozzáférést személyek különböző csoportjai között osszák meg. Az IBS lehetővé teszi a Csoport
entitás használatát, ami nem más, mint Felhasználók egy csoportja. Egy Felhasználó egyidejűleg
egynél több csoportnak is tagja lehet. A Csoportokat az adatokhoz való hozzáférés
megszervezésére használják. Továbbá egyszerű módot kínál arra, hogy egy művelettel egynél
több Felhasználónak adjanak hozzáférést.
Ha egy szervezeten belül például egy adott csapat minden tagjának ugyanolyan hozzáférésre van
szüksége egy központi adatbázis valamely részéhez, mindegyikőjük kaphat egy saját
Felhasználót. A Felhasználókat aztán egy Csoportba teszik, és az adatokat megosztják a
Csoporton belül.
Az IBS-ben egy adott dokumentum tekintetében alkalmazható hozzáférési szintek az alábbiak
lehetnek:
No access (Nincs hozzáférés), Read (Olvasás), Read/Write (Olvasás/Írás), vagy
Read/Write/Delete (Olvasás/Írás/Törlés)
Egy dokumentumhoz való hozzáférést az alábbi négy módon lehet beállítani:
1. a dokumentum létrehozásakor a User (Felhasználó) alatt a Resources (Jogosultságok) menü
beállításainak megfelelően;
2. az IUCLID 6-ba történő importálásakor;
3. manuálisan a share (megosztás) funkcióval;
4. a felelős személyének (ownership) megváltoztatásával.
A fent említett négy módszert az IUCLID 6 felhasználói felületének különböző pontjairól lehet
kezelni, de mindegyikkel ugyanazt az eredményt lehet elérni. Egy adott dokumentumhoz való
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hozzáférést ezen műveletek bármely kombinációjával meg lehet határozni. Az IBS által támogatott
funkciók és lehetőségek a jelen bevezető részt követő részben kerülnek kifejtésre.
Az IBS-hez tartozó entitások és funkciók, mint a Group (Csoport) és a share (megosztás) csak
akkor érhetők el, amikor az IBS be van kapcsolva.
Az IBS a lehetőségek olyan széles tárházát vonultatja fel, hogy sok IUCLID 6 installáció esetén
csak egy alcsoportra lesz szükség. A kívánt eredmények eléréséhez javasoljuk írásbeli szabályzat
készítését az IBS használatáról.

15.3.1. Group (Csoport)
A Csoport egy olyan entitás az IUCLID 6-ban, amely Felhasználókból áll. Egy Felhasználó
egyidejűleg egynél több csoportnak is tagja lehet. Ha egy dokumentumhoz való adott típusú
hozzáférést adnak egy Csoport részére, a csoport minden tagja megkapja ezt a hozzáférést. A
Csoportnak egy vagy több Csoportkezelője lehet. A csoportkezelő ablak, amely a Groups
(Csoportok) fül alatt található, tartalmazza a felhasználók listáját, és megmutatja, hogy a
felhasználó Csoportkezelő vagy sem. A Csoporthoz hozzá lehet adni és el lehet távolítani a
felhasználókat a megfelelő gombok használatával. Egy Felhasználó úgy lehet a csoport kezelője,
hogy a csoport tagja és csoportkezelői jogosultsággal rendelkezik. Például az előre beépített
Csoportkezelői Szerepkör a megfelelő jogosultságokat biztosítja.
A csoportkezelői jogosultsággal rendelkező Felhasználó automatikusan minden olyan csoport
Csoportkezelője lesz, amelynek tagja.

15.3.1.1. Common (Általános)
A Common (Általános) olyan Csoport, amelynek minden Felhasználó a tagja. Ebben az
értelemben a common (általános) ugyanazt jelenti, mint a public (nyilvános). Ezzel ellentétben, az
IUCLID 6-ban létrehozott Csoport eredendően private (zárt), csoport, mivel csak a Csoport
tagjainak van hozzáférése azokhoz az adatokhoz, amelyek megosztásra kerültek a Csoporttal.

15.3.2. Ownership (Felelős)
Amikor egy dokumentumot létrehoznak vagy importálnak, az a Felhasználó lesz a dokumentum
felelőse, aki a műveletet elvégezte. A felelősi pozíció átruházható, de egy dokumentumnak
egyidejűleg csak egy felelőse lehet; lásd lentebb a Change ownership (Felelős módosítása) című
részt. A felelősi pozíció csak akkor alkalmazható az IUCLID 6-ban, ha az IBS be van kapcsolva.
A navigációs panel kereső funkciója lehetővé teszi a találatok szűrését a felelős szerint. Minden
olyan találat, amelynél a jelenlegi Felhasználó a felelős, láthatóvá válik az Owned by me (Én
vagyok a felelős) keresési kritérium kiválasztásával. Más dokumentumok megtekintéséhez
válassza az Owned by others (Mások a felelősök) kritériumot. Felhívjuk a figyelmet, hogy
minden, a keresési funkcióban meghatározott keresési kritérium egyidejűleg kerül alkalmazásra.
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15.3.2.1. Change ownership (Felelős módosítása)
A felelősi pozíciót csak a felelős csoportján belül lehet átruházni a csoportkezelő által. A felelősi
pozíció megváltoztatásához a Felhasználónak rendelkeznie kell a beépített Csoportkezelői
szerepkörrel vagy egy egyedi szerepkörrel, amelyhez legalább az alábbi jogosultságok tartoznak.

4. táblázat:

Csoportkezelői jogosultságok

Mező

Érték

Access to entities and inventories
(Entitásokhoz és jegyzékekhez való
hozzáférés)

Read all
(Mindent
olvas)

Manage users (Felhasználók
kezelése)

Read
(Olvasás)

Manage groups (Csoportok kezelése)

Read
(Olvasás)

Manage private groups (Zárt
csoportok kezelése)

Yes
(Igen)

Egy dokumentum felelősének módosításához kattintson a jobb egérgombbal a dokumentum
nevére a találatok között. Ezzel megnyílik egy ablak, amely tartalmazza a csoporthoz kapcsolódó
megosztási állapotot és annak a Felhasználónak a nevét, aki a dokumentum felelőse. A felelősi
pozíció módosításához kattintson a lánc ikonra, keresse ki az új Felhasználót, válassza ki, majd
kattintson az assign (hozzárendelés) gombra.
Egynél több entitás felelőse is megváltoztatható egyetlen művelettel, ha először több entitás
adatait választja ki. Ezt a hagyományos módszerek egyikével lehet megtenni: shift+kattintással és
/ vagy a Ctrl+kattintással.

15.3.3. Share (Megosztás)
A Share (Megosztás) olyan művelet, amellyel manuálisan adható hozzáférés egy dokumentumhoz
egy Csoportba vagy Csoportokba tartozó Felhasználók számára. Ez felülírja azokat a hozzáférési
beállításokat, amelyeket a dokumentum létrehozásánál vagy importálásánál adtak meg. A
megosztási funkció az alábbi négy állapot közül valamelyik alkalmazását teszi lehetővé
csoportonként a dokumentum tekintetében:
Not Shared (Nincs megosztva), Read (Olvasás), Read/Write (Olvasás/Írás) vagy
Read/Write/Delete (Olvasás/Írás/Törlés)
A megosztást beállíthatja a dokumentum felelőse, valamint bármelyik olyan Csoport
Csoportkezelője, amelynek a felelős a tagja. Emiatt a megosztás arra a általános csoportra is
beállítható, amelynek a Felhasználó a tagja.
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A dokumentum megosztás funkció eléréséhez kattintson a jobb egérgombbal a dokumentum
nevére a találatok között. A jobb egérgombbal való kattintással egyidejűleg csak egy entitást lehet
megosztani.
A megosztási funkció ablak egy két oszlopból, a Group (Csoport) és a Permissions (Engedélyek)
oszlopból álló táblázatot jelenít meg. A Group (Csoport) oszlop tartalmazza azokat a Csoportokat,
amelyekhez a megosztást alkalmazó Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik. A Permissions
(Engedélyek) oszlopban a hozzáférések láthatók Csoportonként. A csoport hozzáférésének
megváltoztatásához kattintson a Permissions (Engedélyek) oszlopban az adott Csoport mellé.
Válasszon egyet az elérhető négy hozzáférési szint közül.
Amikor a Felhasználó létrehoz egy dokumentumot, az hozza magával azokat a megosztási
beállításokat, amelyek a Felhasználónálbe vannak állítva az IUCLID 6-ban a User (Felhasználó) /
Resources (Jogosultságok) menüpont alatt. Amikor egy Felhasználó dokumentumot importál, a
Felhasználó felülírhatja az alapbeállításokat az importálási folyamat során. Ha a jogosultság
eredeti beállításai például egy adott Csoportnak nem biztosítanak hozzáférést egy
dokumentumhoz, a hozzáférési jogosultságot meg lehet változtatni manuálisan a share
(megosztás) funkció használatával.
Ha egy Felhasználónak csak azért van hozzáférése egy dokumentumhoz, mert az shared
(megosztott), ő nem tudja azt a hozzáférést másra átruházni további megosztáson keresztül

15.3.4. IBS-sel kapcsolatos feladat
A következő feladat egy rövid bevezetést ad az IBS-hez, annak tényleges alkalmazása révén. Ha
az IBS-sel kapcsolatos fogalmak és terminológia nem egyértelmű, próbálja meg megoldani ezt a
feladatot.
Előfeltételek:
Győződjön meg arról, hogy az IBS aktív állapotban van. Jelentkezzen be SuperUser-ként. Hozzon
létre két Csoportot az alábbi nevekkel: group1 és group2. Hozzon létre négy új Felhasználót az
alábbi nevekkel: userA, userB, userC és userD. Állítsa be a Felhasználók tulajdonságait, amint az
alábbi táblázatban szerepel. Biztosítsa, hogy mind a négy Felhasználó ugyanahhoz a Jogi
személyhez tartozik. A Resources (Jogosultságok) fül alatt hagyja figyelmen kívül a Literature
references (Szakirodalmi hivatkozások) és az Import (Importálás) alapbeállításait. Az Anyagok
esetén adja hozzá a lent feltüntetett értékeket.
5. táblázat:

IBS feladat - Felhasználók tulajdonságai

User
Role
(Felhasználó) (Szerepkör)

Group
Legal Entity (Jogi
(Csoport) személy)

Resources
(Jogosultságok) \
Substances (Anyagok)

userA

Teljes
hozzáférés

group1

<mint a többi
Felhasználó>

group1(rwd)

userB

Teljes
hozzáférés

group1

<mint a többi
Felhasználó>

Általános(rwd),
group1(rwd)

iuclid_functionalities_hu.docx

88. | oldal

Az IUCLID 6 funkciói

User
Role
(Felhasználó) (Szerepkör)

Group
Legal Entity (Jogi
(Csoport) személy)

Resources
(Jogosultságok) \
Substances (Anyagok)

userC

Teljes
hozzáférés

group2

group2(rwd)

userD

Teljes
hozzáférés

<mint a többi
Felhasználó>
<mint a többi
Felhasználó>

A következő feladatokban találja meg, hogy a Felhasználóknak milyen hozzáféréseik vannak oly
módon, hogy lépjen be az adott felhasználóként, és próbálja meg a felületen olvasni, írni és törölni
a dokumentumokat, például Anyagot és Dokumentációkat.
1. lépés: userA létrehozza Substance1-et, majd utána a Dossier1-et a Substance1-ből.
1. eredmény: Az alábbi hozzáférés került megadásra.
6. táblázat:

IBS feladat - 1. eredmény

User
Substance1
(Felhasználó)

Dossier1 Megjegyzés

userA

(rwd)

(rwd)

userB

(rwd)

userA hozta létre mindkét dokumentumot, ezért ő a
felelőse ezeknek. A felelősi szerep teljes
hozzáférést ad.
userB a group1 tagja. A userA Resources
(Jogosultságok) \ Substance (Anyag) alatti
beállításai azt jelenti, hogy amikor userA létrehoz
egy Anyagot, a group1 összes tagja automatikusan
rwd jogosultságot kap. A Dokumentációkhoz nem
kaptak jogosultságot.

userC

A Resources (Jogosultságok) alatt a userA
tekintetében nincsenek olyan beállítások, amelyek
automatikusan hozzáférési jogokat adnának userCnek az Anyagokhoz vagy Dokumentációkhoz.

userD

A Resources (Jogosultságok) alatt a userA
tekintetében nincsenek olyan beállítások, amelyek
automatikusan hozzáférési jogokat adnának userDnek az Anyagokhoz vagy Dokumentációkhoz.

2. lépés: userB létrehozza Substance2-t, majd utána a Dossier2-t a Substance2-ből.
2. eredmény: Az alábbi hozzáférés került megadásra.
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7. táblázat:

IBS feladat - 2. eredmény

User
Substance2
(Felhasználó)

Dossier2 Megjegyzés

userA

(rwd)

userA a group1 tagja. A userB Resources
(Jogosultságok) \ Substance (Anyag) alatti
beállítása azt jelenti, hogy amikor a Felhasználó
létrehoz egy Anyagot, a group1 összes tagja
automatikusan rwd jogosultságot kap. A
Dokumentációkhoz nem kaptak jogosultságot.

userB

(rwd)

userC

(rwd)

A userB Resources (Jogosultságok) \ Substance
(Anyag) alatti Common (Általános) (rwd) beállítása
azt jelenti, hogy amikor userB létrehoz egy Anyagot,
minden Felhasználó automatikusan rwd
jogosultságot kap. A Dokumentációkhoz nem
kaptak jogosultságot.

userD

(rwd)

A userB Resources (Jogosultságok) \ Substance
(Anyag) alatti Common (Általános) (rwd) alatti
beállítása azt jelenti, hogy amikor userB létrehoz
egy Anyagot, minden Felhasználó automatikusan
rwd jogosultságot kap. A Dokumentációkhoz nem
kaptak jogosultságot.

(rwd)

userB hozta létre mindkét dokumentumot, ezért ő a
felelőse ezeknek. A felelősi szerep teljes
hozzáférést ad.

3. lépés: userA ellenőrzi, hogy milyen Anyagokat lehet a Navigation pane (Navigációs panel)
találatainak listájában jobb egérgombbal kattintással megosztani.
3. eredmény: Az engedélyezett megosztás lentebb látható.
8. táblázat:

IBS feladat - 3. eredmény

Anyag

Megosztáshoz Megosztáshoz Megjegyzés
kapcsolódó
kapcsolódó
Csoportok
Engedélyek

Substance1

group1

(rwd)

userA a felelőse a Substance1-nek. userA a
group1 tagja. userA ezért szerkesztheti a
group1-hez tartozó engedélyeket. Mivel meg
tudja változtatni ezeket az engedélyeket, ez
azzal jár, hogy meg tudja osztani a
dokumentumot.
Az engedélyek rwd-k, mert userA Resources
(Jogosultságok) \ Substance (Anyag) alatti
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beállítása azt jelenti, hogy amikor userA
létrehoz egy Anyagot, a group1 összes tagja
automatikusan rwd jogosultságot kap.
Common
(Általános)

userA a felelőse a Substance1-nek. Minden
felhasználó tagja a Common (Általános)
csoportnak. userA ezért szerkesztheti a
Common (Általános) csoporthoz tartozó
engedélyeket. Mivel meg tudja változtatni
ezeket az engedélyeket, ez azzal jár, hogy meg
tudja osztani a dokumentumot.
Nincsenek engedélyek, mert userA Resources
(Jogosultságok) \ Substance (Anyag) alatti
beállítása azt jelenti, hogy amikor userA
létrehoz egy Anyagot, nem minden Felhasználó
kap automatikusan rwd jogosultságot.

Substance2

A megosztás nem engedélyezett, mivel userA
nem felelőse a Substance2-nek.

4. lépés: userB ellenőrzi, hogy milyenAnyagokat lehet megosztani jobb egérgombbal kattintással.
4. eredmény: Az engedélyezett megosztás lentebb látható.
9. táblázat:

Substance
(Anyag)

IBS feladat - 4. eredmény

Megosztáshoz Megosztáshoz Megjegyzés
kapcsolódó
kapcsolódó
Csoportok
Engedélyek

Substance1
Substance2

A megosztás nem engedélyezett, mivel userB
nem felelőse a Substance1-nek.
group1

(rwd)

userB a felelőse a Substance2-nek. UserB a
group1 tagja. userB ezért szerkesztheti a
group1-hez tartozó engedélyeket. Mivel meg
tudja változtatni ezeket az engedélyeket, ez
azzal jár, hogy meg tudja osztani a
dokumentumot.
Az engedélyek rwd-k, mert userA Resources
(Jogosultságok) \ Substance (Anyag) alatti
beállítása azt jelenti, hogy amikor userB
létrehoz egy Anyagot, a group1 összes tagja
automatikusan rwd jogosultságot kap.

Common
(Általános)
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Substance
(Anyag)

Megosztáshoz Megosztáshoz Megjegyzés
kapcsolódó
kapcsolódó
Csoportok
Engedélyek
Common (Általános) csoporthoz tartozó
engedélyeket. Mivel meg tudja változtatni
ezeket az engedélyeket, ez azzal jár, hogy meg
tudja osztani a dokumentumot.
Az engedélyek rwd-k, mert userB Resources
(Jogosultságok) \ Substance (Anyag) alatti
beállítása azt jelenti, hogy amikor userB
létrehoz egy Anyagot, minden Felhasználó
automatikusan rwd jogosultságot kap.

5. lépés: Jelentkezzen ki. Jelentkezzen be SuperUser-ként. Változtassa meg a Substance1
felelősét userA-ról userB-re. A dokumentum felelősének megváltoztatásához a kereső ablakban a
jobb egérgombbal kattintson a dokumentumra, majd válassza a Change ownership (Felelős
módosítása) opciót. Jelentkezzen ki. Jelentkezzen be userA-ként. Ellenőrizze, mit tud megosztani.
5. eredmény: Sem a Substance1, sem a Substance2 nem megosztható. Ennek az az oka, hogy
userA nem felelőse egyik Anyagnak sem. A Dossier1 megosztható, mert még mindig userA a
felelőse.
6. lépés: Jelentkezzen ki. Jelentkezzen be userB-ként. Ellenőrizze, milyen Anyagokattud
megosztani.
6. eredmény: Substance1, Substance2 és Dossier2 megosztható, mivel ezek felelőse userB.
7. lépés: userB megosztja Substance1-et Common(r)-rel. Ehhez először a keresőablakban jobb
egérgombbal kattintson a dokumentumra, és válassza a Share (Megosztás) opciót. Ezután a
megjelenő táblázatban abban a sorban, ahol a Csoportoknál a „Common” érték szerepel,
kattintson a Permissions (Engedélyek) cellába, és ezután válassza a „Read” (Olvasás) értéket.
7. eredmény: A Felhasználóknakmilyen hozzáférési jogosultságai vannak a Substance1
tekintetében?
10. táblázat:

IBS feladat - 7. eredmény

User
Hozzáférés
(Felhasználó)

Megjegyzés

userA

(rwd)

userA nem felelőse Substance1-nek, ezért nem tudja
megosztani, de rwd hozzáférése van, mivel a
Felhasználó a group1 csoport tagja.

userB

(rwd), share

userB a felelőse a Substance1-nek. A felelősi szerep
teljes hozzáférést ad, beleértve a megosztást is.
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userC

(r)

Korábban userC nem rendelkezett hozzáféréssel, de
most userC legalább olvasni tudja a dokumentumot,
mivel minden Felhasználó megkapta a jogosultságot, e
feladat részeként.

userD

(r)

Korábban userD nem rendelkezett hozzáféréssel, de
most userD legalább olvasni tudja a dokumentumot,
mivel minden Felhasználó megkapta a jogosultságot, e
feladat részeként.

8. lépés: Jelentkezzen ki. Jelentkezzen be SuperUser-ként. Adja hozzá userD-t a group1
csoporthoz.
8. eredmény: userD rwd hozzáférést kap Substance1-hez, mivel a group1 minden tagja
rendelkezik a hozzáféréssel. Más változás nincs.
9. lépés: Jelentkezzen ki, és jelentkezzen be userB-ként. Vonjon vissza minden megosztást a
Substance2-vel kapcsolatban.
9. eredmény: UserA, userC és userD nem látja Substance2-t a felhasználói felületükön, de userB
igen. UserB-nek teljes hozzáférése marad, és továbbra is meg tudja osztani a dokumentumot.

16. Importálás
Az IUCLID 6 lehetővé teszi egy vagy több alábbi fáljtípus importálását az Ön IUCLID rendszerébe:
Dokumentációk, Anyagok, Keverékek, Sablonok, Kategóriák, Jogi személyek, Jogi személy
telephelyei, Referenciaanyagok, Jegyzetek, Kapcsolattartók, Szakirodalmi hivatkozások,
Csatolmányok és Vizsgált anyagok. E fájlok importálásának célja lehet a különböző IUCLID
példányok közötti adatcsere, illetve a korábban exportált adatok visszaimportálása az IUCLID-ba.

16.1. Az importálással kapcsolatos fontos információk
Az IUCLID 6-ba történő importálás előtt kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
5. Csak az IUCLID 6-ból és az IUCLID 5 legutóbbi verziójából (5.6) exportált, .i6z vagy .i5z
kiterjesztésű fájlokat, valamint az .i6l kiterjesztésű jegyzékeket tudja importálni.
6. Amikor kettő vagy több fájlt szeretne importálni, csak az azonos kiterjesztésű (i6z, i5z vagy i6l)
fájlokat tudja importálni. Ha különböző kiterjesztésű fájljai vannak, azokat külön-külön
csoportosítva kell majd importálnia. Továbbá, amikor i5z fájlt importál, az automatikusan i6z
kiterjesztésű, IUCLID 6 fájllá konvertálódik.
7. Az i5z kiterjesztésű fájlok importálásakor csak a nem tömörített i5z fájlokat tudja importálni, ami
az összes tárolt rekordjának archívuma. Az i6z fájlok esetén a teljes nem tömörített fájlt és az
i6z fájl egyes rekordjait is kiválaszthatja importálásra.
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16.2. Az importálás módja
Az IUCLID 6-ba történő importáláshoz kattintson az IUCLID 6 kezdőlapján található Tools and
administration (Eszközök és adminisztráció) feladatpanelben az Import (Importálás)gombra.

Ez elindítja az Import assistant (Importálási segéd) funkciót, amely végigviszi Önt az importálás
folyamatán. Olvassa végig a lenti instrukciókat, amely bevezeti Önt az Importálási segéd
használatába.

16.3. Az importálás 1. lépése
Az Importálási Segéd megnyitásakor először adja meg az importálni kívánt fájlt vagy fájlokat.
Ehhez kattintson az Add files… (Fájlok hozzáadása…) gombra, és válassza ki a felugró tallózó
ablakból az importálni kívánt fájlt (fájlokat) a helyi informatikai környezetből. Amikor kiválasztotta a
fájlt (fájlokat), látni fogja, hogy az Importálási segéd első mezője ki van töltve a kiválasztott fájl(ok)
adataival, az alábbi fejléc elemekkel:
1. Pathname (Elérési útvonal) (az Ön helyi informatikai környezetében a fájl tárhelyéhez vezető
elérési útvonal)
2. Filename (Fájlnév)(a kiválasztott fájl teljes neve)
3. Size (Méret) (a fájl bájtban kifejezett mérete)
4. Modified (Módosítva) (a fájl utolsó módosításának időpontja).
A kiválasztott fájl(ok)ról további információkat tudhat meg, ha megnyitja a Content (Tartalom) és
Remarks (Megjegyzések) füleket az Add files… (Fájlok hozzáadása…) gomb alatt.
Az Importálási segéd folyamat alatt bármelyik fájlt eltávolíthatja az eltávolítani kívánt fájl
kijelölésével, ekkor a fájl neve narancssárga színűvé válik, majd kattintson az Add files… (Fájlok
hozzáadása…) gomb mellett található Remove (Eltávolítás) gombra. Felhívjuk a figyelmét, hogy
azok a fájlok, amelyeknél az Import (Importálás) oszlopban található jelölőnégyzetben a jelölést
megszünteti, nem kerülnek importálásra.
Ezután konkrét kritériumokat választhat ki, amelyek megadják az IUCLID-nak, hogyan kezelje
az(oka)t az importálni kívánt fájl(oka)t, amely(ek) esetében ugyanazzal az univerzális egyedi
azonosítóval (UUID) már létezik egy másik fájl az Ön IUCLID rendszerében. Három kritérium közül
lehet választani:
1. Always (Mindig)(e kritérium kiválasztásával az importálásra kiválasztott fájl átveszi az Ön
IUCLID rendszerében már létező duplikált fájl helyét, azaz bármely olyan fájlét, amely meglévő
dokumentumként vagy adatállományként ugyanazzal az UUID-vel rendelkezik).
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2. Never (Soha) (e kritérium kiválasztásával nem kerül importálásra olyan adatállomány vagy
dokumentum, amelynek az Ön IUCLID-jében az UUID-ja megegyezik az importált fájléval).
3. If newer than existing (Ha újabb, mint a meglévő) (e kritérium kiválasztásával a kiválasztott fájl
csak akkor kerül importálásra, ha az később került módosításra, mint az Ön IUCLID
rendszerében már meglévő adatállomány vagy dokumentum).
Ha a példány alapú biztonsági beállítások (IBS) aktívak az IUCLID 6-ban, egy Default import pool
(Alapértelmezett importálási készlet) elnevezésű mező jelenik meg. Az IBS-ről további információt
tartalmaz a 15.3 Példány alapú biztonsági beállítások (IBS) című rész. Az alapértelmezett
importálási készlet segítségével felülírhatók a Csoport alapértelmezett hozzáférési beállításai az
éppen aktív Felhasználó tekintetében. A mezőben egy legördülő menü érhető el, amelyben opciók
találhatók a <Group name> (R/W/D) olvasása, írása és törlése tekintetében minden olyan Csoport
esetében, amelynek a Felhasználó tagja. Ez kiterjed a Common (Általános) elnevezésű Csoportra
is. Ha például a Common (Általános) elnevezésű Csoportban a Felhasználók alapértelmezett
hozzáférési jogosultsága csak olvasás, az importált adatok tekintetében a hozzáférés olvasás, írás
és törlés opcióra is állítható a Common (Általános)(R/W/D) beállítás kiválasztásával.
Ha Ön egy i6z fájlt importál, a Skip content verification (document selection screen)
(Tartalomellenőrzés átugrása - dokumentumválasztó nézet) mező kijelölését meg tudja szüntetni.
A mező kijelölésének megszüntetésével meg tudja határozni a fájlban az importálni kívánt egyes
rekordokat (ez az Importálási segéd második lépése). Felhívjuk a figyelmét, hogy ez az opció nem
elérhető, amikor két vagy több fájlt importál.

16.4. Az importálás 2. lépése
Az Importálási segéd 2. lépésében (amely csak akkor érhető el, ha egyetlen i6z kiterjesztésű fájlt
importál) négy információs panel jelenik meg. Az első két panel szerkeszthető, és annak
meghatározására szolgál, hogy mit akar megtartani vagy elhagyni az importált fájlból. A harmadik
és negyedik panelben csak olvasható információ van. A paneleket az alábbiakban ismertetjük.
1. Az első panel, az Entities list (Entitások listája) megjeleníti azokat a felsőbb szintű entitásokat
(például Jogi személyek, Kapcsolattartók, Anyagok, Dokumentációk stb.), amelyeket a fájl
tartalmaz. Alapbeállításként minden entitás ki van jelölve és ki van választva importálás
céljából. Ha bármelyik entitást ki szeretné hagyni az importálásból, szüntesse meg a
kijelölésüket az In (Be) oszlopban található jelölőnégyzetben.
2. A második panel, a References to (Hivatkozás arra) jeleníti meg azokat a rekordokat,
amelyeket a legmagasabb szintű entitások tartalmaznak. Kattintson valamelyik legmagasabb
szintű entitásra annak megtekintéséhez, hogy milyen rekordokat tartalmaz. Ebben a panelban
például egy dokumentáció vagy egy anyag adatállomány tartalmazza a rekordok teljes
adatmezőcsoport-fáját. Alapbeállításként minden rekord ki van jelölve és ki van választva
importálás céljából. Ha bármelyik rekordot ki szeretné hagyni az importálásból, szüntesse meg
a kijelölésüket a jelölőnégyzetben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatmezőcsoport-fába
rendezett rekordokkal rendelkező entitásoknál megszüntetheti az összes adatmezőcsoport
vagy egyes adatmezőcsoportok kijelölését.
3. A harmadik panel, a Referenced from (Hivatkozás onnan) olyan entitásokat vagy rekordokat
jelenít meg, amelyek az első panelben kiválasztott entitásokhoz vannak kapcsolva. Például egy
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kapcsolattartó az első panelben a szintén az első panelben megjelenített jogi személyhez
tartozik, és ez az adott jogi személy látható ebben a harmadik panelben. Ez lehetővé teszi
annak áttekintését, hogy mely entitásokat érinti az, amikor valamelyik entitás vagy rekord
jelölését megszünteti az első vagy második panelban.
4. A negyedik panel, a Final outcome (Végeredmény) azt mutatja meg, hogy mely entitások és
rekordok kerülnek importálásra akkor, amikor megnyomja a Finish (Befejezés) gombot az
Importálási segédben.
Itt megnyomhatja a Back (Vissza) gombot, hogy megváltoztassa valamelyik mezőt az 1. lépésben,
vagy megnyomhatja a Finish (Befejezés) gombot az importálás befejezéséhez. Felhívjuk a
figyelmét, hogy ha a Back (Vissza) gombot nyomja meg, az Importálási segéd 2. lépésében
végrehajtott minden változtatás törlődik, és újra végre kell hajtani később ezeket a változtatásokat.
Amikor az importálás (sikeresen vagy sikertelenül) befejeződött, egy felugró üzenet jelenik meg az
IUCLID 6 felület jobb alsó sarkában. A Background job console (Háttérműveleti konzol)
megnyitásához rákattinthat erre vagy a villogó piros körre. Itt láthatja, hogy az importálás sikeres
volt vagy sem. Ha az importálással kapcsolatban további információra lenne szüksége, kattintson a
piros sávra az Import Log (Importálási Napló) megjelenítéséhez.

17. Exportálás
Az IUCLID 6-ban lehetőség van az alábbi entitások exportálására, ideértve a bennük lévő
adatállományokat és dokumentumokat is: Jogi személy, Jogi személy telephelye, Anyag, Keverék,
Sablon, Kategória, Dokumentáció, Referenciaanyag, Kapcsolattartó, Jegyzet. Ezeket az
entitásokat és azok adatállományait vagy dokumentumait az IUCLID Export assistant
(Exportálási segéd) funkciójával tudja exportálni, amely segít annak meghatározásában, hogy mit
szeretne exportálni. Az Exportálási segéd megnyitásának két módja van:
1. az IUCLID 6 kezdőlapján található Bulk export (Csoportos exportálás) ikonnal

2. Vagy közvetlenül egy exportálni kívánt adatállományra vagy dokumentumra jobb egérgombbal
kattintással.
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Bármelyik módot is választja az Exportálási segéd megnyitásához, végigvezeti a program Önt a
varázsló lépésein, amely megfelel az exportálásra kiválasztott entitás típusának, valamint annak,
hogy egyedi vagy csoportos exportálás történik.
Az 1) módszer előnye, hogy csoportosan ki tud exportálni minden dokumentációt, anyagot,
keveréket, kategóriát, sablont vagy minden referencia anyagot. Továbbá, egyetlen exportálással ki
tud exportálni különböző adatállomány típusokat, például anyag adatállományokat, keverék
adatállományokat és referenciaanyagokat együttesen. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Csoportos
exportálásnál is kiválaszthat egyedi adatállományokat vagy dokumentumokat (lásd lentebb a
manuális kiválasztást).
A 2) módszer előnye, hogy gyorsan exportálhat egy adott adatállományt vagy dokumentumot
közvetlenül az entitáson belül onnan, ahol éppen áll, például egy egyedi keverék adatállományt
vagy egy egyedi végpontvizsgálati rekordot. Felhívjuk a figyelmét, hogy egy entitásnál közvetlenül
kijelölhet egy vagy több adatállományt vagy dokumentumot a Shift vagy a Ctrl gomb lenyomásával,
bal egérgombbal az exportálandó adatra kattintva, majd a jobb egérgombbal az Export
(Exportálás) parancsra kattintva. Ezután a Csoportos exportálás első lépéséhez érkezik.

17.1. Az exportálással kapcsolatos fontos információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az IUCLID 6-ból exportál, vannak fontos szabályok,
amelyek meghatározzák, hogy mit lehet exportálni:
1. Ahhoz, hogy Ön adatot tudjon exportálni az IUCLID-ból, Önnek olyan felhasználónak kell
lennie, akinek a szerepköréhez az exportálási jogosultság be van állítva – a User
management (Felhasználókezelés) panel Roles (Szerepkörök) menüjének Permissions
(Engedélyek) fülén. Ha Ön nem rendelkezik ezzel a jogosultsággal, akkor lépjen kapcsolatba
az IUCLID rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználójával, aki meg tudja adni a
jogosultságokat más felhasználók számára.
2. Azokkal az entitásokkal, adatállományokkal és / vagy dokumentumokkal, amelyek közvetlenül
hivatkoznak (kapcsolódnak) más entitásokhoz, mint például amikor egy anyag hivatkozik egy
kapcsolattartóra, a hivatkozott entitások is exportálásra kerülnek.
3. Az exportált entitással, adatállománnyal vagy dokumentummal nem kerül exportálásra az az
entitás, dokumentum vagy adatállomány, amely hivatkozik rá, vagy ha a köztük levő kapcsolat
közvetett. Például, amikor egy keverék exportálásra kerül, az az anyag, mely közvetlenül
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hozzá van kapcsolva, szintén exportálásra kerül, de a kapcsolódó anyaghoz kapcsolt kategória
már nem.
4. Amikor egy olyan dokumentumot (rugalmas rekordot vagy összefoglalást) exportál, amely egy
adatállomány része, ennek a kiindulási entitása (anyag, keverék / termék vagy sablon) szintén
exportálásra kerül. Ugyanakkor, amikor egy dokumentumot exportál, az entitás alatt levő más
dokumentum vagy sablon nem kerül exportálásra.
5. A kapcsolt entitásokat biztonsági okokból vagy a bizalmas kezelés iránti kérelmek miatt ki lehet
szűrni (amelyet a User management (Felhasználókezelés) menüben egy megfelelő
jogosultságokkal rendelkező felhasználó tud beállítani), függetlenül attól, hogy az entitás
kötelező mezőnek minősül vagy sem.
6. Egy jegyzékbeli adatot önmagában nem lehet exportálni, hanem csak egy olyan entitással
együttesen, amely hivatkozik rá.

17.2. Az Exportálási segéd használata
Az Export assistant (Exportálási segéd) elérhető a Bulk export (Csoportos exportálás)
gombra kattintva a Tools and administration (Eszközök és adminisztráció) feladatpanelben az
IUCLID 6 kezdőlapján vagy közvetlenül az exportálni kívánt entitásokba tartozó egyedi
adatállomány(ok)ra vagy dokumentum(ok)ra jobb egérgombbal kattintással, majd a menüből az
Export (Exportálás) funkció kiválasztásával. A továbbiakban útmutatást talál az alábbiakról:
1. Az Exportálási segédben a Csoportos exportálás első lépésének végrehajtása.
2. A Exportálási segéd további lépéseinek végrehajtása. Ez entitásonként különbözik.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az exportálási segéd használata során az exportálandó adatok
meghatározásánál az exportálási segéd több lépésénél Önnek meg kell szüntetni a kijelölést, ha
nem akar exportálni bizonyos információkat és adatokat.

17.3. Csoportos exportálás
Az IUCLID 6 kezdőlapjáról a Csoportos exportálás ikonnal vagy közvetlenül egy adott entitásnál
két vagy több adatállomány vagy dokumentum Export (Exportálás) parancsával elindított
Exportálási segéd folyamat első lépésének neve: Step 1 – Document selection (1. Lépés –
Dokumentum kiválasztása). Ebben a lépésben az alábbiakat teheti:
1. Az entitás szintjén exportálásra választhat ki minden dokumentációt, anyagot, keveréket,
kategóriát, sablont vagy minden referenciaanyagot, vagy;
2. Manuálisan választhat ki egy entitáson belül konkrét adatállományokat / dokumentumokat vagy
több adatállományt / dokumentumot. Ezzel az opcióval rugalmasan választhat ki különböző
entitások alól különböző adatállományokat, például adatállományokat mind az anyag, mind a
keverék entitások alól.
Az 1. módszer esetén válassza az exportálni kívánt entitás melletti megfelelő rádiógombot. A 2.
módszer esetén a manual selection (manuális kiválasztás) melletti rádiógombot jelölje ki, majd
utána a Document/Entity (Dokumentum/Entitás) mező alatt kattintson az Add… (Hozzáad…)
gombra. Ez létrehoz egy Query (Lekérdezés) mezőt, ahol megadhatja az exportálni kívánt
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adatállomány(oka)t és dokumentumo(ka)t. Ennek a Lekérdezés mezőnek négy keresőablaka van
a kiválasztott adatok szűréséhez, amint azt az alábbiakban kifejtjük:
1. Result type (Eredmény típusa) – a legördülő listából válassza ki ez exportálni kívánt
entitásokat.
2. Query type (Lekérdezés típusa)– válasszon a keresési kritériumok között, amelyek alapján
keresni szeretne, majd töltse ki az összes vagy néhány megfelelő keresési mezőt annak
érdekében, hogy megtalálja a keresett adatállományt.
3. UUID (csak akkor jelenik meg, ha a Document (Dokumentum) van kiválasztva a Result typenál (Eredmény típusánál)) – itt adja meg a keresett adatállományhoz vagy dokumentumhoz
tartozó univerzális egyedi azonosítót.
Ownership (Felelős)(csak akkor jelenik meg, ha a példány alapú biztonsági beállítások be
vannak kapcsolva – válasszon két opció közül:
4. Owned by me (Én vagyok a felelős) – – ezzel az opcióval csak azokra az entitásokra keres rá
a program, amelyek az Ön zárt biztonsági készletében vannak.
5. Owned by others (Más a felelős) – ezzel az opcióval a program csak azon csoportokon belül
keres, amelyeknek Ön tagja vagy kezelője, és amelyek nincsenek benne az Ön zárt biztonsági
készletében.
6. Group (Csoport) (csak akkor jelenik meg, ha a példány alapú biztonsági beállítások be vannak
kapcsolva) – válasszon a legördülő menüben látható csoportok közül. Amikor kiválaszt egy
csoportot, csak a kiválasztott csoporthoz hozzárendelt adatok jelennek meg,
Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor egy Végpontvizsgálati Rekordot, Végpont-összefoglalást vagy
egy adatállományt szeretne exportálni a csoportos exportálási segéd alkalmazásával, csak a
lekérdezési mező segítségével tud rákeresni ezekre a dokumentumokra az univerzális egyedi
azonosítónak az UUID kereső mezőbe történő beírásával.
Amikor kitöltötte a Lekérdezési mezőben a keresési információkat, kattintson a Search (Keresés)
gombra a találatok megjelenítéséhez vagy a Clear (Töröl) gombra a keresés újrakezdéséhez. A
Search (Keresés) gombra kattintást követően a találatok listája megjelenik egy eredményablakban,
ahol a találatokkal kapcsolatos információ négy oszlopban jelenik meg: Chemical Name (Vegyi
Anyag Neve), Legal entity name (Jogi személy neve), Reference substance (Referenciaanyag),
Last modification date (Utolsó módosítás dátuma). A keresés felgyorsításához egy gyors keresés
is elérhető azoknak az információknak a segítségével, amelyek megjelenését a fenti négy
oszlopban várja. Ehhez a Filter by representation (Megjelenítés szerinti szűrés) szövegdobozban
(amely közvetlenül a találatok felett található) adja meg a keresett Chemical Name (Vegyi Anyag
Neve), Legal entity name (Jogi személy neve), Reference substance (Referenciaanyag), Last
modification date (Utolsó módosítás dátuma) első betűjét, első számát vagy első szavát. Ez
automatikusan létrehoz és leszűr egy találati listát, amelyből választhat.
Amikor a Lekérdezési ablak használatával a keresést befejezte, kattintson az Assign
(Hozzárendelés) gombra, hogy adatokat vigyen be a Document/Entity (Dokumentum/Entitás)
listájába az Exportálási segéd első lépésében. Ezek lesznek azok az adatállományok és / vagy
dokumentumok, amelyek exportálásra kerülnek. Az Add (Hozzáadás)vagy a Remove
(Eltávolítás)gomb megnyomásával bármikor hozzáadhat vagy elvehet a kiválasztott
adatállományokból és / vagy dokumentumokból. Ha Ön egy entitásból közvetlenül exportál kettő
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vagy több adatállományt vagy dokumentumot, az Exportálási segéd első lépése automatikusan
kitölti a Document/Entity (Dokumentumok/Entitások) listát az Ön által kiválasztott
adatállományokkal és dokumentumokkal. Ezeket a találatokat az Exportálási segéd folyamat során
bármikor lehet szerkeszteni az Add (Hozzáadás) és a Remove (Eltávolítás) gombok segítségével.

17.4. Anyagok exportálása
Amikor a Csoportos exportálásnál az all substances (minden anyag) opciót választja, vagy amikor
az anyag entitásból közvetlenül exportál anyagot vagy anyagokat, az Exportálási segéd lépései
egy lépés kivételével megegyeznek, amely a következő: Verify selected documents: Verify the
selected documents or select/deselect as appropriate (Kiválasztott dokumentumok
visszaigazolása: Igazolja vissza a kiválasztott dokumentumokat vagy válasszon ki / távolítson el).
Ez a lépés csak akkor jelenik meg, amikor egy egyedi adatállományt vagy dokumentumot exportál,
és engedélyezve van az olyan entitások és dokumentumok, például egy Jogi személy vagy egy
végpontvizsgálati rekord kihagyása, amelyekre az Ön anyaga hivatkozik.

17.4.1. A benyújtás típusának kiválasztása
Az Exportálási segéd e lépésénél (első lépés az egyedi exportálásnál, második lépés a csoportos
exportálásnál) két opció áll rendelkezésre, amelyek a képernyő bal felső sarkában található két fül
alatt érhetők el: Substance (Anyag) és Use related categories (Felhasználáshoz kapcsolódó
kategóriák).
A Substance (Anyag) fül segítségével meg lehet adni, hogy benyújtási típusonként milyen anyagok
kerüljenek exportálásra. Ha az exportálandó anyag(ok) például egy konkrét anyagtípushoz vannak
hozzárendelve, mint például a BPR Active substance application (BPR hatóanyagok alkalmazása),
csak azok az anyag(ok) lesznek kiválasztva az Exportálási segédben, amelyeknek ez a benyújtási
típusa Válassza ki a benyújtás típusát azon benyújtási típus melletti rádiógombra való kattintással,
amelyet exportálni kíván. Az Ön választása megjelenik az Exportálási segéd folyamat minden
további lépésénél az információs felületen.
A Use related categories (Felhasználáshoz kapcsolódó kategóriák) fül annak megadására ad
lehetőséget, hogy kategóriához kapcsolódó információ használata szükséges-e az exportálás
során. Ebben az opcióban csak olyan anyagok érhetők el, amelyek egy kategóriához
kapcsolódnak és csak akkor, ha Ön legalább olvasási jogosultsággal rendelkezik a Kategóriákat
illetően.
Három opcióból közül választhat:
1. Yes (Igen) (alapértelmezett beállítás) – kattintson erre az opcióra az anyaghoz kapcsolt összes
kategória összes adatának exportálásához.
2. No (Nem) - kattintson erre az opcióra, ha nem szeretné exportálni a kategóriákat és az
azokhoz kapcsolódó információkat.
3. Select category (ies) Kategóriák kiválasztása) - amikor ezt az opció kiválasztja, egy panel
jelenik meg, amely tartalmazza az összes kategóriát. Ebből a kategória listából egy vagy több
kategória is kiválasztható a kategóriára való kattintással. Csak a kiválasztott kategóriák
szerepelnek majd az exportálásban.
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17.4.2. Adatvédelmi jelölők
Ez a lépés segít annak meghatározásában, hogy milyen bizalmas információt akar az
exportálásban szerepeltetni.
1. Az első opció, a Detail level of document fields (Dokumentum mezők adatszintje)három
lehetőség közül történő választást tesz lehetővé:
a. All fields, including confidential test material information (Minden mező, beleértve a vizsgált
anyag bizalmas információit is) - Válassza ezt az opciót, ha minden mezőt és minden
vizsgált anyaggal kapcsolatos információt exportálni akar.
b. All fields, excluding confidential test material information (Minden mező, kivéve a vizsgált
anyag bizalmas információit) - Válassza ezt az opciót, ha minden mezőt exportálni akar, de
minden vizsgált anyaggal kapcsolatos információt ki akar hagyni az exportálásból.
c. Basic level (Alapszint) - Válassza ezt az opciót, ha az exportálásban csak az „alapszintű"
mezőket szeretné szerepeltetni. Az alapszintű mezők tartalmaznak minden mezőt, kivéve a
végpontvizsgálati rekordokat a következő, OECD szabályozás alá eső IUCLID
adatmezőcsoportokban: Physico-chemical properties (Fizikai és kémiai tulajdonságok),
Analytical methods (Analitikus módszerek), Degradation and accumulation (Bomlás és
felhalmozódás), Effects on biotic systems (Biotikus rendszerre gyakorolt hatás), Efficacy
(Hatásosság), Health effects (Egészségügyi hatások), Pesticide residue chemistry
(Növényvédőszer-maradványok kémiája).
2. A második opció a Confidentiality (Bizalmas kezelés) , amelynél kiválaszthatja, hogy milyen
információk kerüljenek exportálásra.
Minden bizalmas információ automatikusan kiválasztásra kerül az exportáláshoz. Annak a
kiválasztásához és megjelöléséhez, hogy mely bizalmas információkat akarja exportálni,
kattintson a legördülő listára, és vegye ki a listából azokat a jelölővel ellátott mezőket,
amelyeket nem akar exportálni:
CBI – bizalmas üzleti információ
IP – szellemi tulajdon
No PA – nem nyilvános adat
Azt is kiválaszthatja, hogy csak bizalmas információ kerüljön exportálásra, a Not confidential
(Nem bizalmas információ) jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetésével.
3. A harmadik opció a Use restricted to selected regulatory programmes (A felhasználás a
kiválasztott szabályozási programra korlátozódik), amellyel meghatározhatja, hogy milyen
szabályozási célok (amennyiben van ilyen) vannak hozzárendelve az anyaghoz, amelyet
exportál, és ezeket szeretné-e exportálni.
Egy legördülő listából megnyithatja a szabályozási programokat. Minden szabályozási program
automatikusan kiválasztásra kerül az exportáláshoz. Szüntesse meg azoknak a szabályozási
programoknak a kijelölését, amelyeket nem akar exportálni.
A No regulatory purposes (Nincs szabályozási cél) elem kijelölését is megszüntetheti a
legördülő listából, ezzel minden olyan mező exportálásra kerül az anyag entitásból, amelyhez
nem társítottak szabályozási programot.
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17.4.3. Adminisztratív adatok tulajdonságai
Ez a lépés lehetővé teszi, hogy részletesebben meghatározza az exportálandó adatokat az
anyagokhoz kapcsolódó különböző adatok megadásával, amint a következőkben bemutatásra
kerül:
1. Robust study summary (Átfogó vizsgálati összefoglalás)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kiválasztva azok a mezők, amelyeknél
az exportálandó entitásokba, adatállományokba vagy dokumentumokba Átfogó vizsgálati
összefoglalás adatait vitték be. A Yes (Igen) opció kiválasztását megszüntetheti, ha ki szeretné
hagyni azokat a mezőket, amelyekbe átfogó vizsgálati összefoglalás adatai kerültek. A No
(Nem) opció kiválasztását megszüntetheti, ha csak olyan mezőket szeretne exportálni,
amelyekbe átfogó vizsgálati összefoglalás adatai kerültek. Megszüntetheti a Where Robust
study summary is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Átfogó vizsgálati összefoglalás
nem értelmezhető, pl. végpont összefoglalások) opció kijelölését, ha ki szeretné hagyni azokat
a mezőket, amelyeknél az átfogó vizsgálati összefoglalás nem értelmezhető.
2. Used for classification (Osztályozáshoz használt)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kiválasztva azok a mezők, amelyeknél
Osztályozáshoz használt adatokat vittek be. A Yes (Igen) opció kiválasztását megszüntetheti,
ha ki szeretné hagyni azokat a mezőket, amelyekbe átfogó vizsgálati összefoglalás adatai
kerültek. A No (Nem) opció kiválasztását megszüntetheti, ha csak olyan mezőket szeretne
exportálni, amelyekbe átfogó vizsgálati összefoglalás adatai kerültek. Megszüntetheti a Where
Used for classification is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Nem értelmezhető az
osztályozáshoz használt pl. végpont összefoglalások) opció kijelölését, ha ki szeretné hagyni
azokat a mezőket, amelyeknél az átfogó vizsgálati összefoglalás nem értelmezhető.
3. Used for MSDS (MSDS-hez használt)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kiválasztva azok a mezők, amelyeknél
MSDS-hez használt adatokat vittek be. A Yes (Igen) opció kiválasztását megszüntetheti, ha ki
szeretné hagyni azokat a mezőket, amelyekbe átfogó vizsgálati összefoglalás adatai kerültek.
A No (Nem) opció kiválasztását megszüntetheti, ha csak olyan mezőket szeretne exportálni,
amelyekbe átfogó vizsgálati összefoglalás adatai kerültek. Megszüntetheti a Where Used for
MSDS is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Nem értelmezhető az MSDS-hez használt
pl. végpont összefoglalások) opció kijelölését, ha ki szeretné hagyni azokat a mezőket,
amelyeknél az átfogó vizsgálati összefoglalás nem értelmezhető.
4. Purpose flag (Céljelölő)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kijelölve azok a mezők, amelyekhez
az alábbi céljelölők lettek hozzárendelve: key study (elsődleges vizsgálat), supporting study
(megalapozó vizsgálat), weight of evidence (bizonyítékok súlya), disregarded study (figyelmen
kívül hagyott vizsgálat), where purpose flag is empty (ahol a céljelölő üres), where purpose flag
is no applicable (ahol a céljelölő nem alkalmazandó). Szüntesse meg azon opciók jelölését, ha
azt szeretné, hogy az exportálásból kimaradjon az adott céljelölő.
5. Data waiving (Adatelhagyás)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kijelölve azok a mezők, amelyekbe
Adatelhagyást indokló adatok kerültek, mint például Study not technically feasible (A vizsgálat
technikailag nem kivitelezhető) vagy Exposure considerations (Expozíciós megfontolások).
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Ezen információk exportálásból való kihagyásához szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet
kijelölését.
6. Study result type (Vizsgálati eredmény típusa)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kijelölve azok a mezők, amelyekbe
Vizsgálati eredmény típusa került, mint például Experimental result (Kísérleti eredmény) vagy
Read-across based on grouping of substances (category approach) (Anyagok csoportosításán
alapuló kereszthivatkozás - (kategória alapú megközelítés). Ezen információk exportálásból
való kihagyásához szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet kijelölését.
7. Reliability (Megbízhatóság)
A legördülő listában automatikusan exportálásra vannak kijelölve azok a mezők, amelyekbe
Megbízhatósággal kapcsolatos adatok kerültek, mint például reliable without restrictions
(korlátozás nélkül megbízható) vagy not assignable (nem társítható). Ezen információk
exportálásból való kihagyásához szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet kijelölését.

17.4.4. Beállítások
Ennél a lépésnél lehet bejelölni azt, hogy szeretné-e exportálni vagy sem az exportálandó
anyagokhoz rendelt Csatolmányokat és Jegyzeteket. A Jegyzeteknél és Csatolmányoknál
szereplő opciókból csak egyet választhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alapértelmezett választás
tartalmaz minden kapcsolódó jegyzetet, és nem jelöli ki exportálásra a csatolmányokat.

17.4.5. Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Ez a lépés csak akkor jelenik meg, amikor egy egyedi adatállományt vagy dokumentumot exportál.
Négy információs panel jelenik meg. Az első két panel szerkeszthető, és annak meghatározására
szolgál, hogy mit akar megtartani vagy elhagyni az exportált fájlból. A harmadik és negyedik
panelben csak olvasható információ van. A paneleket az alábbiakban ismertetjük.
1. Az első panel, az Entities list (Entitások listája) megjeleníti azokat a felsőbb szintű entitásokat
(például Jogi személyek, Kapcsolattartók stb.), amelyeket a fájl tartalmaz. Alapbeállításként
minden entitás ki van jelölve és ki van választva exportálás céljából. Ha bármelyik entitást ki
szeretné hagyni az exportálásból, szüntesse meg a kijelölésüket az In (Be) oszlopban található
jelölőnégyzetben.
2. A második panel, a References to (Hivatkozás arra) jeleníti meg azokat a rekordokat,
amelyeket a legmagasabb szintű entitások tartalmaznak. Kattintson valamelyik legmagasabb
szintű entitásra annak megtekintéséhez, hogy milyen rekordokat tartalmaz. Ebben a panelban
például egy dokumentáció vagy egy anyag adatállomány tartalmazza a rekordok teljes
adatmezőcsoport-fáját. Alapbeállításként minden rekord ki van jelölve és ki van választva
exportálás céljából. Ha bármelyik rekordot ki szeretné hagyni az exportálásból, szüntesse meg
a kijelölésüket a jelölőnégyzetben. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatmezőcsoport-fába
rendezett rekordokkal rendelkező entitásoknál megszüntetheti az összes adatmezőcsoport
vagy egyes adatmezőcsoportok kijelölését.
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3. A harmadik panel, a Referenced from (Hivatkozás onnan) olyan entitásokat vagy rekordokat
jelenít meg, amelyek az első panelben kiválasztott entitásokhoz vannak kapcsolva. Például egy
kapcsolattartó az első panelben a szintén az első panelban megjelenített jogi személyhez
tartozik, és ez az adott jogi személy látható ebben a harmadik panelben. Ez lehetővé teszi
annak áttekintését, hogy mely entitásokat érinti az, amikor valamelyik entitás vagy rekord
jelölését megszünteti az első vagy második panelban.
4. A negyedik panel, a Final outcome (Végeredmény) azt mutatja meg, hogy mely entitások és
rekordok kerülnek exportálásra akkor, amikor megnyomja a Finish (Befejezés)gombot az
Exportálási segédben.

17.4.6. Kiegészítő adminisztratív információk bevitele
A Remarks (Megjegyzések) mezőbe (maximum 32 365 karakter) írhatja azokat a megjegyzéseket,
amelyeket az exportáláshoz akar fűzni.

17.4.7. Az exportált fájlok mappájának kiválasztása
Ebben az utolsó lépésben meghatározhatja a helyi informatikai környezetében azt a helyet, ahová
az exportált adatok mentését kéri. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra az exportálás mentési
helyének kiválasztásához.
Az exportált fájlok struktúrájának kezeléséhez választhatja a create new subfolder after [X number
of] files (új mappa létrehozása X fájl után) opciót. Ez az opció régebbi fájlrendszerekhez
használható, amelyek nem támogatják a nagyszámú fájlok tárolását egy mappában. Az
alapértelmezett érték 1000, de ez az érték tetszőlegesen változtatható 500 és 10 000 között.

17.5. Keverékek / Termékek exportálása
A keverékek exportálása az anyagok exportálásához hasonló lépesekből áll. Ahol a két típusú
exportálás között átfedés van, az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk,
ahol teljes körűen ismertetik azt, és rámutatunk a két típusú exportálás közötti eltérésekre,
amennyiben léteznek.

17.5.1. A benyújtás típusának kiválasztása
A benyújtás típusának kiválasztása lépés két különbséggel hasonló az anyagok exportálásának e
lépésével:
1. A választható benyújtási típusok listája rövidebb összhangban azzal, hogy milyen benyújtási
típusok állnak rendelkezésre a keverék / termék adatállományoknál.
2. Van egy további opció: use mixture components (keverék alkotóelemeinek felhasználása). A
Yes (Igen) választásával az exportálásra kerülő keverékhez / termékhez kapcsolt entitások
összes végpontadatát be tudja illeszteni. A No (Nem) választásával ezek a végpontadatok nem
kerülnek exportálásra.
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17.5.2. Adatvédelmi jelölők
Lásd az Adatvédelmi jelölők című részt.

17.5.3. Adminisztratív adatok tulajdonságai
Lásd az Adminisztratív adatok tulajdonságai című részt.

17.5.4. Beállítások
Lásd a Beállítások című részt.

17.5.5. Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Lásd a Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása című részt.

17.5.6. Kiegészítő adminisztratív információk bevitele
Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.5.7. Az exportált fájlok mappájának kiválasztása
Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.6. Kategóriák exportálása
A kategóriák exportálása az anyag exportálásához hasonló lépesekből áll. Ahol a két típusú
exportálás között átfedés van, az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk,
ahol teljes körűen ismertetik azt, és rámutatunk a két típusú exportálás közötti eltérésekre,
amennyiben léteznek.

17.6.1. A benyújtás típusának kiválasztása
A benyújtás típusának kiválasztása lépés egyetlen különbséggel hasonló az anyagok
exportálásának e lépésével. A választható benyújtási típusok listája rövidebb összhangban azzal,
hogy milyen benyújtási típusok állnak rendelkezésre a kategóriáknál.

17.6.2. Adatvédelmi jelölők
Ez a lépés egyetlen különbséggel hasonló az anyagok exportálásának e lépésével. Nincs
lehetőség annak meghatározására, hogy vizsgált anyagot is exportálnak (amennyiben van). Ezen
lépés leírásával kapcsolatban lásd az Adatvédelmi jelölők című részt.
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17.6.3. Adminisztratív adatok tulajdonságai
Lásd az Adminisztratív adatok tulajdonságai című részt.

17.6.4. Beállítások
Lásd a Beállítások című részt.

17.6.5. Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Lásd a Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása című részt.

17.6.6. Kiegészítő adminisztratív információk bevitele
Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.6.7. Az exportált fájlok mappájának kiválasztása
Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.7. Sablonok exportálása
A sablonok exportálása az anyagok exportálásához hasonló lépesekből áll. Ahol a két típusú
exportálás között átfedés van, az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk,
ahol teljes körűen ismertetik azt, és rámutatunk a két típusú exportálás közötti eltérésekre,
amennyiben léteznek.

17.7.1. A benyújtás típusának kiválasztása
Lásd A benyújtás típusának kiválasztása című részt.

17.7.2. Adatvédelmi jelölők
Lásd az Adatvédelmi jelölők című részt.

17.7.3. Adminisztratív adatok tulajdonságai
Lásd az Adminisztratív adatok tulajdonságai című részt.

17.7.4. Beállítások
Lásd a Beállítások című részt.
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17.7.5. Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Lásd a Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása című részt.

17.7.6. Kiegészítő adminisztratív információk bevitele
Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.7.7. Az exportált fájlok mappájának kiválasztása
Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.8. Referenciaanyagok exportálása
A referenciaanyagok exportálása az anyagok exportálásához hasonló lépesekből áll. Ahol a két
típusú exportálás között átfedés van, az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket
adunk, ahol teljes körűen ismertetik azt, és rámutatunk a két típusú exportálás közötti eltérésekre,
amennyiben léteznek.

17.8.1. Adatvédelmi jelölők
Ez a lépés egyetlen különbséggel hasonló az anyagok exportálásának e lépésével. Nincs
lehetőség annak meghatározására, hogy vizsgált anyagot is exportálnak (amennyiben van). Ezen
lépés leírásával kapcsolatban lásd az Adatvédelmi jelölők című részt.

17.8.2. Beállítások
Lásd a Beállítások című részt.

17.8.3. Kiegészítő adminisztratív információk bevitele
Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.8.4. Az exportált fájlok mappájának kiválasztása
Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.9. Dokumentációk exportálása
A dokumentációk exportálása az anyagok exportálásához hasonló lépesekből áll. Ahol a két típusú
exportálás között átfedés van, az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk,
ahol teljes körűen ismertetik azt, és rámutatunk a két típusú exportálás közötti eltérésekre,
amennyiben léteznek.
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17.9.1. Beállítások
Ez a lépés megegyezik az anyagok exportálásának e lépésével, lásd a fenti Beállítások című részt,
de a csatolmányok exportálásának lehetőségét nem biztosítja.

17.9.2. Kiegészítő adminisztratív információk bevitele
Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.9.3. Az exportált fájlok mappájának kiválasztása
Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.10.
Egyéb entitások, adatállományok és dokumentumok
exportálása
Egyéb entitások, adatállományok és dokumentumok is exportálhatók a fenti entitásokon
túlmenően. Ezek az egyéb entitások, adatállományok és dokumentumok a fentiekben ismertetett
manuális kiválasztás opcióval választhatók ki és exportálhatók, az entitáson belül a
dokumentumokra vagy adatállományokra jobb egérgombbal kattintva.
Az alábbiakban ismertetjük az exportálási segéd folyamatot a többi entitás, adatállomány és
dokumentum tekintetében, és exportálási segéd folyamat lépésekre oszlik. A lépés a csoportos
exportálás második lépésével és a második lépéssel kezdődik, amikor egyetlen adatállományt
vagy dokumentumot exportálunk közvetlenül egy entitásból. Az exportálási folyamat hasonló a
fentebb ismertetettekkel, és átfedés esetén a lépés teljes körű leírását adó részhez vezető linket
adunk.

17.11.

Jogi személyek és jogi személy telephelyeinek exportálása

Az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk, ahol a lépést teljes körűen
ismertetik, és rámutatunk az adott lépésnél lévő eltérésekre, amennyiben léteznek.

17.11.1.

Adatvédelmi jelölők

Ez a lépés egyetlen különbséggel megegyezik az Adatvédelmi jelölők című részben leírtakkal.
Nincs lehetőség annak meghatározására, hogy vizsgált anyagot is exportálnak (amennyiben van).

17.11.2.

Beállítások

Lásd a Beállítások című részt.

17.11.3.
Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Lásd a Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása című részt.
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Kiegészítő adminisztratív információk bevitele

Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.11.5.

Az exportált fájlok mappájának kiválasztása

Ez a lépés megegyezik Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részben leírtakkal, de
nincs lehetőség 500 vagy azt meghaladó fájl esetén almappa létrehozására.

17.12.

Kapcsolattartók exportálása

Az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk, ahol a lépést teljes körűen
ismertetik, és rámutatunk az adott lépésnél lévő eltérésekre, amennyiben léteznek.

17.12.1.

Kiegészítő adminisztratív információk bevitele

Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.12.2.

Az exportált fájlok mappájának kiválasztása

Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.13.

Jegyzetek

Az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk, ahol a lépést teljes körűen
ismertetik, és rámutatunk az adott lépésnél lévő eltérésekre, amennyiben léteznek.

17.13.1.

Adatvédelmi jelölők

Ez a lépés jelenleg nem létezik, kérjük, kattintson a Next (Következő) gombra.

17.13.2.

Beállítások

Ez a lépés egyetlen különbséggel megegyezik a Beállítások című részben leírtakkal. Itt csak a
csatolmányok exportálására vagy exportálásának mellőzésére van lehetőség, a jegyzetek
exportálására vagy exportálásának mellőzésére nincs lehetőség.

17.13.3.
Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Lásd a Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása című részt.

17.13.4.

Kiegészítő adminisztratív információk bevitele

Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.
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Az exportált fájlok mappájának kiválasztása

Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

17.14.

Végpontrekordok

Az alábbiakban az útmutató azon részéhez vezető linket adunk, ahol a lépést teljes körűen
ismertetik, és rámutatunk az adott lépésnél lévő eltérésekre, amennyiben léteznek.

17.14.1.

Adatvédelmi jelölők

Lásd az Adatvédelmi jelölők című részt.

17.14.2.

Adminisztratív adatok tulajdonságai

Lásd az Adminisztratív adatok tulajdonságai című részt.

17.14.3.

Beállítások

Lásd a Beállítások című részt.

17.14.4.
Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása (csak egyetlen exportálás
céljára)
Lásd a Kiválasztott dokumentumok visszaigazolása című részt.

17.14.5.

Kiegészítő adminisztratív információk bevitele

Lásd a Kiegészítő adminisztratív információk bevitele című részt.

17.14.6.

Az exportált fájlok mappájának kiválasztása

Lásd Az exportált fájlok mappájának kiválasztása című részt.

18. Nyomtatás
Az IUCLID 6 lehetővé teszi PDF dokumentumok létrehozását és az alábbi fájlok nyomtatását;
Anyag adatállományok, Keverék/Termék adatállományok, Sablonok, Kategóriák, Dokumentációk,
Végpontvizsgálati rekordok, Végpont-összefoglalás, Referenciaanyagok, Szakirodalmi
hivatkozások, Jogi személy telephelyei, Jogi személyek, Kapcsolattartók, Jegyzetek.
A PDF létrehozása és kinyomtatása előtt figyelembe kell venni néhány fontos pontot;
1. Csak akkor hozhat létre PDF-et és nyomtathatja ki, ha az IUCLID felhasználói fiókja olyan
szerepkörhöz van rendelve, amely nyomtatásra jogosít. Ez a User management
(Felhasználókezelés) Roles (Szerepkörök) menüjében a Permissions (Engedélyek) fül alatt
állítható be.
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2. Egyidejűleg csak egy fájlt nyomtathat ki a fentiek közül. Ha, például két külön végpontösszefoglalást szeretne kinyomtatni, két külön PDF-et kell létrehoznia.
3. A PDF tartalmazni fogja a bizalmas jelölővel ellátott információkat.
4. A PDF tartalmazni fogja a nyomtatandó adatállomány vagy dokumentum által hivatkozott
entitásokat is. Például, ha egy olyan kategóriát nyomtat, amely kapcsolódik egy jogi
személyhez, a jogi személyre vonatkozó információkat is tartalmazni fogja a PDF.
5. Egy sablon referencia végpontvizsgálati és összefoglalás rekordjai külön nem nyomtathatók,
de ha a teljes adatállományt nyomtatja, azokat tartalmazni fogja a PDF.

18.1. Nyomtatás segéd
Kétféleképpen érheti el a Nyomtatás segédet és hozhat létre PDF-et nyomatás céljára:
1. Közvetlenül kattinthat arra a fájlra jobb egérgombbal, amelyre vonatkozóan PDF-et kíván
létrehozni, és a megnyíló menüből kattintson a Print (Nyomtatás) gombra

vagy;
2. Kattinthat a File-ra (Fájlra)az IUCLID képernyő bal felső sarkában, és a menüből válassza a
Print (Nyomtatás) gombot.

Bárhogyan is dönt a nyomtatást illetően, ugyanaz az IUCLID Nyomtatás segéd jelenik meg, amely
végigvezeti Önt a PDF létrehozásának folyamatán.
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18.2. Nyomtatás segéd használata
Amikor a Nyomtatás segéd megnyílik, egy lépéssel befejezheti a PDF létrehozását.

Az Output file (Kimeneti fájl) rész alatt látható az az elérési útvonal, amely jelzi, hová kerül
mentésre a PDF a helyi informatikai környezetben. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra a PDF
mentési helyének módosításához. E rész alatt négy jelölőnégyzetet lehet kijelölni vagy
kijelölésüket megszüntetni:
1. Print annotations (Jegyzetek nyomtatása) (alapértelmezett beállításként nincs bejelölve)
Ha ezt a lehetőséget kijelöli, az adatállomány, dokumentum vagy entitás összes jegyzetét
tartalmazni fogja a PDF.
2. Print empty fields (Üres mezők nyomtatása) (alapértelmezett beállításként nincs bejelölve)
Ha ezt a lehetőséget kijelöli, az adatállomány, dokumentum vagy entitás összes üres mezőjét
tartalmazni fogja a PDF.
3. Print cover page (Fedlap nyomtatása) (alapértelmezett beállításként be van jelölve)
Ha bejelölve hagyja ezt a jelölőnégyzetet, a létrehozott PDF tartalmazni fog egy fedlapot a
következő információkkal:
a. Anyag neve
b. Felelős Jogi személy
c. Nyomtatás időpontja
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4. Open viewer for print output (Nyomtatási kép megnyitása) (alapértelmezett beállításként be
van jelölve) Ha bejelölve hagyja ezt a jelölőnégyzetet, a PDF automatikusan megnyílik a helyi informatikai
környezetben történő mentést követően.

18.3. A PDF tartalomjegyzéke és szerkezete
A létrehozott PDF-ben a fedlap alatt látható a tartalomjegyzék. Segít megtalálni a megtekinteni
kívánt információt. Nagy fájlok, például adatállományok esetén a PDF információkat tartalmazó
adatmezőcsoportok szerint épül fel, amint az alábbi példában látható.
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19. További segítség
Ha az IUCLID 6 súgója mellett további segítségre van szüksége, a következőket teheti:
1. Felkeresheti az IUCLID 6 honlapját a http://iuclid.eu címen, ahol cikkeket, kézikönyveket és
gyakran ismételt kérdéseket talál. Részletes információk találhatók például az IUCLID 5
adatainak migrálásáról és az IUCLID beépülő moduljairól.
2. Díjmentesen kapcsolatba léphet az ECHA Információs szolgálatával a
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form weboldalon található kapcsolatfelvételi
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űrlap útján. Ez egy online webes űrlap, amelyben meghatározhatja az igényelt segítség
típusát, hogy azt a legmegfelelőbb szakértőnek tudják továbbítani. Az Információs szolgálat 15
munkanapon belül angol nyelven fog választ adni a kérdésére. Más uniós nyelven is kérheti a
választ, de ebben az esetben a válaszadási határidő meghaladhatja a 15 napot.

19.1. Kapcsolatfelvétel az ECHA Információs szolgálatával technikai
segítségnyújtás céljából
Az IUCLID 6-ot körültekintően teszteltük. Ha azonban problémát tapasztal a telepítés és / vagy az
IUCLID 6 alkalmazása során, amelyet vélhetően a szoftver technikai problémája okoz, azt
jelentheti az Információs szolgálat alábbi weboldalán elérhető webes űrlap útján:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Ha az IUCLID 6 Servert használja, az első példányban, minden problémát a rendszergazdának
jelentsen.
Az űrlap három részből áll:
1. Adja meg az elérhetőségét, az EU-val való kapcsolatát, és válassza ki az I need technical
support on IUCLID 6 (Technikai segítségre van szükségem az IUCLID 6-tal kapcsolatban)
tárgykört.
2. Adja meg a tárgyat és a kérdést, és töltse ki a lehető legjobb módon a technikai opciókat. Írja le
például a probléma felmerüléséig elvégzett lépéseket. Ha az értesítési területen megjelent egy
hibaüzenet, illessze be. Ha szeretne fájlt küldeni az ECHA-nak, a következő oldalon teheti
meg.
3. Fájlt (fájlokat) csatolhat itt, például képernyőmentéseket és naplófájlokat. Erősítse meg az
adatokat, majd kattintson a Send email (Email küldése) gombra.
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