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1. Sąsajos apžvalga
IUCLID 6 grafinę naudotojo sąsają sudaro pagrindinis langas, kurio viršutinėje ir apatinėje dalyse
rodomos nejudančios funkcijų meniu eilutės. Viduryje tarp meniu eilučių yra laukas, kuriame
rodomas pradžios puslapis arba įvairūs duomenų valdymo laukai. Duomenų valdymo lauką sudaro
trys polangiai: Navigation (Naršymas), Data (Duomenys) ir Information (Informacija). Toliau
parodyta bendra sąsajos struktūra.
Paveikslas Nr. 1. IUCLID 6 sąsajos struktūra.

Paveikslas Nr. 1 pav. paaiškinimai:
1. pagrindinės meniu nuorodos;
2. viršutinė meniu įrankių juosta;
3. sistemos žinučių sritis. Spustelėjus dešinėje pusėje esančią juodą žemyn nukreiptą rodyklę,
rodomi visi pranešimai;
4. pagrindinis vidinis langas, kuriame rodomas pradžios puslapis arba puslapis, suskirstytas į tris
polangius: „Naršymas“, „Duomenys“, ir „Informacija“ padalytas puslapis;
5. Apatinė meniu įrankių juosta, kurioje rodomas pasirinktas juridinis subjektas, dabartinis
naudotojas ir fono darbai.
Kai kurios IUCLID 6 funkcijos rodomos atskiruose iškylančiuosiuose languose. Tam tikrais atvejais
iškylančiajame lange rodomas vediklis, kuris leidžia struktūrizuotai ir nuosekliai įrašyti duomenis.
Pavyzdžiui, eksporto ir dokumentacijos kūrimo funkcijos. Pagrindinio lango dalys aprašomos toliau.

1.1. Sąsajos piktogramų, meniu elementų ir mygtukų reikšmės
Sąsajoje matomos piktogramos, meniu elementai ir mygtukai, kuriuose pateikiamos nuorodos į
funkcijas, gali būti rodomi trijų skirtingų spalvų. Tamsiai pilka spalva reiškia, kad nuoroda yra
aktyvi. Šviesiai pilka spalva reiškia, kad nuoroda nėra aktyvi todėl, kad funkcija nėra aktuali arba
kad saugumo sumetimais ja draudžiama naudotis. Oranžinė spalva rodo, kad pelės žymeklis šiuo
metu yra ant nuorodos į funkciją, todėl, kartą spustelėjus kairįjį pelės klavišą funkcija bus įjungta.
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Kai kuriais atvejais spustelėjus dešinįjį pelės klavišą rodomas atskiras meniu. Toliau pateikiamas
naudojamų spalvų pavyzdys.
Paveikslas Nr. 2. Sąsajoje naudojamų atspalvių ir šešėlių reikšmės.

Paveikslas Nr. 2 pav. paaiškinimai:
1. Piktograma arba meniu elementas neveikia;
2. pelės žymeklis yra ant meniu elemento, kuris veikia spustelėjus pelės klavišą;
3. piktograma arba meniu elementas veikia spustelėjus pelės klavišą.

1.2. Bendros sąsajos funkcijos
Toliau nurodytos funkcijos naudojamos visoje sąsajoje.

1.2.1.

Vėliavėlė

Vėliavėle galima pažymėti atskirus laukus arba laukų grupes. Pagal numatytuosius nustatymus
vėliavėle nežymimi jokie laukai. Viena vėliavėlė gali reikšti konfidencialumą ir (arba) ryšį su
konkrečia reguliavimo programa. Nustatant dokumentacijos, eksporto arba spausdinimo vėliavėles,
galima filtruoti duomenis. Vėliavėle pažymėtas laukas rodomas prie vėliavėlės pavadinimo arba iš
karto po vėliavėlės piktograma. Vėliavėlė – tai laukas, kurį galima atverti ir į jį įrašyti duomenis, kaip
parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 3. Suteikti vėliavėlei konfidencialumo reikšmę.

Norėdami vėliavėlei suteikti konfidencialumo reikšmę, spustelėkite žemyn nukreiptą rodyklę, kad
atvertumėte pasirinkimų sąrašą. Jeigu konfidencialumo reikšmę reikia pagrįsti, pagrindimą įrašykite
laisvos formos lauke Justification (Pagrindimas), kuriame pateikiamas laisvos formos teksto
šablonas. Laisvos formos teksto šablone pateikiami įrašytino teksto pavyzdžiai. Norėdami atverti
laisvos formos teksto šabloną, spustelėkite A raidės, kurios apatinėje dešinėje pusėje yra rodyklė,
piktogramą ( ). Norėdami nukopijuoti tekstą iš šablono į lauką, spustelėkite mygtuką Insert
(Įterpti). Dabar tekstą reikėtų atitinkamai redaguoti.
Norėdami nustatyti ryšio su reguliavimo programa reikšmę, pažymėkite vieną arba daugiau
langelių, kaip parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 4. Suteikti vėliavėlei ryšio su reguliavimo programa reikšmę.

Kiekvienam galimam vėliavėlės statusui yra priskirta piktograma, kaip parodyta toliau.
Lentelė Nr. 1:

Vėliavėlės būklės piktogramos.

Piktograma Būklė
Nenustatyta jokia vėliavėlė.
Nustatyta vėliavėlė be konfidencialumo reikšmės.
Nustatyta vėliavėlė su konfidencialumo reikšme.
Jeigu vėliavėlė nustatyta, po ja rodomas rūšies kodas. Konfidencialumo reikšmės: „CBI“
(Confidential business information (Konfidenciali verslo informacija), „IP“ (Intellectual property
(Intelektinė nuosavybė)) arba „No PA“ (Not publicly available (Viešai neprieinama)). Ryšio su
reguliavimo programa kodas – sąsajoje prieš brūkšnelį didžiosiomis raidėmis rodomas kodas, pvz.,
„EU: REACH“. Toliau pateiktame pavyzdyje nustatyta vėliavėlė, kuri rodo, kad lauke pateikiama
konfidenciali verslo informacija, ir laukas yra susijęs su ES REACH teisės aktais.
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Paveikslas Nr. 5. Vėliavėle pažymėtas laukas.

1.3. Pagrindiniai meniu elementai
Per meniu elementus suteikiama prieiga prie įvairių sąsajos funkcijų ir dalių. Kai kuriais atvejais ta
pačia funkcija galima pasinaudoti ir kitoje sąsajos vietoje, pvz., ant pasirinktų dokumentų spustelint
dešinįjį pelės klavišą. Jeigu rodoma itin šviesiai pilkos (beveik baltos) spalvos piktograma, funkcija
esamomis aplinkybėmis yra neaktuali arba šiuo metu prisijungęs naudotojas (Naudotojas) neturi
teisės naudotis funkcija.

1.3.1.

Failas

Failo meniu pateikiama prieiga prie įvairių funkcijų, kurių dauguma yra prieinamos ir kitose vietose.
Išimtis taikoma administravimo funkcijoms, kurios yra prieinamos tik šioje vietoje.

1.3.1.1.

Prisijungti

Šioje vietoje atveriamas iškylantysis langas, per kurį naudotojas gali prisijungti, kaip parodyta
toliau. Šis langas atveriamas tik tuomet, kai nė vienas naudotojas nėra prisijungęs, o naudotojo
valdymo funkcija yra įjungta. Daugiau informacijos pateikiama 15 skirsnyje „Naudotojo valdymas“
(„Naudotojo valdymas“).
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Paveikslas Nr. 6. Prisijungimo langas.

1.3.1.2.

Atsijungti

Atsijungus taikomoji programa veikia toliau, o pagrindinis langas lieka atvertas. Tuomet naudotojas
gali prisijungti, kaip aprašyta ankstesniame skirsnyje. Tai yra svarbu tik kai naudotojas yra
prisijungęs, o naudotojo valdymo funkcija yra įjungta. Daugiau informacijos pateikiama 15 skirsnyje
„Naudotojo valdymas“ („Naudotojo valdymas“).

1.3.1.3.

Sistemos administravimas

Ši funkcija leidžia tikslinti įvairius parametrus, kurie daro įtaką visos sistemos veikimui. Parinktis yra
prieinama tik pradžios puslapyje.
1.3.1.3.1.

Bendroji informacija

Užklausos riba – tai maksimalus dokumentų, rodomų atlikus vieną paiešką naršymo polangyje,
skaičius. Viršutinė riba gali būti taikoma siekiant užkirsti kelią visų sistemos pajėgumų, pvz.,
atminties, išnaudojimui, jeigu atlikus paiešką būtų rodoma per daug rezultatų.
1.3.1.3.2.

Saugumo politika

Šie parametrai yra susiję su naudotojų autentifikavimu, kaip aprašyta 15.1.2.2 skirsnyje
„Slaptažodžio valdymas“ („Slaptažodžio tvarkymas“) ir 15.1.2.4.1 skirsnyje „Bendroji informacija“
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(„Bendroji informacija“). Šios funkcijos yra svarbios tik jeigu naudojama naudotojo valdymo
funkcija.
1.3.1.3.3.

Eksportas

Pirmajame lauke Number of bulk exported documents allowed (Leistinas masiškai eksportuojamų
dokumentų skaičius) galima nustatyti maksimalų dokumentų, kuriuos galima eksportuoti vienu
metu, skaičių. Pavyzdžiui, šį skaičių galima nustatyti siekiant užtikrinti, kad eksportuojant
dokumentus saugojimo vietoje būtų pakankamai atminties.
Antrasis laukas Max number of bulk exported documents per directory (Maksimalus masiškai
eksportuojamų dokumentų pagal katalogą, skaičius) gali būti naudojamas maksimaliam į bet kurį
kitą aplanką perkeliamų failų skaičiui nustatyti. Pasiekus maksimalų skaičių, IUCLID 6 automatiškai
sukuria naują aplanką ir failus toliau eksportuoja į naują aplanką. Ši funkcija buvo nustatyta todėl,
kad kai kurių kompiuterinių failų sistemų sparta labai sumažėjo, kai, nepaisant jų dydžio, į tą patį
aplanką buvo perkeliama tūkstančiai failų.

1.3.1.4.

Naudotojo valdymas

Šioje meniu parinktyje pateikiamos nuorodos į funkcijas, kurias naudojant galima kurti ir valdyti
naudotojus, vaidmenis ir grupes. Daugiau informacijos apie naudotojus, vaidmenis ir grupes
pateikiama 15 skirsnyje. Šioje vietoje taip pat pateikiamos nuorodos į specialias naudotojų valdymo
priemones, kaip aprašyta toliau (žr. 15.1.2.5 skirsnį „Eksportuoti naudotojus“ („Naudotojų
eksportas“), 15.1.2.6 skirsnį „Atsisiųsti tuščio vartotojo csv failą“ („Atsisiųsti tuščių naudotojų csv“) ir
15.1.2.7 skirsnį „Naudotojų importas“ („Naudotojų importas“).

1.3.1.5.

Naujas

Ši funkcija naudojama naujai tam tikrai programinės įrangos objekto rūšiai, kuri būdinga IUCLID,
sukurti. Pavyzdžiui, Legal entity (Juridinis subjektas), Site (Gamybos vieta), Substance (Cheminė
medžiaga), Template (Šablonas), Mixture/Product (Mišinys / Produktas), Category (Kategorija),
Reference substance (Etaloninė cheminė medžiaga), Contact (Kontaktai), Literature reference
(Literatūros nuorodos) ir Annotation (Anotacija). Šia funkcija galima pasinaudoti atitinkamame
pradžios puslapio skydelyje spustelėjus dešinįjį pelės klavišą.

1.3.1.6.

Įrašyti

Naudojant šią funkciją, įrašomi duomenų bazėje padaryti pakeitimai. Sėkmingai įrašius duomenis,
rodomas pranešimas, kuriame galite matyti žalią informacijos piktogramą.

1.3.1.7.

Įrašyti pateikiant pastabą

Šioje vietoje įrašyta pastaba gali būti matoma informacijos skydelyje rodomoje pakeitimų istorijoje,
kaip aprašyta 1.10.4 skirsnyje „Pakeitimų istorija“ („Pakeitimų istorija“).
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Sukurti dokumentaciją

Šioje vietoje įjungiamas cheminės medžiagos duomenų rinkiniu pagrįstos dokumentacijos kūrimo
vediklis. Tačiau pirmiausia sąsajoje reikia pasirinkti cheminės medžiagos duomenų rinkinį.

1.3.1.9.

Eksportas

Naudojant šią funkciją, pasirinktas dokumentas paverčiamas IUCLID 6 formato failu, kurio plėtinys
yra i6z. Parinktys priklauso nuo eksportuojamų dokumentų pobūdžio. Žr. 17 skirsnį „Eksportas“
(„Eksportas“).
Galima pasirinkti keletą dokumentų; tokiu atveju kiekvienas pasirinktas dokumentas paverčiamas
atskiru failu.

1.3.1.10. Spausdinti
Naudojant šią funkciją, pasirinktas dokumentas paverčiamas PDF formato failu. Galite pasirinkti, ar
į sukuriamą failą perkelsite anotacijas.

1.3.1.11. Panaikinti
Naudojant šią funkciją, pasirinktas dokumentas iš sistemos panaikinamas visiškai ir negrįžtamai.
Jeigu sistemoje yra duomenų, susijusių su dokumentu, kurį ketinama panaikinti, rodomas
atitinkamas įspėjimas. Galima pasirinkti keletą dokumentų.

1.3.1.12. Išeiti
Tai yra sąsajos uždarymo funkcija. Jeigu sąsaja įdiegta kaip darbalaukio programa, ji visiškai
uždaroma. Jeigu sąsaja įdiegta serveryje, uždaroma vietinio kliento programos sąsaja, tačiau tai
nedaro jokio poveikio serveryje veikiančiai programai.

1.3.2.

Redaguoti

Šią meniu funkciją sudaro įprastos redagavimo funkcijos: anuliuoti, perdaryti, iškirpti, kopijuoti ir
įklijuoti. Šiuo atveju naudoti sparčiųjų klavišų derinius, pvz., CTRL+V (įklijuoti).

1.3.3.

Eiti

Šios parinktys leidžia vienu spustelėjimu pakeisti pagrindiniame vidiniame lange rodomą vaizdą.

1.3.3.1.

Grįžti

Ši funkcija leidžia grįžti į vėliausiai rodytą vaizdą. Jeigu į duomenų įvesties langą įrašyti duomenys
dar nėra įrašyti, pasirinkus funkciją Back (Grįžti), bus rodomas įspėjimas, kad, norint atlikti
pakeitimus, juos pirmiausia reikia įrašyti.
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Persiųsti

Šia funkcija anuliuojamas vėliausiai atliktas pirmiau aprašytas veiksmas Back (Grįžti).

1.3.3.3.

Pradžia

Spustelėjus mygtuką Home (Pradžia) atveriamas pradžios puslapis.

1.3.4.
1.3.4.1.

Rodyti
Fono darbai

Background jobs (Fono darbai) – tai užduotys, kurias IUCLID 6 atlieka fone, kad naudotojas
užduoties vykdymo metu galėtų toliau naudotis sąsaja. Kai kurios užduotys, pvz., didelio duomenų
kiekio eksportas, gali trukti pernelyg ilgai, kad naudotojas lauktų, kol duomenys bus eksportuoti.
Pasirinkus meniu elementą View / Background jobs (Rodyti / Fono darbai), atveriama fono darbų
konsolė, kurioje rodomas įrašas apie kiekvieną fono darbą. Viršuje rodomas vėliausiai pradėtas
darbas. Įraše rodoma darbo rūšis, vykdymo eiga ir baigti darbai, taip pat rodomas pranešimas, ar
darbas užbaigtas sėkmingai, ar ne. Toliau pateikiamas pavyzdys, kai konsolėje rodomi du įrašai.
Paveikslas Nr. 7. Fono darbų konsolė.

Norėdami gauti informacijos apie atliktą darbą, du kartus spustelėkite bet kurioje darbo vykdymo
eigos juostos vietoje (pažymėta raudonu apskritimu). Tuomet atveriamas iškylantysis langas,
kuriame pateikiama santrauka arba, jeigu darbas padalytas į keletą papildomų darbų, šių
papildomų darbų sąrašas. Tą pačią dviejų spustelėjimų taisyklę galima naudoti ir norint gauti
informacijos apie papildomus darbus.
Jeigu fone vykdomas duomenų eksportas, duomenis atsisiųsti galima tik per santraukos skirtuke,
kuris atveriamas du kartus spustelėjus darbo vykdymo eigos juostą, prieinamą atsisiuntimo
funkciją. Iškylančiajame lange, kuriame pateikiama informacija apie eksporto procesą, atveriamas
skirtukas Summary (Santrauka). Tam tikrais atvejais taip pat rodomas antras skirtukas Details
(Išsami informacija). Skirtuke Summary (Santrauka) rodomas atliktų veiksmų sąrašas ir pateikiama
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nuoroda, kurią spustelėjus galima iš karto atsisiųsti visus duomenis, tereikia spustelėti mygtuką,
kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.
Paveikslas Nr. 8. Fono darbų santrauka.

Skirtuke Details (Išsami informacija) pateikiamas į eksporto procesą įtrauktų atskirų objektų
sąrašas. Atsisiuntimo mygtukas šioje vietoje veikia taip pat kaip ir skirtuke Summary (Santrauka)
matomas analogiškas mygtukas.
Paveikslas Nr. 9. Išsami informacija apie fono darbus.
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Tuo metu, kai vykdomas koks nors darbas, apatinėje meniu įrankių juostos dešinėje pusėje
rodoma oranžinės spalvos pagal laikrodžio rodyklę besisukanti piktograma. Jeigu darbas trunka
neilgai, piktogramos sukimosi net nepastebėsite. Mirksinti piktograma reiškia, kad visi darbai yra
baigti, ir ji mirksi tol, kol sąraše nepanaikinami visi įrašai. Norėdami panaikinti įrašą, spustelėkite
įrašo dešinėje pusėje esančią kryžiaus piktogramą. Įrašo apie darbą nenaikinkite, kol neįsitikinote,
kad tame įraše esanti informacija jums nebereikalinga. Panaikinta informacija sąsajoje tampa
nebeprieinama.

1.3.5.
1.3.5.1.

Pagalba
Pagalba

Funkcija Help (Pagalba) atveria paskutiniu metu peržiūrėto IUCLID 6 puslapio pagalbos sistemą.
Pirmą kartą įjungus pagalbos funkciją rodomas numatytasis puslapis.

1.3.5.2.

Apie

Funkcija About (Apie) atveria langą, kuriame pateikiama techninė ir teisinė informacija apie
IUCLID 6 ir informacija apie konkrečią programinės įrangos versiją. Pavyzdžiui, programos versijos
numeris rodomas pirmojo lango apatinėje kairėje pusėje.

1.4. Viršutinė meniu įrankių juosta
Naudotojo patogumui šioje meniu įrankių juostoje pateikiamos nuorodos į dažniausiai naudojamas
funkcijas, kurios taip pat prieinamos pagrindiniame meniu. Toliau pateikiamas pavyzdys, kuriame
paryškinta dviejose vietose prieinama įklijavimo funkcija.
Paveikslas Nr. 10.

1.4.1.

Viršutinė meniu įrankių juosta.

Paieška pagal visuotinį unikalų pavadinimą

Norėdami atlikti kokio nors dokumento paiešką pagal jo visuotinį unikalų pavadinimą (UUID),
įklijuokite UUID į lauką ir spustelėkite padidinamojo stiklo piktogramą arba spauskite Enter klavišą.
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Paieškos rezultatai rodomi naršymo polangyje. Dažniausiai tai yra greičiausias būdas dokumentui
gauti, nes UUID yra lengvai prieinamas.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad gali būti rodomas daugiau nei vienas paieškos rezultatas. Pavyzdžiui,
atlikus cheminės medžiagos duomenų rinkinio paiešką, gali būti rodomas pats duomenų rinkinys ir
kiekviena dokumentacijose esanti jo kopija.

1.5. Pranešimų sritis
Ši sąsajos dalis naudojama sistemos pateikiamiems pranešimams rodyti, pvz., pranešama, kad
sėkmingai sukurtas naujas dokumentas. Jeigu rodoma klaida, kurios negalite paaiškinti, ir manote,
kad turėtumėte apie ją pranešti programinės įrangos paslaugų teikėjams, žr. 19 skiltį „Papildoma
pagalba“ („Papildoma pagalba“). Šioje vietoje vienu metu gali būti rodomas daugiau nei vienas
pranešimas. Norėdami matyti daugiau pranešimų, išskleiskite pranešimų srities langą
spustelėdami žemyn nukreiptą juodą rodyklę, esančią dešinėje pranešimų srities lango pusėje.
Jeigu norite sumažinti lango dydį, spustelėkite į viršų nukreiptą rodyklę.

1.6. Apatinė meniu įrankių juosta
Sąsajos apačioje, dešinėje pusėje rodomos toliau aprašytos funkcijos.

1.6.1.

Juridinis subjektas

Pirmajame lauke rodomas šiuo metu aktyvaus juridinio subjekto pavadinimas. Spustelėjus ant
lauko Legal entity (Juridinis subjektas), atveriamas išplečiamasis meniu, kuriame pateikiamas
dabartiniam naudotojui priskirtų juridinių subjektų sąrašas. Jeigu yra daugiau nei vienas juridinis
subjektas, šiuo metu aktyvų juridinį subjektą galima pakeisti iš sąrašo pasirenkant kitą juridinį
subjektą.

1.6.2.

Dabartinis naudotojas

Sąsajos apatinėje dešinėje pusėje matomas antras laukas, kuriame rodomas šiuo metu
prisijungusio naudotojo pavadinimas. Prieiga prie duomenų ir funkcijų nustatoma atsižvelgiant į
prisijungusio naudotojo teises.

1.6.3.

Fono darbų rodyklė

Sąsajos apatiniame dešiniajame kampe galima matyti apskritą piktogramą, kurioje rodoma fono
darbų būklė. Ji aprašyta 1.3.4.1 skirsnyje. „Fono darbai“ („Fono darbai“).

1.7. Pradžios puslapis
Pradžios puslapis automatiškai rodomas įjungus IUCLID 6 darbalaukio versiją arba prisijungus prie
serveryje įdiegtos versijos. Pradžios puslapis gali būti rodomas spustelėjus namelio piktogramą,
kurią rasite toliau parodytoje meniu įrankių juostoje, arba pasinaudojus pagrindinio meniu funkcija
Go / Home (Eiti / Pradžios puslapis).
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Paveikslas Nr. 11.

Pradžios puslapio piktograma.

Toliau rodomas sumažinto dydžio pradžios puslapio pavyzdys.
Paveikslas Nr. 12.
Perpus sumažintas pradžios puslapis, kuriame pelės žymeklis yra ant meniu elemento
„Dokumentacija“.

Norėdami bet kuriuo metu matyti pradžios puslapį, spustelėkite meniu įrankių juostoje matomą
namelio piktogramą. Pradžios puslapyje rodomi skydeliai, kuriuose suteikiama prieiga prie funkcijų,
susijusių su konkrečios rūšies objektu arba IUCLID 6 funkcija. Sąvoka objektas vartojama
konkrečios rūšies IUCLID būdingam duomenų objektui, nurodyti, pvz.: cheminė medžiaga ir
juridinis subjektas. Kiekviename skydelyje rodoma objekto arba funkcijos piktograma. Skydelis
aktyvuojamas, o jame matoma piktograma pakeičia spalvą, kai pelės žymeklis užvedamas ant bet
kurios skydelio vietos. Pirmą kartą spustelėjus aktyvų skydelį, atidaromas jo langas, o spustelėjus
dešinį pelės klavišą, rodomas parinkčių meniu, pvz., sukurti naują cheminės medžiagos duomenų
rinkinį, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.
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Paveikslas Nr. 13.
meniu.

Spustelėjus dešinį pelės klavišą ant pradžios puslapyje rodomo skydelio, rodomas jo

Paveikslas Nr. 13 pav. paaiškinimai:
1. pelės žymeklio nėra ant skydelio;
2. skydelis aktyvuojamas ant jo užvedus pelės žymeklį, o piktograma pakeičia savo spalvą;
3. antrą kartą spustelėjus pelės (dešinį) klavišą, rodomas funkcijų meniu. Šiame pavyzdyje
skydelyje Cheminė medžiaga rodoma tik viena funkcija, kuri naudojama naujai cheminei
medžiagai sukurti;
4. pasirinkite funkciją užvesdami ant jos pelės žymeklį ir spustelėkite pelės klavišą, kad funkcija
būtų vykdoma.
Skydeliai yra sugrupuoti į keturias sritis, iš kurių galima matyti, kad kiekviena grupė turi tam tikrą
bendrą požymį. Skydelis Dossier (Dokumentacija) rodomas centre ir jis yra didesnis už kitus, nes
tai pagrindinis skydelis, kuriame vykdomos reguliavimo užduotys. Kiekviename skydelyje prieinami
objektai ir funkcijos paaiškinami atskiruose šio vadovo skirsniuose. Toliau paaiškinamos skydelių
skirstymo į grupes priežastys.
Skydelyje Main tasks (Pagrindinės užduotys) pateikiamos nuorodos į objektus; šiuose
objektuose naudotojas įveda, pvz., toksikologinius duomenis, fizikinius ir cheminius duomenis ir
informaciją apie naudojimo būdus, atitinkančius specifinius naudotojo poreikius ir aplinkybes. Šiuos
duomenis galima keisti, pvz., atliekant vertinimą pagal konkretų reglamentą.
Skydelyje Tools and administration (Įrankiai ir administravimas) pateikiamos nuorodos į
funkcijas, kurios yra susijusios ne tiek su duomenų tvarkymu, kiek su asmenimis, turinčiais prieigą
prie konkrečių duomenų ir galimybę atitinkamais būdais perkelti duomenis į / iš IUCLID 6.
Skydelyje Inventories (Aprašai) pateikiamos nuorodos į objektus, naudojamus informacijai
saugoti, kuri paprastai nesikeičia ilgą laiką ir gali būti svarbi skirtingiems asmenims, kurie IUCLID 6
naudoja pačiais įvairiausiais tikslais. Pavyzdžiui, etaloninė cheminė medžiaga gali būti smulki
bendra molekulė, į kurią nuoroda pateikiama pačiais įvairiausiais atvejais. Skydelyje Reference
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substances (Etaloninės cheminės medžiagos) esančios informacijos paprastai negalima keisti,
tačiau ją galima redaguoti.
Skydelyje Plugins (Papildiniai) pateikiamos nuorodos į funkcijas, kurios sąmoningai nebuvo
įtaisytos į IUCLID funkcijų visumą, nes jos reikalingos ne visiems naudotojams, be to, atskira
prieiga prie tokių funkcijų sudaro sąlygas greičiau jas tobulinti neatnaujinant visos IUCLID
programinės įrangos. Žr. IUCLID 6 svetainę, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie
papildinius.
Funkcijos, kurios yra prieinamos skydelių grupėse Main tasks (Pagrindinės užduotys), Inventories
(Aprašai) ir User management (Naudotojo valdymas), rodomos į tris polangius padalytame
puslapyje, t. y. naršymo, duomenų ir informacijos polangiai, kaip parodyta toliau patiektame
paveiksle. Pagrindiniame lange matomų polangių dydį galima keisti spustelint ir tempiant jų
kraštines.
Paveikslas Nr. 14.

Naršymo (1), duomenų (2) ir informacijos (3) polangiai.

Naršymo, duomenų ir informacijos polangiai aprašomi tolesniuose skirsniuose.

1.8. Naršymo polangis
Naršymo polangis naudojamas konkrečiam dokumentui ir (arba) jo daliai pasirinkti, siekiant atlikti
su juo susijusią kokią nors funkciją arba perskaityti jame pateiktus duomenis. Prireikus galima
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pasirinkti daugiau nei vieną dokumentą ar jo dalį. Spustelėjus pradžios puslapio mygtuką,
atveriamas naršymo polangis, kuriame IUCLID 6 pagal numatytuosius parametrus lentelėje bando
parodyti visus pasirinktos rūšies objekto dokumentus. Pagal numatytuosius parametrus IUCLID 6
rodo pirmuosius 500 rezultatų. Šios ribos pakeitimo tvarka aprašyta 1.3.1.3.1 skirsnyje „Bendroji
informacija“ („Bendroji informacija“). Lentelėje rodomų dokumentų parinktis galima tikslinti
naudojant toliau aprašytą paieškos funkciją. Norėdami susipažinti su konkrečia dokumento dalimi,
naudokitės funkcija Table of content, TOC (Turinys), kaip aprašyta toliau.

1.8.1.

Naršymo lango paieškos skirtukas

Naršymo polangyje rodomas paieškos skirtukas. Jeigu be paieškos funkcijos yra ir kitų funkcijų,
kiekviena jų turi savo atskirą skirtuką. Išimtis taikoma naudojo valdymo polangiui, kuriame nėra
paieškos skirtuko, tačiau jame gali būti skirtukai User (Naudotojas), Roles (Vaidmuo) ir Group
(Grupė). Vadinasi paieškos funkcija yra prieinama visuose skirtukuose. Pavyzdžiui, pirmą kartą
atvėrus cheminės medžiagos naršymo polangį, rodomas tik paieškos skirtukas. Tačiau atvėrus
konkrečios cheminės medžiagos langą, sistema žino, su kuriuo dokumentu norima dirbti, todėl ji
rodo su dokumentu susijusius konkrečius duomenis po papildomais skirtukais TOC (Turinys) ir
Annotations (Anotacijos). Toliau pateikiamas paieškos pavyzdys.
Paveikslas Nr. 15.

Cheminės medžiagos paieška pagal pakeitimo datą.

Norėdami atlikti paiešką, į polangio viršuje esančius laukus įrašykite reikalingą informaciją ir
spustelėkite mygtuką Search (Ieškoti). Rezultatai rodomi po kriterijais esančioje lentelėje. Visuose
paieškos kriterijų laukuose įrašytus duomenis galima panaikinti vieną kartą spustelėjus mygtuką
Clear (Valyti). Žvaigždutės simbolį galima naudoti kaip pakeičiantį vieną ar daugiau simbolių.
Pavyzdžiui, įrašius paieškos kriterijų meth*, bus rodomi visi rezultatai, kurių pradžia yra meth.
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Paieškos rezultatų sąraše pateiktus įrašus galima pasirinkti, tuomet, pasinaudojant įvairiais meniu
arba ant šių įrašų užvedus pelės žymeklį ir spustelėjus dešinį pelės klavišą, galima vykdyti įvairias
su jais susijusias funkcijas. Naudojant įprastus metodus, galima pasirinkti keletą įrašų, nors tokiu
atveju ne visos funkcijos bus prieinamos. Norėdami atverti dokumentą, kurio duomenų ir
informacijos polangiuose būtų rodomos su dokumentu susijusios konkrečios reikšmės, pasirinkite
iš sąrašo dokumentą ir du kartus spustelėkite ant pasirinkto įrašo arba spustelėkite dešinį pelės
klavišą, kad atvertumėte meniu, ir pasirinkite funkciją Open (Atverti).
Polangio dalį, kurioje rodomi paieškos kriterijai, galima sumažinti ir išplėsti spustelint kriterijų
dešinėje pusėje esančią juodą rodyklę.
Paieškos rezultatų skaičius, kuris gali būti rodomas vienu metu, sumažintas iki 500, kad būtų
išvengta paieškos funkcijos perkrovos. Jeigu rezultatų yra daugiau nei 500, rodomas perspėjimas.
Geriau patikslinti paieškos kriterijus, užuot laukus, kol programa kuria nors konkrečia tvarka
pateiks duomenų bazėje rastus 500 rezultatų.

1.8.1.1.

Rezultato rūšis

Laukas Result type (Rezultato rūšis) naudojamas ieškomų objektų, kurie rodomi rezultatų lentelėje,
rūšiai pakeisti. Tą patį galima padaryti atvėrus pradžios puslapį ir spustelėjus objekto, kurio norite
ieškoti, rūšies piktogramą.

1.8.1.2.

Užklausos rūšis

Laukas Query type (Užklausos rūšis) naudojamas įvairių rūšių paieškai atlikti, kuri priklauso nuo
ieškomo objekto rūšies. Rodomos lauko reikšmės priklauso nuo objekto ir paieškos rūšies.
Pavyzdžiui, dokumentacijų galima ieškoti pagal priemaišas; tokiu atveju rodomi cheminių medžiagų
priemaišų identifikatorių įvesties laukai.

1.8.1.3.

Nuosavybės teisė

Ownership (Nuosavybės teisė) rodoma kaip kriterijus tik jeigu yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas
saugumo režimas (IBS), kaip aprašyta 15.2.2.5 skirsnyje „IBS valdymas“ („IBS valdymas“).

1.8.1.4.

Grupė

Group (Grupė) rodoma kaip kriterijus tik jeigu yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo
režimas (IBS), kaip aprašyta 15.2.2.5 skirsnyje „IBS valdymas“ („IBS valdymas“).

1.8.1.5.

Paieškos rezultatų filtravimas

Lauke Filter (Filtravimas) galima įvesti tekstinį paieškos terminą, pagal kurį iš karto atrūšiuojami
lentelės įrašai. Filtravimo funkciją galima atpažinti iš piltuvėlio piktogramos, kuri parodyta toliau
pateiktame pavyzdyje.
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Paveikslas Nr. 16.

Paieškos rezultatų filtravimas.

Paieškos rezultatas rodomas, jeigu jame yra bet kuriuose sąrašo laukuose įvestas paieškos
terminas. Pirmiau pateiktame pavyzdyje, filtravimas atliekamas pagal konkretų mėnesį. Tarpai
suprantami tiesiogiai. Nesvarbu, ar paieškos terminas rašomas didžiosiomis, ar mažosiomis
raidėmis.
Paieškos terminą galima trinti spustelėjus lauko dešinėje pusėje esančią kryžiaus piktogramą.

1.8.2.

Naršymo lango turinio (TOC) skirtukas

Kai dokumentas yra atvertas, turinio (TOC) skirtukas rodomas cheminės medžiagos,
mišinio / produkto ir šablono polangiuose. Turinį galima rasti IUCLID 5 skirsnių medyje, kuriame
rodoma dokumento duomenų struktūra ir pateikiama prieiga prie atskirų dokumento skirsnių.
Tačiau IUCLID 6 EBPO suderintų šablonų laukai ir įvairūs su konkrečiais teisės aktais susiję
skirsniai atskiriami pagal kiekvieną teisės aktą, o skirsnių rinkinius galima rasti po nuorodomis į
CORE arba IUCLID CORE. Su konkrečiais teisės aktais susijusių grupių skirsniai nėra privalomi.
IUCLID 6 naudojami šie aukščiausio lygio skirsniai: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP ir
EU_REACH. Duomenų įvedimo dokumentacija, siekiant įvykdyti konkretų reguliavimo reikalavimą,
nėra šios IUCLID 6 pagalbos sistemos dalykas, tačiau galima palyginti tam tikrus IUCLID 5 ir
IUCLID 6 turinių aspektus.
Kaip ir IUCLID 5, skirsniai, kurie yra reikalingi teikiant konkrečios rūšies dokumentaciją, gali būti
rodomi spustelėjus juodą rodyklę, esančią dešinėje turinio pusėje, ir pasirenkant vieną iš parinkčių,
kaip parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 17.

Keisti teikiamos dokumentacijos rūšį turinio lange.
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Šiuo atveju turinio medžio struktūra pasikeičia taip, kad joje rodomi skirsniai, kurie yra reikalingi
teikiant konkrečios rūšies dokumentaciją. Skirsniai, kuriuose reikia įvesti duomenis, pažymėti
raudona žvaigždute. Pavyzdžiui, toliau rodomas REACH registracijos (10–100 tonų) pavyzdys.
Paveikslas Nr. 18.
Turinio langas, kuriame rodomas dokumentacijos pateikimas pagal REACH
registracijos rūšį 10–100 tonų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad CORE skirsnis nebėra matomas, o rodomi skirsniai yra labai panašūs į
IUCLID 5 skirsnius. Duomenų skirsniai, kurie yra reikalingi teikiant dokumentaciją, perimti iš
CORE, OECD ir EU_REACH skirsnių. Norėdami grįžti į langą, kuris buvo rodomas pirmą kartą
atvėrus dokumentą, išplečiamajame pateikiamos dokumentacijos rūšių meniu pasirinkite Complete
table of contents (Išsamus turinys). Visus į atvertą konkrečios rūšies dokumentacijos pateikimo
langą įvestus duomenis dabar galima matyti po pagrindiniu skirsniu, iš kurio buvo atvertas
poskirsnis. Pavyzdžiui, jeigu teikiant REACH registracijos (10–100 tonų) dokumentaciją, į skirsnį
3.3 Sites (3.3 Gamybos vietos) įterpiamas skirsnis Sites (Gamybos vieta), jis rodomas skirsnio
CORE / 3.3 Sites (3.3 Gamybos vietos) išsamaus turinio skirtuke. Panašiai, jeigu teikiant REACH
registracijos (10–100 tonų) dokumentaciją, į skirsnį 6.1.1 Short-term toxicity to fish (6.1.1
Trumpalaikis toksinis poveikis žuvims) įterpiama pakitimo tyrimo santrauka, ji rodoma OECD
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skirsnio suderinto šablono poskirsnyje C. Effects on biotic systems, section 41 Short-term toxicity
to fish (C. Poveikis biotinėms sistemoms, 41 skirsnis. Trumpalaikis toksinis poveikis žuvims).
Jei skirsnių medyje duomenis norite pateikti greičiau, atverkite skirsnį ir užvedę pelės žymeklį ant
jo pavadinimo spustelėkite dešinį pelės klavišą. Toliau nurodytas įrašo rūšis galima sukurti
priklausomai nuo konkretaus skirsnio.

1.8.2.1.

Pakitimo tyrimo įrašas

Visi duomenys, įvesti naudojant OECD skirsnio suderintus šablonus, laikomi pakitimo tyrimo
įrašais.
Pavyzdžiui, „OECD / A Physico...“ (OECD / fizikinės ...) / „2 Melting point …“ (2 lydymosi taškas
...).
Paveikslas Nr. 19. Pakitimo tyrimo įrašo sukūrimas OECD skirsnyje.

1.8.2.2.

Pakitimo santrauka

CORE skirsnio 4–7 poskirsniuose visi įvesti duomenys laikomi pakitimo santraukomis.
Pavyzdžiui, „CORE / 4 Physico...“ (CORE / 4 fizikinės ...) / „4.2 Melting point …“ (4.2 lydymosi
taškas ...).
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Paveikslas Nr. 20.

Pakitimo santraukos sukūrimas CORE skirsnyje.

Jeigu pakitimo tyrimo įrašas sukuriamas OECD skirsnyje, o tame pačiame CORE skirsnio
poskirsnyje sukuriama pakitimo santrauka, tais atvejais, kai rodomas su konkrečiu teisės aktu
susijęs toks skirsnis, rodomos abi pakitimo santraukos. REACH atveju abu pirmiau pateikti
pavyzdžiai dėl lydymosi taško atrodo maždaug taip, kaip parodyta toliau pateiktame paveiksle.
Paveikslas Nr. 21.

Pagal konkretų teisės aktą kartu rodomi pakitimo santrauka ir pakitimo tyrimo įrašas.
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1.8.2.3.

Įrašas

Jeigu įraše pateikiami duomenys, kurių negalima apibūdinti kaip pakitimo tyrimo, jis paprasčiausiai
vadinamas įrašu.
Visi į EU_REACH ir EU_BPR skirsnius įvesti duomenys laikomi įrašais.
Pavyzdžiui, CORE 3.10.
Paveikslas Nr. 22.

1.8.2.4.

Įrašo sukūrimas EU_REACH skirsnyje.

Santrauka

Kitaip nei pakitimo santrauka, santrauka reiškia tik įrašus, o ne pakitimo tyrimo įrašus.
EU_BPR skirsnyje visi įrašai laikomi santraukomis arba įrašais.
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Paveikslas Nr. 23.

1.8.2.5.

Santraukos sukūrimas EU_BPR skirsnyje.

Fiksuotas įrašas

Fiksuotas įrašas sukuriamas skirsnyje, kuriame gali būti tik vienas įrašas. Visuose kituose
skirsniuose gali būti daugiau nei vienas įrašas.
Pavyzdžiui, CORE 1.1 Identification (1.1 Identifikavimas).

1.8.2.6.

Turinio filtravimas

Filtravimas yra laukas, kuriame galima įvesti paieškos terminą, pagal kurį iš karto atrūšiuojami
turinio įrašai. Rodoma kiekviena turinio antraštė, kurioje yra paieškos terminas, nepaisant jo vietos
turinio antraštėje. Ši funkcija taikoma visiems įrašams ir santraukoms. Turinio hierarchija
išplečiama tiek, kiek to reikia paieškos terminą atitinkančiai (-ioms) antraštei (-ėms) parodyti.
Tarpai suprantami tiesiogiai. Nesvarbu, ar paieškos terminas rašomas didžiosiomis, ar mažosiomis
raidėmis.
Paieškos terminą galima trinti spustelėjus lauko dešinėje pusėje esančią kryžiaus piktogramą.
Toliau pateiktame pavyzdyje pavaizduota galimybė filtruoti pagal skirsnių pavadinimus:
ieškant termino biot, bus rodomi rezultatai, susiję su OECD / C Effect on biotic systems / 56
Biotransformation and kinetics (EBPO / C. Poveikis biotinėms sistemoms / 56. Biotransformacija ir
kinetika);
ieškant termino bioti, bus rodomi rezultatai, susiję su OECD / C Effect on biotic systems (EBPO /
C. Poveikis biotinėms sistemoms).
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1.8.2.7.

Turinio funkcijų meniu

Dešinėje filtravimo lango pusėje yra baltos į apačią nukreiptos rodyklės piktograma. Spustelėjus
šią piktogramą, atveriamas meniu, kaip parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 24.

1.8.2.7.1.

Turinio funkcijų meniu atvėrimas.

Atnaujinti

Spustelėjus Refresh (Atnaujinti), turinys atnaujinamas atsižvelgiant į vėliausiai į duomenų bazę
įvestus duomenis.
1.8.2.7.2.

Išplėsti viską

Spustelėjus Expand all (Išplėsti viską), rodoma išsami turinio medžio struktūra.
1.8.2.7.3.

Sutraukti viską

Spustelėjus Collapse all (Sutraukti viską), rodomos tik pirmo lygmens turinio medžio struktūros
šakos.
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Atnaujinti nuorodas

Naudojant funkciją Update references (Atnaujinti nuorodas), visi įrašų ir santraukų, susietų su
dokumentu, pakeitimai kopijuojami į tą dokumentą. Tokios nuorodos sukuriamos naudojant mainų
srities tvarkytuve prieinamą funkciją įklijuoti nuorodą, kaip aprašyta 1.10.2 skirsnyje „Mainų srities
tvarkytuvas“ („Mainų srities tvarkytuvas“). Jeigu įrašas arba santrauka yra nuoroda, turinyje jo
piktogramą dengia rodyklė.
1.8.2.7.5.

Rodyti tik įrašus

Show only records (Rodyti tik įrašus) yra turinio filtravimo funkcija, kuria pasinaudojus rodomi tik
įrašai ir pakeitimo tyrimo įrašai.
1.8.2.7.6.

Rodyti tik santraukas

Show only records (Rodyti tik santraukas) yra turinio filtravimo funkcija, kuria pasinaudojus
rodomos tik santraukos ir pakitimo santraukos.
1.8.2.7.7.

Rodyti viską

Show all (Rodyti viską) funkcija panaikina visus įrašams arba santraukoms taikomus filtrus.
1.8.2.7.8.

Kopijuoti turinį į mainų sritį

Funkcija Copy contents to clipboard (Kopijuoti turinį į mainų sritį) kopijuoja visus turinio duomenis į
mainų sritį nepaisant to, kuris langas rodomas.

1.8.3.

Naršymo lango anotacijų skirtukas

Skirtukas Annotations (Anotacijos) rodo visų su pasirinktu dokumentu susijusių anotacijų sąrašą.
Spustelėjus ant sąraše esančio įrašo, atveriamas anotacijos duomenų polangis. Tą patį galima
padaryti pradžios puslapyje atvėrus anotacijų polangį, kuriame, norėdami surasti anotaciją, du
kartus spustelėkite ant paieškos rezultatuose pateikto anotacijos įrašo.
Anotacijų skirtukas rodomas cheminės medžiagos, mišinio / produkto, šablono ir dokumentacijos
objektų polangiuose.

1.9. Duomenų polangis
Duomenų polangio paskirtis – skaityti arba redaguoti konkrečiuose dokumento laukuose esančius
duomenis. Naršymo polangyje pirmiausia reikia pasirinkti dokumentą ir tuomet jį atverti. IUCLID 6
nėra redagavimo režimo, kuris buvo naudojamas IUCLID 5.
Dauguma IUCLID 5 laukų į IUCLID 6 buvo perkelti jų nepakeitus ir šiuo atveju jų naudojimo
rekomendacijos nepasikeitė.
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1.10. Informacijos polangis
Informacijos polangyje rodomos reikšmės ir funkcijos yra susijusios su atvertu dokumentu. Tai
apima pranešimą apie dokumento techninius identifikatorius, informaciją apie duomenis, susijusius
su dokumentu, ir dokumente padarytų pakeitimų istoriją. Kitaip nei IUCLID 5, informacijos
polangyje taip pat integruota mainų srities funkcija.

1.10.1. Informacija
Informacijos polangyje rodoma informacija apie dokumento rūšį ir jo visuotinį unikalų pavadinimą
(UUID). Jeigu dokumentas yra įtrauktas į dokumentaciją, rodomas dokumentacijos UUID.

1.10.1.1. Originalus dokumentas
Originalus dokumentas rodomas, jeigu atvertas dokumentas yra susietas su įrašu arba santrauka.
Spustelėjus atitinkamą mygtuką, nuoroda gali būti atnaujinama arba pašalinama. Jeigu nuoroda
pašalinama, susietas įrašas arba santrauka tampa įrašo arba santraukos, į kurį (kurią) buvo
pateikta nuoroda, statine kopija. Šioje kopijoje pateikiami per paskutinį atnaujinimą gauti
duomenys. Toliau pateikiamas pavyzdys.
Paveikslas Nr. 25.

Referencinis originalus dokumentas.

1.10.2. Mainų srities tvarkytuvas
Mainų srityje gali būti pateikiami duomenys apie įrašus, pakitimo tyrimo įrašus, santraukas ir
pakitimo santraukas, kurie buvo nukopijuoti ant turinyje rodomų jų įrašų spustelėjus dešinį pelės
klavišą. Toliau pateikiamas pavyzdys.
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Paveikslas Nr. 26.

Mainų srities tvarkytuvas

Paveikslas Nr. 26 pav. paaiškinimai:
1. įklijuoti pasirinktą;
2. įklijuoti viską;
3. įklijuoti pasirinktą kaip nuorodą;
4. įklijuoti viską kaip nuorodą;
5. panaikinti pasirinkimus;
6. panaikinti viską.
Į mainų sritį perkeltas įrašas gali būti įklijuotas į dokumentą kaip unikalus įrašas arba kaip nuoroda.
Cheminės medžiagos, mišinio / produkto arba šablono objekto polangio turinyje kaip nuoroda
įklijuotas įrašas rodomas su rodykle ant jo piktogramos. Referencinio dokumento nuorodos gali būti
atnaujinamos visos iš karto arba atskirai pagal kiekvieną susietą įrašą arba santrauką. Kiekvienas
įrašas arba santrauka atskirai atnaujinami informacijos polangyje, kaip aprašyta 1.10.1 skirsnyje
„Informacija“ („Informacija“).

1.10.3. Priedai
Šioje vietoje valdomi atverto dokumento ir jo priedų ryšiai. Priedai – tai atskiri kompiuteriniai failai,
sukurti nenaudojant IUCLID. Priedai gali būti pridedami, atveriami ir panaikinami, be to, galima
įrašyti su jais susijusias pastabas.

1.10.4. Pakeitimų istorija
Pakeitimų istorija rodo įvykių, susijusių su atvertu dokumentu, sąrašą tik skaitymo režimu.
Pakeitimų istoriją sudaro šie laukai: date (data), author (autorius), legal entity (juridinis subjektas),
remarks (pastabos). Autoriaus pavadinimas sutampa su naudotojo pavadinimu.
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1.10.5. Anotacijos
Šioje vietoje valdomi atverto dokumento ir jo anotacijų ryšiai. Anotacijos gali būti susietos su
cheminės medžiagos, mišinio / produkto, šablono ir dokumentacijos objektais. Mygtukas New
(Naujas) naudojamas naujai anotacijai sukurti, kuri automatiškai susiejama su atvertu dokumentu.
Mygtukas Link (Susieti) naudojamas dokumentui priskirti esamą anotaciją. Norėdami pasinaudoti
šia funkcija, spustelėkite mygtuką Link (Susieti), kad atvertumėte paieškos langą. Ieškokite
anotacijos, pasirinkite ją ir spustelėkite mygtuką Assign (Priskirti). Naudojant įprastus metodus,
galima pasirinkti daugiau nei vieną anotaciją.

1.10.6. Nuorodos
Šis skirtukas rodomas tik jeigu atvertas dokumentas yra anotacija. Jame pateikiamas su anotacija
susijusių dokumentų sąrašas. Ryšys gali būti panaikinamas pasirenkant iš sąrašo dokumentą ir
spustelint mygtuką Unlink (Atsieti).

2. Cheminė medžiaga
Cheminė medžiaga yra IUCLID programinės įrangos objektas, naudojamas informacijai apie
medžiagą, kuri reguliavimo tikslais laikoma chemine medžiaga, saugoti.
Cheminės medžiagos polangyje esantys laukai sukurti taip, kad juose būtų galima įrašyti pačią
įvairiausią su cheminių medžiagų reguliavimu susijusią informaciją. Kai kurie laukai yra susiję su
konkrečiais teisės aktais, o kiti yra bendresnio pobūdžio. Šiame vadove neaptariama, kokios rūšies
duomenis reikėtų įvesti kiekviename lauke. Žr. su konkrečiais teisės aktais, kuriuose reikalaujama
pateikti duomenis, susijusias gaires. Laukai rodomi turinyje (TOC). Bendros IUCLID 6 turinio
funkcijos aprašytos 1.8.2 skirsnyje „Naršymo lango turinio (TOC) skirtukas“ („Naršymo lango
turinio (TOC) skirtukas“).
Cheminės medžiagos tapatybė apibūdinta 1 skirsnyje „Bendroji informacija“. Skirsnyje 1.1
Identification (1.1 Identifikavimas) yra du privalomi laukai: Substance name (Cheminės medžiagos
pavadinimas) ir Legal entity (Juridinis subjektas). Norėdami susieti juridinį subjektą, spustelėkite
susiejimo piktogramą , esančią lauke Legal entity (Juridinis subjektas), pasirinkite juridinį
subjektą ir spustelėkite Assign (Priskirti). Skirsnyje 1.1 Identification (1.1 Identifikavimas) cheminės
medžiagos svarbiausią sudedamąją dalį galima identifikuoti patiekiant nuorodą į etaloninę cheminę
medžiagą. Išsamesnė informacija apie cheminės medžiagos tapatybę pateikiama skirsnyje 1.2
Composition (1.2 Sudėtis), kuriame galima apibūdinti vieną arba daugiau sudėčių. Sudėtyje gali
būti nurodomos sudedamųjų dalių, priedų ir priemaišų tapatybės ir atitinkamos jų proporcijos.
Norėdami tinkamai apibūdinti cheminės medžiagos tapatybę pagal konkretų teisės aktą, žr. to
teisės akto gaires.

2.1. Su chemine medžiaga susijusi informacija
Skirsnyje 0 Related information (0 Susijusi informacija), kuriame apibūdinama cheminė medžiaga,
yra papildomi skirsniai, kuriuose rodoma, kaip konkreti cheminė medžiaga yra susijusi su kitos
rūšies objektais: Template (Šablonas), Category (Kategorija), Mixture/Product
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(Mišinys / produktas) ir Assessment entity (Vertinimo objektas). Toliau rodomas jų išdėstymas
turinyje.
Paveikslas Nr. 27.
skirsniai.

Išsamus cheminės medžiagos objekto turinys, kuriame rodomi susijusios informacijos

Skirsnis Templates (Šablonai) rodoma, kurie šablonai yra pridėti prie cheminės medžiagos, kaip
aprašyta 4 skirsnyje „Šablonas“ („Šablonas“). Skirsnyje Categories (Kategorija) rodoma, kurioms
kategorijoms priskirta cheminė medžiaga, kaip aprašyta 5 skirsnyje „Kategorija“ („Kategorija“).
Skirsnyje Mixtures (Mišiniai) rodoma, kuriuose mišiniuose / produktuose naudojama cheminė
medžiaga, kaip aprašyta 3 skirsnyje „Mišinys / Produktas“ („Mišinys / produktas“). Skirsnyje
Assessment entities (Vertinimo objektai) pateikiama informacija, kaip cheminė medžiaga
naudojama vertinimo procese, kaip aprašyta 2.2 skirsnyje „Vertinimo objektas“ („Vertinimo
objektas“).

2.2. Vertinimo objektas
Vertinimo objekto koncepciją galima vertinti kaip cheminės medžiagos savybių (susijusių su visais
pakitimais) duomenų rinkinį, kuris naudojamas vertinimo tikslais. Ši koncepcija sudaro sąlygas
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apibūdinti nuoseklius savybių, kurios yra svarbios vertinant cheminės medžiagos konkrečias
sudėtis / formas (kurios pateikiamos rinkai arba sukuriamos po panaudojimo), rinkinius.
Vertinimo objekto koncepcijos tikslas – sukurti įrankį, kuris padėtų naudotojams rengti IUCLID
sudėtingų vertinimo atvejų dokumentaciją. Kai vertinimas nesudėtingas, poreikio taikyti tokią
koncepciją nėra.
Kiekvieną vertinimo objektą sudaro pavadinimas, sudėtis ir susijusių pakitimo santraukų sąrašas,
kuriuo pagrindžiamas vertinimo objekto buvimas. Visus konkretaus pakitimo santraukai svarbius
pakitimo tyrimo įrašus vertintojas turi aktyviai susieti su pačia santrauka.

2.3. Vertinimo objektas IUCLID 6 programoje
Spustelėjus ant skirsnio 0.4 Assessment entity (0.4 Vertinimo objektas), atveriamas polangis
Assessment entity overall pane (Bendra informacija apie vertinimo objektą). Lauke Description of
the chemistry of the substance during its life cycle (Cheminės medžiagos cheminių savybių per
gyvavimo ciklą aprašas) reikėtų aprašyti vertinimo metodą, pagrįstą cheminės medžiagos struktūra
ir žiniomis apie jos naudojimą, taip pat nurodyti bendrus motyvus, kuriais remiantis kuriami
vertinimo objektai.
Taip pat rodomas specialus laukas, kuriame galima pateikti visuomenei skirtą aprašymą.
Tame pačiame bendrame polangyje esančioje lentelėje Assessment entities table (Vertinimo
objektų lentelė) rodomas išsamus apibendrintas su chemine medžiaga susijusių prieinamų
vertinimo objektų sąrašas. Ši lentelė automatiškai sukuriama iš karto, kai cheminės medžiagos
objekto 0.4 skirsnyje apibūdinamas vertinimo objektas. Naudojant funkciją go to link target (eiti į
saito paskirtį), galima pereiti į pasirinktą vertinimo objektą ir matyti susijusią informaciją.

2.3.1.

Kaip sukurti vertinimo objektą?

Vertinimo objektą galima sukurti Cheminės medžiagos polangio turinyje ant skirsnio 0.4
spustelėjus dešinį pelės klavišą, tuomet reikia spausti mygtuką New (Naujas) ir pasirinkti vertinimo
objekto rūšį. Galimos parinktys:
•
•
•
•

registruotoji cheminė medžiaga;
konkreti registruotosios cheminės medžiagos sudėtis / forma;
registruotosios cheminės medžiagos sudedamoji dalis (sudedamųjų dalių grupė);
registruotosios cheminės medžiagos transformacija.

Toliau aprašyti laukai rodomi visada, nepaisant pasirinktos vertinimo objekto rūšies.

2.3.1.1.

Vertinimo objekto pavadinimas

Naudotojas turėtų nurodyti vertinimo objekto pavadinimą. Kadangi šis pavadinimas nebus rodomas
medžio rodinyje, vertinimo objektą siūloma pervardyti taip, kad jis atitiktų medžio rodinį.

2.3.1.2.

Ryšys su registruotąja chemine medžiaga

Jis priklauso nuo vertinimo objekto rūšies. Laukas prieinamas tik skaitymo režimu.
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Vertinimo objekto sudėtis

Šioje lentelėje naudotojas apibūdina vertinimo objekto sudėtį, kad padėtų suprasti vertinimo
objekto apibrėžtį. Priklausomai nuo vertinimo objekto rūšies, naudotojas gali nustatyti ryšį su vienu
iš toliau nurodytų elementų:
- 1.2 skirsnyje [Specific composition/form of the registered substance (Konkreti registruotosios
cheminės medžiagos sudėtis / forma)] prieinama sudėtis;
- etaloninių cheminių medžiagų, kurios naudojamos 1.2 skirsnyje [(group of) constituent in the
registered substance (registruotosios cheminės medžiagos sudedamoji dalis (sudedamųjų dalių
grupė))] nurodytose sudėtyse, sąrašas;
- viena iš etaloninių cheminių medžiagų, prieinamų IUCLID [transformation of the registered
susbtance (registruotosios cheminės medžiagos transformacija)].

2.3.1.4.

Su vertinimo objektu susijusios sudėtys / formos

Nuoroda į 1.2 skirsnyje nurodytas sudėtis gali būti pateikiama siekiant nurodyti, kad tikimasi, jog
vertinimo objektas bus naudojamas vertinant tas sudėtis. Tokia nuoroda yra naudinga siekiant
suprasti vertinimo metodą, o ypač ryšį tarp:
1. sudėties ir naudojimo (prieinama IUCLID 3.5 skirsnyje);
2. naudojimo veiklos ir poveikio įverčių (vertinimo objektams).

2.3.1.5.

Papildoma informacija

Informuoti apie bendruose paaiškinimuose dar nenurodytas konkrečias priežastis, dėl kurių
vertinimo objektas buvo sukurtas lauke Description of the chemistry of the substance during its life
cycle (Cheminės medžiagos cheminių savybių per gyvavimo ciklą aprašas). Pavyzdžiui, asmuo šį
lauką galėtų naudoti, kad paaiškintų sudedamųjų dalių (jų grupių) skirstymo į grupes priežastis.

2.3.1.6.

Susieta pakitimo santrauka

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir IUCLID duomenų rinkinio informacijos rūšiavimą, visi su vertinimo
objektu susiję tyrimo įrašai ir pakitimo santraukos, turėtų būti su juo susietos. Tai, pvz., sudarys
sąlygas juos rūšiuoti atsižvelgiant į IUCLID duomenų rinkinį ir teikti apie juos surūšiuotą informaciją
CSR tais atvejais, kai naudojama Report generator (Ataskaitų kūrimo) funkcija. Šioje lentelėje
naudotojas gali susieti visas vertinimo objektui svarbias pakitimo santraukas. Prireikus pakitimo
santraukos reikšmės svarbą vertinimo objektui galima pateikti lauke Notes (Pastabos), pakitimo
santrauką susiejant su vertinimo objektu. Kiekvienoje susietoje pakitimo santraukoje naudotojai
raginami pateikti nuorodą į visus tyrimo įrašus, kurie yra svarbūs pačiai santraukai. Taip vertinimo
objektas netiesiogiai susiejamas su pakitimo tyrimais.

2.3.1.7.

Reagavimo schema

Prireikus įkelkite reagavimo schemos paveikslą [Transformation of the registered substance
(Registruotosios cheminės medžiagos transformacija)].
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3. Mišinys / produktas
Mišinys / produktas yra IUCLID programinės įrangos objektas, naudojamas informacijai apie
medžiagą, kuri reguliavimo tikslais laikoma mišiniu arba pagal biocidinių produktų teisės aktą BPR
produktu, saugoti.
Mišinio / produkto objekto struktūra yra panaši į cheminės medžiagos objekto struktūrą, kuri
aprašyta 2 skirsnyje „Cheminė medžiaga“ („Cheminė medžiaga“), tačiau skirsnyje 1.2 Composition
(Sudėtis) yra svarbių skirtumų. Jame yra papildomas laukas Formulation type (Formulės rūšis),
kuris yra susijęs su lauku Products (Produktai). Be to, lauke Mixture/Product (Mišinys / Produktas)
gali būti rodoma parinktis components (komponentai), o ne constituents (sudedamosios dalys).
Šiuo atveju gali būti keletas komponentų, priemaišų ir priedų, kurie visi gali reikšti ne tik etaloninę
cheminę medžiagą, bet ir cheminę medžiagą arba mišinį / produktą. Todėl tais atvejais, kai
nuoroda pateikiama siekiant apibrėžti komponento, priemaišos arba priedo tapatybę, būtina
pasirinkti objekto rūšį, kaip parodyta toliau pateiktame paveiksle.
Paveikslas Nr. 28.

Pasirinkite mišinio / produkto sudėtyje nurodyto objekto rūšį.

Pasikartojančiuose blokuose rodomi įvairūs komponentai, priemaišos ir priedai. Toliau pateikiamas
pavyzdys, kuriame rodomi du komponentai – abu jie yra cheminės medžiagos. Šiuo atveju nėra
jokių priemaišų ir yra vienas priedas.
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Paveikslas Nr. 29.

Mišinio / produkto sudėties pavyzdys.

3.1. Su mišiniu / produktu susijusi informacija
Skirsnyje 0 Related information (0 Susijusi informacija), kuris taikomas mišiniui / produktui,
rodomas papildomas skirsnis, iš kurio matyti, kurie šablonai yra tiesiogiai pridėti prie konkretaus
mišinio / produkto, kaip aprašyta 4 skirsnyje „Šablonas“ („Šablonas“).

4. Šablonas
Šablonas yra objektas, leidžiantis vienu metu įvairių skirsnių duomenis įterpti į cheminės
medžiagos arba mišinio / produkto objektą iš naujo rankiniu būdu nekuriant visų skirsnių atskirai ir
pakartotinai neįrašant duomenų.
Šabloną sudaro du privalomi laukai: Template name (Šablono pavadinimas) ir Legal entity
(Juridinis subjektas). Norėdami susieti juridinį subjektą, spustelėkite susiejimo piktogramą ,
esančią lauke Legal entity (juridinis subjektas), pasirinkite juridinį subjektą ir spustelėkite Assign
(Priskirti). Šablono struktūra yra panaši į cheminės medžiagos objekto struktūrą, tačiau jame nėra
CORE skirsnio 0 ir papildomų skirsnių 1.1 Identity (1.1 Tapatybė) ir 1.3 Identifiers (1.3
Identifikatoriai), nes jie pateikiami iš objekto, su kuriuo susietas šablonas.
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4.1. Šablone rodoma sudėtis
Skirsnis 1.2 Composition (1. 2 Sudėtis) yra skirtingas, kai kalbama apie cheminę medžiagą ir
mišinį / produktą. Norint tą patį šabloną susieti su chemine medžiaga arba mišiniu / produktu,
galima sukurti dviejų skirtingų rūšių sudėtis, vieną skirtą cheminei medžiagai, o kitą –
mišiniui / produktui, kaip parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 30.

Sukurti sudėties šabloną.

Sudėčių pavadinimai pridedami iš anksto, atsižvelgiant į jų rūšį, kaip parodyta toliau pateiktame
pavyzdyje.
Paveikslas Nr. 31.

Cheminės medžiagos ir mišinio / produkto šablonuose nurodytos sudėtys.
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Kai šablonas susiejamas su chemine medžiaga arba mišiniu / produktu, pridedama tik teisingai
nurodyta sudėtis.

4.2. Šablono susiejimas su chemine medžiaga arba mišiniu / produktu
Norėdami susieti šabloną, atverkite cheminės medžiagos arba mišinio / produkto polangį, kad
matytumėte turinį, atverkite CORE skirsnį „0 Related information“ (0 Susijusi informacija) ir du
kartus spustelėkite ant Template (Šablonas). Tuomet atveriamas šablono valdymo langas, kuriame
rodoma informacija apie tą cheminę medžiagą arba mišinį / produktą, kaip parodyta toliau
pateiktame pavyzdyje.
Paveikslas Nr. 32.

Pridėti kopijuojamąjį arba siejamąjį šabloną.

Šabloną galima pridėti dviem skirtingais būdais, t. y. pridėti siejamąjį arba kopijuojamąjį šabloną.
Inherit (siejamojo) tipo šablone sukuriama dinaminė nuoroda iš cheminės medžiagos arba
mišinio / produkto objekto į šabloną. Galima keisti tik šablono, o ne cheminės medžiagos arba
mišinio / produkto objekto, su kuriuo susietas šablonas, duomenis. Šablone padarytus pakeitimus
iš karto galima matyti cheminėje medžiagoje arba mišinyje / produkte.
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Copy (kopijuojamojo) tipo šablone šablono dokumentų kopijos pridedamos prie cheminės
medžiagos arba mišinio / produkto objekto. Šiuo atveju nėra jokios sąsajos. Tokiu būdu
nukopijuotą dokumentą galima keisti cheminės medžiagos arba mišinio / produkto objekte, į kurį jis
buvo nukopijuotas. Net jeigu šablonas visiškai panaikinamas, cheminės medžiagos arba
mišinio / produkto objekte esantys duomenys nepakeičiami.
Kitaip nei IUCLID 5, šablono kūrimo funkcijos IUCLID 6 skiriasi tuo, kad pats šablonas nėra nei
inherit (siejamojo) nei copy (kopijuojamosios) tipo. Inherit (siejamojo) ir copy (kopijuojamojo)
šablonų skirtumai yra svarbūs tik atsižvelgiant į šablono ir cheminės medžiagos arba
mišinio / produkto ryšį. Todėl tas pats šablonas gali būti susiejamas su vienu dokumentu ir
nukopijuojamas kitur.
Nusprendę, kurį šablono tipą naudoti, t. y. siejamąjį ar kopijuojamąjį, šablono valdymo lange
spustelėkite mygtuką Add (Pridėti) arba mygtuką Copy templates (Kopijuoti šablonus). Pirmiau
pateiktame pavyzdyje, pelės žymeklis yra užvestas ant funkcijos Add (Pridėti), tai reiškia, kad
galima pradėti kurti dinaminę nuorodą į atvertą cheminės medžiagos objektą. Spustelėjus mygtuką
Add (Pridėti), atveriamas iškylantysis langas, kuriame galima ieškoti šablono ir jį priskirti. Toliau
pateiktame pavyzdyje visi sukurti šablonai rasti pavadinimo lauke įrašius žvaigždutės simbolį „*“.
Template_1 netrukus bus susietas.

Atlikus susiejimo veiksmą, šablonas pridedamas prie šablonų, kurie buvo susieti naudojant inherit
(siejamojo) tipo šabloną, sąrašo. Sąraše esančių šablonų eilės tvarką galima keisti ir juos sąraše
galima panaikinti. Šablono panaikinimas sąraše neturi jokio poveikio pačiam šablonui; tokiu atveju
šablono duomenys cheminės medžiagos arba mišinio / produkto objekte paprasčiausiai
panaikinami. Šablone pateikti dokumentai pridedami prie turinio kartu su esamais dokumentais, ir
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jie pažymimi piktograma, kuri pavaizduota kaip aplankas, gaubiantis įprastą piktogramą, kaip
parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 33.

Su chemine medžiaga susieto šablono dokumentai.

Norėdami nukopijuoti dokumentus iš šablono, spustelėkite šablono valdymo lange mygtuką Copy
templates (Kopijuoti šablonus). Spustelėjus šį mygtuką, atveriamas iškylantysis langas, kuriame
galima ieškoti šablono ir jį priskirti. Toliau pateiktame pavyzdyje visi sukurti šablonai rasti
pavadinimo lauke įrašius žvaigždutės simbolį „*“. Šablonas, kurio pavadinimas Template_1,
netrukus bus nukopijuotas.
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Spustelėjus mygtuką Copy (Kopijuoti), ekrane atsiranda pranešimas, kuriame rodoma, kurie
dokumentai buvo nukopijuoti, kaip parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 34.

Pranešimas apie nukopijuotus šablono dokumentus.

Iš šablono nukopijuoti dokumentai pridedami prie turinio kartu su esamais dokumentais. Rodoma
standartinė dokumento piktograma, nes nėra jokio ryšio su šablono duomenimis, be to, dokumentą
galima keisti. Šablono pagrindu nukopijuoti arba susieti dokumentai ir sukurti iš cheminės
medžiagos skirsnio yra parodyti toliau pateiktame pavyzdyje.
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Paveikslas Nr. 35.

Iš šablono į cheminės medžiagos skirsnį nukopijuoti dokumentai.

Nukopijuojami visi šablono dokumentai. Kopijavimo proceso metu neįmanoma atlikti riboto
pasirinkimo. Jeigu šablonas nukopijuojamas į tą patį cheminės medžiagos arba mišinio / produkto
objektą daugiau nei vieną kartą, prie turinio neperrašant duomenų pridedamos papildomos
dokumentų kopijos.

5. Kategorija
Category (Kategorija) yra objektas, kuris leidžia IUCLID 6 aprašyti cheminę kategoriją. Šis skirsnis
padalytas į dvi dalis. Pirma, pateikiamas įvadas į cheminės kategorijos koncepciją, tuomet
aprašoma, kaip IUCLID 6 gali būti panaudota siekiant atvaizduoti ir analizuoti cheminės kategorijos
duomenis.

5.1. Cheminė kategorija
Cheminė kategorija yra cheminių medžiagų, kurių fizikinės, cheminės ir toksikologinės savybės dėl
panašios medžiagų struktūros veikiausiai yra panašios arba atitinka įprastą modelį, grupė
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Atsižvelgiant į šiuos struktūrinius panašumus, galima nustatyti nuspėjamą modelį, atitinkantį kai
kuriuos arba visus toliau nurodytus kriterijus: fizikines ir chemines savybes, išlikimą aplinkoje,
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Panašumus galima pagrįsti šiais kriterijais:
1. bendra funkcinė grupė (pvz., aldehidas, epoksidas, esteris, metalo jonas ir t. t.); arba
2. bendrų požymių ir (arba) skilimo produktų, gaunamų vykstant fiziniams arba biologiniams
procesams, dėl kurių susidaro struktūriniu požiūriu panašios cheminės medžiagos, panašumo
tikimybė (pvz., nustatoma pagal metabolinio patekimo į aplinką metodą, taikomą tiriant
susijusias chemines medžiagas, pvz., rūgštį, esterį ir druską); ir
3. prieauginė ir pastovi kategorijos raida (pvz., grandinės ilgio kategorija).
Cheminė kategorija apibrėžiama cheminių medžiagų (kategorijos elementų) sąrašu ir savybių ir
(arba) poveikio būdų, apie kuriuos turima eksperimentinių arba apskaičiuotų duomenų arba apie
kuriuos tokius duomenis (kategorijos pasekmes) galima parengti, rinkiniu. Cheminę kategoriją
galima pateikti matricos pavidalu.
Trūkstamus cheminės kategorijos duomenis galima gauti taikant įvairius metodus, įskaitant
paprastus analogijos, tendencijos analizės (interpoliavimo ir ekstrapoliavimo) ir skaičiavimo
metodus, pagrįstus SAR, QSAR arba QAAR metodika.

5.2. Kategorijos objektas
Category (Kategorija) – tai objektas, kuriame pateikiamas cheminės medžiagos loginio pagrindo ir
cheminės medžiagos objektų, kuriuose pateikiami duomenys apie cheminės kategorijos narius,
grupės aprašymas. Kategorijos objekte galima pasinaudoti category matrix (kategorijos matricos)
funkcija. Šioje vietoje matomos nuorodos į visus dokumentus, susijusius su kiekvieno skirsnio
chemine medžiaga nare. Matrica padeda lengviau pastebėti, kuriuose cheminės medžiagos
objektuose yra atitinkami dokumentai, ir padeda juos naršyti.
Kategorijos objektas privalo turėti pavadinimą ir būti susietas su juridiniu subjektu. Galima
pasinaudoti funkcija, kuri rodo kategorijos reguliavimo tikslą, kaip parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 36. Privalomi kategorijos laukai.

Informaciją apie kategoriją ir jos loginį pagrindą galima įrašyti į puslapio apačioje esantį lauką, kaip
parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 37.

Kategorijos pagrindimas ir aptarimas.

Kategorijos nariai valdomi lentelėje, kaip parodyta toliau. Nariu gali būti bet kuri cheminė
medžiaga, prie kurios naudotojas turi prieigą.
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Paveikslas Nr. 38.

Kategorijos narių valdymas.

Kategorijos matricoje rodomi skirsniuose pasirinkti dokumentai, kurie matomi žemiau parodytame
lauke. Spustelėkite žemyn nukreiptą rodyklę, kad atvertumėte rinkiklį.
Paveikslas Nr. 39.

Kategorijos matricos lange rodomi skirsniai.

Skirsnių rinkiklis parodytas toliau.
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Paveikslas Nr. 40.

Nustatyti, kurie skirsniai bus rodomi kategorijos matricos lange.

Pasirinkę norimus skirsnius, spustelėkite mygtuką OK. Vėliau prireikus nustatytas parinktis galima
redaguoti.
Norėdami atverti kategorijos matricą, spustelėkite nuorodą Matrix (Matrica), esančią duomenų
polangio viršuje, kaip parodyta toliau. Matricą ir kategorijos valdymo langą galima perjungti
naudojant toliau parodytas nuorodas.
Paveikslas Nr. 41.

Matricos ir kategorijos valdymo lango perjungimas.

Toliau parodytas pagrindinis matricos puslapis.
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Paveikslas Nr. 42.

Pagrindinis matricos puslapis.

Matricoje eilutėmis rodomi pasirinkti skirsniai ir pateikiamas kiekvienos cheminės medžiagos nario
stulpelis. Jeigu yra bent vienas dokumentas, piktograma rodo, ar tai yra tyrimo įrašas, ar tyrimo
santrauka, ir ar tai yra referencinis dokumentas. Matricos sąsajos viršutinėje dešinėje pusėje
esančios piktogramos naudojamos rodomo dokumento rūšiai filtruoti. Tos cheminės medžiagos
skirsnio dokumentų skaičius rodomas prieš piktogramą. Spustelėjus piktogramą, atveriamas
išplečiamasis meniu, iš kurio galima pasirinkti dokumentą. Pasirinktas dokumentas rodomas
duomenų polangyje. Norėdami grįžti į kategoriją spustelėkite viršutinėje meniu įrankių juostoje
esantį mygtuką „Grįžti“.
Spustelėjus ant cheminės medžiagos pavadinimo, duomenų lange atveriamas cheminės
medžiagos skirsnis.
Norėdami matyti visus konkretaus skirsnio dokumentus, susijusius su visomis cheminėmis
medžiagomis, spustelėkite ant skirsnio pavadinimo. Šiuo atveju atveriamas toliau parodytas
langas.
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Paveikslas Nr. 43.

Konkretaus kategorijos skirsnio dokumentai.

Šioje vietoje galima pridėti naują santrauką, tereikia spustelėti mygtuką „Add Summary“ („Pridėti
santrauką“) .
Kitaip nei IUCLID 5, IUCLID 6 kategorija skiriasi tuo, kad šablono negalima tiesiogiai susieti su
kategorija. Vis dėlto šabloną galima susieti su chemine medžiaga, kuri yra kategorijoje.

6. Anotacija
Anotacija yra IUCLID 6 objektas, naudojamas kaip informacijos, susijusios su duomenų vertinimu
konkrečiomis reguliavimo aplinkybėmis (pvz., reguliavimo institucijos vertinimas), saugykla. Šiame
objekte duomenis galima saugoti struktūrizuotai, todėl anotacija nėra vien tik priedas. Sąsajoje yra
du skirtukai, kaip aprašyta toliau.

6.1. Pagrindiniai duomenys
Įrašykite anotacijos ir darbą atliekančios organizacijos pavadinimą. Laukas Annotation status
(Anotacijos statusas) gali būti naudojamas informacijai apie tai, ar anotacija vis dar rengiama, ar
jau baigta, įrašyti. Lauke Attached regulatory authorities' evaluation (Pridėtas reguliavimo institucijų
vertinimas) vertinimą galima įkelti kaip pridedamą failą.

6.2. Duomenų rinkinio duomenys
Šiame skirtuke rodomi laukai, kuriuose galima įrašyti išsamią informaciją apie vertinimo procesą.
Laukas Remarks (Pastabos) yra laisvos formos teksto laukas, kuriame pateikiamas laisvos formos
iuclid_functionalities_lt.docx

IUCLID 6 funkcijos

Puslapis | 47

teksto šablonas. Laisvos formos teksto šablone pateikiami įrašytino teksto pavyzdžiai. Norėdami
atverti laisvos formos teksto šabloną, spustelėkite A raidės, kurios apatinėje dešinėje pusėje yra
rodyklė, piktogramą ( ). Norėdami nukopijuoti tekstą iš šablono į lauką, spustelėkite mygtuką
Insert (Įterpti). Dabar tekstą reikėtų redaguoti, kad į jį būtų įrašyti aktualūs duomenys.

7. Dokumentacija
Dossier (Dokumentacija) yra cheminės medžiagos arba mišinio / produkto duomenų rinkinyje
saugomų duomenų kopija, į kurią neleidžiama įrašyti naujų duomenų. Paprastai dokumentacija
naudojama duomenims reguliavimo institucijai pateikti, kad būtų įvykdyta teisės aktuose, pvz.,
REACH reglamente, nustatyta teisinė prievolė.

7.1. Dokumentacijos sukūrimas
Prieš kurdami dokumentaciją įsitikinkite, kad cheminės medžiagos arba mišinio / produkto
duomenų rinkinyje, iš kurio bus kuriama dokumentacija, yra pateikta visa reikalinga informacija.
Kuriant dokumentaciją, cheminės medžiagos arba mišinio / produkto duomenų rinkinio duomenis,
kurių nereikalaujama, galima panaikinti. Todėl prieš pradedant kurti dokumentaciją, cheminės
medžiagos arba mišinio / produkto duomenų rinkinyje nebūtina panaikinti nereikalingus duomenis.
Nepamirškite, kad dokumentacijos negalima keisti, todėl prireikus atlikti pakeitimus, dokumentaciją
reikia sukurti iš naujo. Dokumentacija kuriama naudojant specialų vediklį. Veikiant vedikliui visos
kitos IUCLID sąsajos funkcijos neveikia, todėl duomenų negalima keisti.
Dokumentacija priklausys juridiniam subjektui, kuris yra susietas su ją sukūrusiu naudotoju. Prieš
pradėdami kurti dokumentaciją įsitikinkite, kad dabartinis juridinis subjektas nurodytas teisingai.
Juridinio subjekto pavadinimas rodomas sąsajos apatinėje pusėje esančioje įrankių juostoje.
Norėdami įjungti vediklį, naršymo polangio pateiktuose paieškos rezultatuose užveskite pelės
žymeklį ant cheminės medžiagos arba mišinio / produkto įrašo ir spustelėkite dešinį pelės klavišą.
Toliau pateikiamas pavyzdys.
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Paveikslas Nr. 44.

Dokumentacijos sukūrimo vediklio įjungimas.

Įjungus vediklį, atveriamas iškylantysis langas. Lango antraštėje pateikiamos tam tikros vediklio
laukų pildymo instrukcijos. Poraštėje rodomas dabartinis proceso veiksmas. Jeigu kyla problemų,
susijusių su įvestais duomenimis, poraštėje rodomas pranešimas.
Pirmajame vediklio puslapyje pasirinkite dokumentacijos rūšį. Rūšys atitinka antraštes, kurias
galima matyti cheminių medžiagų ir mišinių / produktų objektų turinyje. Jeigu nesate tikras, kurią
rūšį pasirinkti, žr. su konkretaus teisės akto, kuriam skirta dokumentacija, gaires. Toliau
pateikiamas pavyzdys, kuriame matyti, kad pasirinkta dokumentacijos rūšis REACH Registration
10 - 100 tonnes (REACH registracija (10–100 tonų)).
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Paveikslas Nr. 45.

Pasirinkite dokumentacijos rūšį.

Jeigu į cheminės medžiagos arba mišinio / produkto duomenų rinkinį, iš kurio kuriama
dokumentacija, pateikiama nuoroda kategorijos objekte, pirmajame vediklio puslapyje rodomas
skirtukas pavadinimu Use related categories (Naudoti susijusias kategorijas); šiame skirtuke
valdomas kategorijos objektų įtraukimas į dokumentaciją. Pagal numatytuosius parametrus visada
įjungta Yes (Taip) funkcija, tai reiškia, kad įtraukiami visi kategorijos objektai, kuriuose pateikta
nuoroda į cheminės medžiagos arba mišinio / produkto duomenų rinkinį. Be to, galima pasirinkti
dalį kategorijų rinkinio arba nepasirinkti nė vienos kategorijos. Toliau pateikiamas pavyzdys,
kuriame matyti, kad į dokumentaciją įtraukiamas tik kategorijos objektas pavadinimu „category_1“.
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Paveikslas Nr. 46.

Kategorijos įtraukimas į dokumentaciją.

Norėdami pereiti prie kito vediklio veiksmo, spustelėkite mygtuką Next (Kitas).
Kitame puslapyje pateikiami automatinio dokumentacijos laukų naikinimo filtrai, kurie naudojami
atsižvelgiant į lauko rūšį ir vėliavėlių, kuriomis pažymėti laukai, reikšmių. Pagal numatytuosius
nustatymus nė vienas laukas nėra panaikintas. Šiame vediklio etape taikomi iš karto visi filtrai,
todėl, pvz., jeigu pagal kurią nors taisyklę laukas turi būti panaikintas, jis bus panaikintas.
Naudojant pirmąją parinktį, galima panaikinti laukus, kuriuose pateikiama nuoroda į konfidencialią
bandomąją medžiagą. Kiti du skirsniai Confidentiality (Konfidencialumas) ir Use restricted to
selected regulatory programmes (Taikyti apribojimus pasirinktoms reguliavimo programoms) yra
susiję su vėliavėlių reikšmėmis. Vėliavėlės aprašytos 1.2.1 skirsnyje „Vėliavėlė“ („Vėliavėlė“).
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Paveikslas Nr. 47.

Automatiškai naikinti dokumentacijos laukus.

Paveikslas Nr. 47 pav. paaiškinimai:
1. atverti toliau parodytą pasirinkimų sąrašą;
2. rodyti patarimus, susijusius su šioje vietoje naudojamų santrumpų reikšmėmis;
3. panaikinti visas parinktis vienu spustelėjimu.
Spustelėjus juodą trikampį, atveriamas pasirinkimų sąrašas, kaip parodyta toliau. Norėdami
automatiškai panaikinti parodyta vėliavėle pažymėtą lauką, panaikinkite langelio žymėjimą.
Panaikinus parinkties Not confidential (Nekonfidencialu) žymėjimą, panaikinami vėliavėle
nepažymėti laukai ir paliekami tik tam tikri esminiai duomenys, be kurių dokumentacija neturėtų
prasmės.
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Paveikslas Nr. 48.
reikšmes.

Automatinis dokumentacijos laukų panaikinimas pagal konfidencialumo vėliavėlių

Toliau parodytas reguliavimo vėliavėlių pasirenkamasis sąrašas. Pavyzdžiui, jeigu buvo
panaikintas langelio EU: CLP žymėjimas, visi šia reikšme pažymėti dokumentacijos laukai turėtų
būti panaikinti.
Paveikslas Nr. 49.
reikšmes.

Automatinis dokumentacijos laukų panaikinimas pagal reguliavimo vėliavėlių
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Kitame vediklio etape leidžiama panaikinti anotacijos objektus. Pagal numatytuosius parametrus
įtraukiami visi anotacijos objektai. Vediklio puslapio kairėje apatinėje pusėje yra funkcija, kuri
leidžia iš karto pereiti prie kito veiksmo, kuriame automatiškai galima panaikinti dokumentacijos
dokumentus. Numatytasis lango vaizdas parodytas toliau.
Paveikslas Nr. 50.

Anotacijos objektų panaikinimas.

Kitame vediklio puslapyje galima automatiškai panaikinti dokumentacijos dokumentus ir patikrinti,
kurie dokumentai įtraukti į dokumentaciją. Toliau pateiktas pavyzdys su paaiškinimais.
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Paveikslas Nr. 51.

Rankinis dokumentacijos dokumentų pasirinkimas.

Paveikslas Nr. 51 pav. paaiškinimai:
1. Kairėje pusėje yra visų objektų, kuriuos reikia įtraukti į dokumentaciją sąrašas. Iš sąrašo
pasirinkus objektą, pateikiama informacija apie objektą, kuri rodoma viduriniame ir viršutiniame
dešiniajame skydeliuose.
2. Viduriniame viršutiniame skydelyje rodoma šiuo metu pasirinkto objekto medžio struktūra.
Medžio struktūroje rodomi dokumentai, į kuriuos nuorodos pateikiamos objekte. Šiame
pavyzdyje objekto pavadinimą „template_1“ galima matyti medžio struktūros viršuje.
3. Dešiniajame viršutiniame skydelyje rodomi dokumentai, kuriuose pateikiama nuoroda į
pasirinktą objektą.
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4. Panaikinus objekto žymėjimą viršutiniame kairiajame skydelyje, jis panaikinamas ir
dokumentacijoje. Tačiau objektas, iš kurio kuriama dokumentacija, negali būti panaikintas. Dėl
šios priežasties pirmiau pateiktame pavyzdyje, cheminės medžiagos langelis yra šviesiai pilkos
spalvos.
5. Viršutiniame viduriniame skydelyje matomoje objekto medžio struktūroje kai kuriuos skirsnius
galima panaikinti panaikinant jų žymėjimą, o kai kurių skirsnių panaikinti negalima. Taip yra
todėl, kad IUCLID programa pagal pirmame vediklio etape pasirinktos dokumentacijos rūšį
taiko su privalomais skirsniais susijusias taisykles. Privalomų skirsnių panaikinti negalima.
Pateiktuose pavyzdžiuose rodomi privalomuose ir neprivalomuose skirsniuose rodomi
dokumentai. Skirsnis, kuriame dokumentas buvo panaikintas, rodomas medžio struktūroje,
kurioje matomos įvairios su juo susijusios parinktys, kaip parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 52.

Skirsnis, kuriame kuriant dokumentaciją panaikinti dokumentai.

6. Šioje vietoje po viršutiniu viduriniu polangiu rodoma dokumentacijos rūšis.
7. Apatiniame polangyje rodoma tikėtina galutinė dokumentacijos sandara.
8. Kiekvieno polangio turinį galima filtruoti šalia piltuvėlio piktogramos esančiame lauke įrašant
tekstą.
9. Norėdami pakeisti polangio dydį, užveskite pelės žymeklį ties jo kraštu ir pasirodžius dvigubai
rodyklei spustelėkite ir tempkite.
Jeigu panaikinamas esminis kuriamos dokumentacijos objektas, atsiranda toliau parodytas
perspėjimas.
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Paveikslas Nr. 53.

Klaidos pranešimas dėl esminio dokumentacijos objekto panaikinimo.

Panaikinę reikalingus dokumentus, pereikite prie kito vediklio veiksmo, t. y. administracinės
informacijos įvedimo. Ši informacija bus rodoma dokumentacijos antraštėje. Visų rūšių
dokumentacijose yra laukai Public name (Viešas pavadinimas) ir Submission remark (Pastaba dėl
teikiamos dokumentacijos). Lauko Public name (Viešas pavadinimas), kuris matomas
dokumentacijos antraštėje, nebūtina pildyti. Norėdami sužinoti, kokią informaciją jame įvesti, žr.
konkretaus teisės akto gaires. Jeigu lauke įvedama klaidinga informacija, jis paryškinamas rožine
spalva, o vediklio puslapio apačioje pateikiama pagalbinė informacija, kaip išspręsti kilusią
problemą. Įvedę visus teisingus duomenis, uždarykite vediklį. Teisingai sukūrus dokumentaciją
ekrane matomas toliau parodytas pranešimas.
Paveikslas Nr. 54.

Dokumentacija sukurta sėkmingai.

Spustelėkite mygtuką Yes (Taip) ir patikrinkite, ar sukūrėte tokią dokumentaciją, kokią norėjote.

7.2. Dokumentacijos struktūra
Dokumentacija yra objektas, kuriame cheminės medžiagos arba mišinio / produkto duomenų
rinkinio duomenų kopija pateikiama tik skaitymo režimu, taip pat pateikiama antraštės informacija ir
kai kuriais atvejais informacija apie kategoriją. Iš naršymo polangio paieškos rezultatų sąrašo
atvėrus dokumentaciją, matomas skirtukas pavadinimu Components (Komponentai). Po šiuo
skirtuku rodoma dokumentaciją sudarančių objektų medžio struktūra. Dokumentacijos objekto
kopija pažymėta jo piktogramą dengiančia spyna, o tai reiškia, kad objekte pateikta informacija
prieinama tik skaitymo režimu. Su originaliu objektu vis tiek galima susipažinti, tačiau tarp objekto ir
jo kopijos dokumentacijoje nėra jokių sąsajų. Pagal numatytuosius parametrus medžio struktūra
visiškai sutraukiama ir rodomas tik cheminės medžiagos arba mišinio / produkto duomenų rinkinys,
iš kurio buvo sukurta dokumentacija, taip pat naudotojui priskirtas juridinis subjektas
dokumentacijos sukūrimo momentu. Šiam juridiniam subjektui dokumentacija priklauso
nuosavybės teise. Dešinėje pusėje esančiame duomenų polangyje rodoma dokumentacijos
antraštė. Iš toliau pateiktame paveiksle parodyto pavyzdžio matyti, kurioje dokumentacijos
antraštės vietoje yra nurodyti svarbiausi dokumentacijos objektai. Patikrinkite, ar į dokumentacijos
kūrimo vediklį įvesta informacija dokumentacijos antraštėje rodoma teisingai.
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Paveikslas Nr. 55.

Komponentų skirtuke ir dokumentacijos antraštėje rodomi pagrindiniai objektai.

Medžio struktūros vaizdą galima išskleisti, tuomet bus rodomi į dokumentaciją įtraukti objektai.
Atvėrus objektą iš medžio struktūros, jis bus rodomas duomenų polangyje. Norėdami grįžti į
dokumentacijos antraštę, atverkite medžio struktūros pagrindinį skirsnį, kaip parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 56.

Kaip atverti dokumentacijos antraštę?

Atvėrus cheminės medžiagos objektą, naujame skirtuke rodomas turinys. Cheminės medžiagos
objekto turinį galima naršyti įprastu būdu ir tik skaitymo režimu.
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Paveikslas Nr. 57.

Cheminės medžiagos rodymas dokumentacijoje.

7.3. Dokumentacijos eksportas
Jeigu dokumentaciją reikia pateikti reguliavimo institucijai, pirmiausia ją reikia eksportuoti.
Norėdami eksportuoti vieną dokumentaciją į failą, ant naršymo polangyje rodomų paieškos
rezultatų sąraše esančio dokumentacijos įrašo spustelėkite dešinį pelės klavišą. Įjungiamas
paprastas vediklis, kuris leidžia nurodyti paskirties failą.
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Paveikslas Nr. 58.

Dokumentacijos eksportas.

8. Juridinis subjektas
Juridinis subjektas yra objektas, naudojamas nuosavybės teisėms į kitus objektus nurodyti. Juridinį
asmenį galima susieti su įvairiais objektais, pvz., chemine medžiaga. Naudotojas objektą gali
susieti su bet kuriuo juridiniu subjektu, prie kurio jis turi prieigą; tai nebūtinai reiškia prieigą tik prie
aktyvaus juridinio subjekto. Aktyvus juridinis subjektas rodomas dešinėje apatinės meniu įrankių
juostos pusėje. Jeigu naudotojui priskirtas daugiau nei vienas juridinis subjektas, prie aktyvaus
juridinio subjekto rodomas išplečiamasis meniu, iš kurio naudotojas gali pasirinkti juridinius
subjektus.
Juridinio subjekto duomenų polangyje matomi šie keturi toliau pateiktame pavyzdyje pavaizduoti
skirtukai.
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Paveikslas Nr. 59.

Juridinio subjekto duomenų langas.

8.1. Bendroji informacija
Būtina įrašyti juridinio subjekto pavadinimą, tačiau kitų laukų pildyti nebūtina. Jeigu bandoma
sukurti juridinį subjektą, kurio pavadinimas jau yra duomenų bazėje, rodomas perspėjimas. Jeigu
perspėjimo nepaisoma, juridinis subjektas sukuriamas su tokiu pavadinimu, tačiau prie jo
pridedamas unikalus UUID.
Juridinio subjekto rūšis ir kiti pavadinimai pateikiami informavimo tikslais. Lauką other names (kiti
pavadinimai) galima pažymėti vėliavėlėmis.

8.2. Identifikatoriai
Gali būti nustatomi juridinio subjekto, reguliavimo programos ir kitų IT sistemų tipo identifikatoriai.
Kiekvieną tipą sudaro meniu, iš kurio galima pasirinkti papildomus identifikatoriaus tipus.
Pavyzdžiui, juridiniam subjektui galima priskirti DUNS papildomą identifikatorių. Kiekvieną
identifikatorių galima pažymėti vėliavėle.

8.3. Kontaktinė informacija
Galima įrašyti juridinio subjekto adresą ir pateikti nuorodą į kontaktų objektą.
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8.4. Gamybos vietos
Šioje vietoje rodomas juridinio subjekto gamybos vietų, susietų su juridiniu subjektu, sąrašas.
Susiejimas vykdomas iš juridinio asmens gamybos vietos lango. Spustelėjus ant sąraše matomo
įrašo, atveriamas to juridinio subjekto gamybos vietos duomenų langas.

9. Juridinio subjekto gamybos vieta
Legal entity site (Juridinio subjekto gamybos vieta) yra objektas, naudojamas juridiniam subjektui ir
su juo susijusiems objektams susieti su fizine vieta. Tai gali sukelti svarbių teisinių padarinių visų
pirma tais atvejais, kai kalbama apie suinteresuotąją valstybę. Juridinio subjekto gamybos vietai
būtina suteikti pavadinimą ir ji turi būti susieta su juridiniu subjektu. Norėdami susieti juridinį
subjektą, spustelėkite nuorodos piktogramą , esančią lauke Legal entity owner (Juridinio
subjekto savininkas), pasirinkite juridinį subjektą ir spustelėkite mygtuką Assign (Priskirti).
Vienam juridiniam subjektui galima priskirti daugiau nei vieną juridinio subjekto gamybos vietą.
Galima pridėti kontaktinį adresą ir IT identifikatorius. Taip pat galima vėliavėle pažymėti visą lauką
Legal entity site (Juridinio asmens gamybos vieta).

10. Etaloninė cheminė medžiaga
Reference substance (Etaloninė cheminė medžiaga) yra objektas, naudojamas konkrečiai
molekulinei struktūrai arba specifinėms molekulinėms struktūroms apibrėžti taip, kad apibrėžtį būtų
galima pakartotinai panaudoti. Etaloninės cheminės medžiagos objekte pateikiami cheminiai
pavadinimai ir struktūrinė informacija. Pavyzdžiui, paprastai tarp etaloninės cheminės medžiagos ir
EC numerio yra tiesioginis ryšys. Tais atvejais, kai reikia apibūdinti cheminės medžiagos, pvz.,
cheminės medžiagos sudedamosios dalies, tapatybę, nuorodos į vieną etaloninę cheminę
medžiagą gali būti pateikiamos keliuose objektuose. Etaloninės cheminės medžiagos objektas yra
labai naudingas, nes įvairiose cheminėse medžiagose ir mišiniuose / produktuose dažnai
naudojamos tam tikros cheminės medžiagos. Be to, etaloninėmis cheminėmis medžiagomis gali
dalytis ir keistis įvairių IUCLID programinės įrangos naudotojai. Etaloninės cheminės medžiagos
objektų rinkinį galima nemokamai atsisiųsti iš IUCLID 6 svetainės; tereikia eiti į skirsnį Support /
Get Reference Substances (Pagalba / Gauti etalonines chemines medžiagas). Jeigu reikalingos
etaloninės cheminės medžiagos svetainėje nėra arba jeigu turite kitų pageidavimų, etaloninę
cheminę medžiagą galima sukurti IUCLID sistemoje.

10.1. Aprašas
Etaloninė cheminė medžiaga bent jau turi turėti apibrėžtą pavadinimą. Dažnai pavadinimas
sutampa su aprašo, pvz., EC aprašo, pavadinimu, tačiau nebūtinai taip turi būti. Norėdami susieti
etaloninę cheminę medžiagą su aprašo įrašu, spustelėkite piktogramą , esančią lauke inventory
(aprašas), ieškokite įrašo ir jį pasirinkite, tuomet spustelėkite mygtuką Assign (Priskirti).
Spustelėjus šalia nuorodos piktogramos rodomą rodyklės piktogramą, naudotojas perkeliamas į
aprašo įrašą. Norėdami grįžti į etaloninės cheminės medžiagos langą, spustelėję rodyklę,
spauskite mygtuką Back (Grįžti). Kryžiaus piktograma panaikina nuorodą. Ji naudinga tais atvejais,
kai norite susieti kitą nei dabartinis aprašo įrašą.
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Jeigu nuoroda į aprašą nepateikiama, lauke No inventory information available (Informacijos apie
aprašą nėra) galima nurodyti priežastį ir pagrindimą.

10.2. Informacija apie etaloninę cheminę medžiagą
Reference substance information (Informacija apie etaloninę cheminę medžiagą) – tai laukų,
kuriuose pateikiami etaloninės cheminės medžiagos ir susijusių cheminių medžiagų identifikatoriai,
rinkinys.i Šioje vietoje greta bet kurios nuorodos į aprašą įvedama informacija apie identifikatorius.
Lauke identifiers of related substances (susijusių cheminių medžiagų identifikatoriai) galima sukurti
kiekvienos susijusios cheminės medžiagos bloką. Bloke yra laukas Relation (Ryšys), kuriame
galima aprašyti ryšio pobūdį.
Visą informaciją apie etaloninę cheminę medžiagą galima pažymėti vėliavėle pvz., konfidencialumo
vėliavėle.

10.3. Molekulinė ir struktūrinė informacija
Lauke Molecular and structural information (Molekulinė ir struktūrinė informacija) įrašykite
molekulės formulę, molekulės svorį ir įkelkite JPEG, GIF arba PNG formato paveikslą, kuriame
matoma molekulės struktūra. Lauke molecular formula (molekulės formulė) galima įrašyti tik tekstą,
apatinio indekso simbolių negalima įrašyti, todėl, pvz., etano formulė užrašoma C2H4.
Visą molekulinę ir struktūrinę informaciją galima pažymėti viena vėliavėle, pvz., konfidencialumo
vėliavėle.

11. Kontaktai
Contact (Kontaktai) yra objektas, kuriame įrašomi duomenys apie konkretų asmenį. Kontaktų
objektą taip pat galima naudoti tam tikrai informacijai apie asmens vaidmenį procese įrašyti, pvz.,
kompetentingas asmuo, kuris yra atsakingas už saugos duomenų lapą (SDS). Įvairiuose kituose
objektuose, pvz., juridinio subjekto objekte, galima pateikti nuorodas į kontaktus.
Naudojant kontaktus nereikia pakartotinai įrašyti duomenų, kai konkretus asmuo dalyvauja
įvairiuose procesuose ir tvarko chemines medžiagas. Naudojami šie iš anksto parengti kontaktų
tipai: competent person responsible for the SDS (už SDS atsakingas kompetentingas asmuo),
emergency contact (kontaktinis asmuo skubiais atvejais), substance manager (cheminės
medžiagos valdytojas), ir toxicologist (toksikologas).

12. Cheminių medžiagų aprašai
Objektas Chemical inventories (Cheminių medžiagų aprašai) naudojamas tam, kad IUCLID
sistemoje būtų suteikta prieiga prie informacijos apie cheminės medžiagos, kuri nėra įtraukta į
IUCLID, tapatybę aprašų. Etaloninę cheminę medžiagą galima susieti su cheminės medžiagos
apraše pateikiamu įrašu, siekiant standartizuota forma pateikti informaciją apie cheminės
medžiagos tapatybę.
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IUCLID 6 pateikiamas EC aprašas. EC apraše pateikiami cheminės medžiagos identifikatoriai,
pvz., EC numeriai, CAS numeriai ir molekulės formulės. Lauko state (būklė) reikšmė „active“
(aktyvus) galioja visiems įrašams. Spustelėjus cheminių medžiagų aprašų piktogramą, esančią
IUCLID pradžios puslapyje, atveriamas naršymo langas, kuriame rodomi visi EC aprašai. Kadangi
įrašų yra daugiau nei 500, ne visi jie rodomi iš karto.
Cheminių medžiagų aprašų negalima sukurti naudojant IUCLID, tačiau juos galima importuoti,
tuomet jie prieinami tik skaitymo režimu.

13. Literatūros nuorodos
Literature reference (Literatūros nuorodos) yra objektas, kuriame pateikiamas konkretus
dokumentas, kuriame yra informacijos apie cheminę medžiagą arba mišinį / produktą. Pildomas tik
vienas privalomas laukas, tai – pavadinimas, tačiau yra ir įvairių kitų laukų, kurie leidžia skaitytojui
rasti dokumentą, kurio nėra IUCLID sistemoje. Nuorodą į literatūros nuorodas galima pateikti
pakitimo tyrimo įraše naudojant suderintą šabloną. Nuoroda pateikiama lauke data source
(duomenų šaltinis).
Kaip ir visi objektai, literatūros nuorodų objektas turi unikalų UUID, kuris rodomas informacijos
polangyje. Unikalus UUID leidžia objektą rasti tiesiogiai, naudojant funkciją Search by UUID
(Ieškoti pagal UUID).

14. Bandomoji medžiaga
Test materials (Bandomoji medžiaga) yra objektas, naudojamas medžiagai, su kuria buvo atlikti
fizikiniai bandymai, aprašyti. Nuorodą į bandomosios medžiagos objektą galima pateikti bet
kuriame pakitimo tyrimo įraše. Toliau pateikiamas pavyzdys.
Paveikslas Nr. 60.

Bandomosios medžiagos objektas, į kurį nuoroda pateikiama pakitimo tyrimo įraše.
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Test material (Bandomoji medžiaga) objektą sudaro sudėtis, kuri yra panaši į cheminės medžiagos
duomenų rinkinyje naudojamą sudėtį, fizikinės formos aprašas ir tam tikra papildoma informacija,
kuri gali būti laikoma konfidenciali, pvz., gamybos numeris.
Sudėtis gali turėti constituent (sudedamosios dalies), impurity (priemaišos) arba additive (priedo)
tipo komponentus. Komponentai rodomi lentelėje, kurią galima redaguoti įprastu būdu. Kiekvienas
komponentas turėtų būti susiejamas su etalonine chemine medžiaga, be to, turėtų būti nurodomas
koncentracijos intervalas. Norėdami susieti etaloninę cheminę medžiagą, spustelėkite susiejimo
piktogramą , esančią lauke Reference substance (Etaloninė cheminė medžiaga), pasirinkite
etaloninę cheminę medžiagą ir spustelėkite Assign (Priskirti). Paieškos lange taip pat galima
sukurti naują etaloninę cheminę medžiagą. Jeigu spustelėsite mygtuką New (Naujas), kad
sukurtumėte etaloninę cheminę medžiagą, ją sukūrę turėsite grįžti į bandomosios medžiagos
objekto langą ir nuo pat pradžių sukurti sudėties komponentą. Funkcija Go to link target (Eiti į saito
paskirtį) atveria lentelėje pasirinkto komponento etaloninės cheminės medžiagos langą.
Lauke Composition / purity: other information (Sudėtis / grynumas: kita informacija) įrašoma
išsamesnė kokybinė informacija apie grynumą. Lauke Test material form (Bandomosios
medžiagos forma) įrašoma informacija apie bandyme naudotos medžiagos fizikinę būklę ir
savybes. Galiausiai yra du laisvos formos teksto laukai, kuriuose galima pateikti išsamesnius
duomenis. Laisvos formos teksto šablone pateikiami įrašytino teksto pavyzdžiai. Norėdami atverti
laisvos formos teksto šabloną, spustelėkite A raidės, kurios apatinėje dešinėje pusėje yra rodyklė,
piktogramą ( ). Norėdami nukopijuoti tekstą iš šablono į lauką, spustelėkite mygtuką Insert
(Įterpti). Įrašę Test materials (Bandomosios medžiagos) objektą, keletą sekundžių, kol tikrinami
duomenys, stebėkite virš naršymo polangio esančią pranešimų sritį. Jeigu nustatomos kokios nors
klaidos, bus rodomas informacinis pranešimas. Pavyzdžiui, jeigu rodomas pranešimas:
„Concentration: At least one of the values are not set“ („Koncentracija: nenustatyta mažiausiai
viena reikšmė“), patikrinkite sudėties komponentus.

15. Naudotojo valdymas
Naudotojo valdymo srityje pateikiamos prieigos prie IUCLID 6 duomenų ir funkcijų kontrolės
priemonės. Jeigu IUCLID 6 veikia serveryje, naudotojo valdymo funkcija leidžia įvairiems
asmenims vienu metu naudojantis asmenine prieiga naudotis IUCLID 6 duomenų baze.
Pavyzdžiui, didelės organizacijos gali vienoje duomenų bazėje centralizuotai kaupti duomenis ir
suteikti organizacijos saugumo ir funkcinius poreikius atitinkančią prieigą.
Jeigu IUCLID 6 veikia kaip darbalaukio programa, kuria konkrečiu laiku gali naudotis tik vienas
asmuo, prieigos ribojimas apskritai gali būti nereikalingas. Dėl šios priežasties IUCLID 6
darbalaukio versijoje naudotojo valdymo funkcija neveikia. Įjungus IUCLID 6 programą,
prisijungimo langas nerodomas, nes automatiškai prisijungiama prie numatyto naudotojo paskyros.
Su naudotojo valdymu susijusios funkcijos neveikia. Vis dėlto naudojantis meniu funkcija
File / System administration (Failas / Sistemos administravimas), naudotojo valdymą galima įjungti
ir išjungti. Perkeliant duomenis iš IUCLID 5 į IUCLID 6, jeigu IUCLID 5 duomenų bazėje yra koks
nors kitas naudotojas, išskyrus SuperUser tipo naudotoją, IUCLID 6 naudotojo valdymo funkcija
yra įjungiama. Tai daroma atsižvelgiant į poreikį nustatyti kelių naudotojų parinktis. Priešingu atveju
naudotojo valdymo funkciją galima išjungti per meniu funkciją File / System administration
(Failas / Sistemos administravimas).
iuclid_functionalities_lt.docx

IUCLID 6 funkcijos

Puslapis | 66

Pagal numatytuosius parametrus naudotojo valdymo skirsnį sudaro User (Naudotojas) ir Role
(Vaidmuo) rūšies objektai. Tačiau įjungus atskiru atveju pagrįstą saugumo režimą (IBS), nustatoma
papildoma Group (Grupės) objekto rūšis, ir šiame objekte pateikiami susiję ownership (nuosavybė)
ir sharing (dalijimasis) elementai. IBS apžvalga aprašyta 15.3 skirsnyje „Atskiru atveju pagrįstas
saugumo režimas (IBS)“ („Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“).
Į naudotojo valdymo polangį galima patekti per failo meniu arba iš pradžios puslapio skydelio.
Pradžios puslapio skydelyje spustelėjus dešinį pelės klavišą, rodomos tokios pat funkcijos, kurios
matomos failo meniu.

15.1. Naudotojas
User (Naudotojas) yra IUCLID 6 objektas, kuriame IUCLID 6 sistemoje atliekami veiksmai
susiejami su atskiru asmeniu arba asmenimis, besinaudojančiais programine įranga. Naudotojas
turi autentifikavimo duomenis, t. y. naudotojo vardą ir slaptažodį, kurie turi būti įrašomi norint
prisijungti prie naudotojo paskyros. Naudotojų paskyrų kūrimo tikslas – įvairiems asmenims suteikti
skirtingo lygmens prieigą prie duomenų ir funkcijų. Paskyros taip pat sudaro sąlygas saugoti įrašą
apie tai, kas, kada ir kokius veiksmus atliko.
Naudotojo vardas atspindi unikalią sąsajos naudotojo tapatybę. Paprastai nustatomas tiesioginis
ryšys tarp asmens, naudojančio IUCLID 6, ir naudotojo, tokiu atveju kiekvieno naudotojo
autentifikavimo duomenis žino tik vienas asmuo. Jeigu įdiegta IUCLID 6 darbalaukio versija, vienu
metu gali prisijungti tik vienas naudotojas, o kiti naudotojai prie savo paskyrų prisijungia tame
pačiame įrenginyje, kuriame veikia IUCLID 6. Jeigu įdiegta IUCLID 6 serverio versija, vienu metu
gali būti prisijungę keletas naudotojų, o IUCLID 6 neveikia tik viename įrenginyje, kuriame kuris
nors asmuo yra prisijungęs prie savo paskyros.
Kai naudotojas sukuria arba importuoja dokumentą, jis automatiškai įgyja nuosavybės teises į
dokumentą. Kitų naudotojų prieiga prie dokumento priklauso nuo sistemos nustatymų. Nuosavybės
teisė naudotojams gali būti perduodama, tačiau atitinkamu metu nuosavybės teisė į dokumentą
gali priklausyti tik vienam naudotojui. Svarbi naudotojo paskyros funkcija yra susijusi su juridinio
subjekto duomenų nuosavybės apibrėžtimi. Pavyzdžiui, sukūrus dokumentaciją, nuosavybės teisė į
dokumentaciją nustatoma pagal tuo metu naudotojo pasirinktą juridinį subjektą. Naudotojui gali būti
priskirtas daugiau nei vienas juridinis subjektas, tačiau atitinkamu momentu jis gali veikti tik vieno
juridinio subjekto vardu. IUCLID 6 funkcijos ir duomenys, prie kurių naudotojas turi prieigą,
kontroliuojami nustatant vaidmenis, o jeigu yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas –
sukuriant grupes, kaip aprašyta kituose skirsniuose.
Jeigu įdiegta kelių vartotojų IUCLID 6 aplinka, paprastai kiekvienam programine įranga
besinaudojančiam asmeniui suteikiama prieiga prie jo asmeninės naudotojo paskyros, kuri prie
individualių naudotojo poreikių pritaikoma nustatant vaidmenis ir sukuriant grupes.

15.1.1. Naudotojai, kuriems suteikiama prieiga prie IUCLID 6
Naujai įdiegtoje IUCLID 6 versijoje veikia du iš anksto sukurti naudotojų profiliai „SuperUser“ ir
„FullAccess“.
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15.1.1.1. „SuperUser“ profilio naudotojas
Pagal numatytuosius parametrus „SuperUser“ profilio naudotojui suteikiamas slaptažodis root,
tačiau diegiant darbalaukio versiją jį galima pakeisti. Pirmą kartą prisijungus prie IUCLID 6,
rekomenduojama pakeisti pradinį slaptažodį. „SuperUser“ profilio naudotojas turi neribotą prieigą
prie IUCLID 6 funkcijų ir duomenų.

15.1.1.2. „FullAccess“ profilio naudotojas
„FullAccess“ profilio naudotojas turi neribotą prieigą prie IUCLID 6 duomenų bazėje esančių
dokumentų, tačiau negali naudotis administravimo, pvz., naudotojo valdymo, funkcijomis. Jeigu
norite prisijungti kaip šio profilio naudotojas, pirmiausia turite sukurti slaptažodį. Tai gali padaryti
„SuperUser“ profilio naudotojas.

15.1.2. Naudotojo valdymas
Naudotojo valdymo veiksmus gali atlikti naudotojas, kuris turi prieigą prie įtaisytųjų naudotojo
valdymo funkcijų, susijusių su vaidmens nustatymu. Naudotojų valdytojai gali matyti tik savo
sukurtus naudotojus, arba naudotojus, kuriuos sukūrė tiesiogiai jiems pavaldūs naudotojai. Tai tarsi
tėvų ir vaikų ryšys, tai reiškia, kad naudotojų valdytojas gali „prižiūrėti“ jam pavaldžius naudotojus,
bet negali „prižiūrėti“ kitų naudotojų valdytojų sukurtų naudotojų, kaip kitų šeimų vaikų. Toliau
pateikiamas naudotojo valdymo sąsajos pavyzdys. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame pavyzdyje
yra skirtukas Group (Grupė), kuris reiškia, kad yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo
režimas. IBS apžvalga aprašyta 15.3 skirsnyje („Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“
(„Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“).
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Paveikslas Nr. 61.

Naudotojo valdymas.

15.1.2.1. Nuostatos
Naudotojo vardas atspindi naudotojo tapatybę visoje sistemoje, todėl jį reikėtų atidžiai parinkti. Prie
IUCLID 6 prisijungiantys asmenys turi jį įrašyti kartu su slaptažodžiu, kad įrodytų, jog turi teisę
prisijungti kaip naudotojai. Laukų last name (pavardė) ir first name (vardas) reikšmės naudojamos
tik vidaus tapatybės nustatymo tikslais. E. pašto adresas gali būti naudojamas informaciniais
tikslais ir jei taikoma, naudojant slaptažodžio atkūrimo funkciją. Informaciniais tikslais su naudotoju
galima susieti kontaktus.

15.1.2.2. Slaptažodžio tvarkymas
Slaptažodis naudojamas kartu su naudotojo vardu, siekiant autentifikuoti prisijungiantį naudotoją.
IUCLID 6 naudojama funkcija, kuri padeda užtikrinti, kad slaptažodžio reikšmės atitiktų minimalių
saugumo kriterijų rinkinį. Taisyklės nustatytos meniu File / System administrative tools / Security
policy (Failas / Sistemos administravimo įrankiai / Saugumo politika). Jas galima pamatyti
spustelėjus informacinę piktogramą, esančią slaptažodžio valdymo polangio viršutinėje dešinėje
pusėje, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.
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Paveikslas Nr. 62.

Slaptažodžio tvarkymas.

Paveikslas Nr. 62 pav. paaiškinimai:
1. automatiškai kurti slaptažodį;
2. rodyti slaptažodžių saugumo taisykles.
Jeigu jūsų įrašytas slaptažodis yra pernelyg nepatikimas, bandydami jį išsaugoti pamatysite klaidos
pranešimą, kuriame bus paaiškinta slaptažodžio sandara. Pavyzdžiui, pagal numatytuosius
parametrus reikalaujama, kad slaptažodis būtų sudarytas bent iš 5 ženklų ir kad jame būtų bent
viena didžioji raidė ir vienas skaičius. Saugumo politika taip pat gali būti naudojama siekiant
priversti naudotojus periodiškai pasikeisti savo slaptažodžius. Periodiškumas nustatomas šiame
lauke:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Failas / Sistemos administravimo saugumo politika /Priversti naudotojus pakeisti savo slaptažodį
po X dienų ( -os)).
„SuperUser“ profilio naudotojui taikoma tokia pati saugumo politika kaip ir kitiems naudotojams.
Generate (Kurti) : automatiškai sukuriamas saugumo reikalavimus atitinkantis slaptažodis.
Slaptažodžio reikšmė nukopijuojama į sąsajos laukus ir operacinės sistemos, kurioje veikia
IUCLID 6, mainų sritį. Be to, reikšmė rodoma iškylančiajame informaciniame pranešime.
Jeigu nustatomas laikinas slaptažodis, naudotojo valdytojas tikriausiai norės priversti naudotoją
pakeisti slaptažodį kito prisijungimo seanso metu. Tai daroma pažymint langelį Expire password
upon next log in (Slaptažodžio galiojimo pabaiga kito prisijungimo seanso metu).

15.1.2.3. Ištekliai
Šis skirtukas rodomas tik tais atvejais, kai yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas
(IBS). IBS apžvalga aprašyta 15.3 skirsnyje „Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“
(„Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“).
Po šiuo skirtuku rodomos parinktys leidžia nustatyti numatytuosius prieigos ir dalijimosi pagal
objekto tipą, grupę, naudotojo sukurtą arba importuotą dokumentą lygius. Šios reikšmės gali būti
rankiniu būdu pakeičiamos kiekviename dokumente arba importo metu.
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Spustelėjus žemyn nukreiptą rodyklę, atveriamas visų grupių, kurioms priklauso naudotojas,
įskaitant bendras grupes, sąrašas. Norėdami suteikti prieigą grupei, spustelėkite ant jos
pavadinimo ir pasirinkite vieną iš toliau išplečiamajame meniu rodomų parinkčių: no value (nėra
reikšmės), read (skaitymo režimas), read/write (skaitymo / redagavimo režimas),
read/write/delete (skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).
Pavyzdžiui, jeigu pagal numatytuosius parametrus grupei, kuri vadinama pirma grupe, prieiga
skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimu suteikiama mišinių atžvilgiu, ta grupė gali skaityti,
redaguoti ir panaikinti visus naudotojo sukurtus mišinių įrašus. Tokios parinktys parodytos toliau
pateiktame paveiksle.
Paveikslas Nr. 63.

Naudotojo ištekliai.

15.1.2.4. Administravimas
Naudotojas pasižymi įvairiomis ypatybėmis, kurios daro poveikį prieigai prie duomenų, funkcijų ir
pačiam naudotojui.
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Locked (Užrakinta) reiškia, kad naudotojas viršijo maksimalų bandymų prisijungti prie paskyros
skaičių. Šios ribos reikšmė nustatoma meniu File / Administrative tools / Administration / Security
policy (Failas / Administravimo įrankiai / Saugumo politika). Šiuo atveju numatytoji reikšmė yra trys.
Norėdami atrakinti naudotoją, panaikinkite langelio žymėjimą. Pakeitimas įsigalioja iš karto jį
įrašius.
Reikšmė Suspended (Sustabdytas) gali būti naudojama kaip rankinis metodas, kuriuo panaikinama
naudotojo prieiga dėl bet kokios priežasties. Jeigu langelis pažymėtas, prie naudotojo paskyros
niekam neleidžiama prisijungti. Norėdami panaikinti sustabdymą, panaikinkite langelio žymėjimą.
Pakeitimas įsigalioja iš karto jį įrašius.
Expired (Baigėsi galiojimo terminas) reiškia, kad niekas negali prisijungti prie naudotojo paskyros
tam tikrą dienų skaičių, kuris nustatytas lauke File / Administrative tools / Administration / Security
policy / Automatic expiry of unused accounts after x days (Failas / Administravimo
įrankiai / Saugumo politika / Automatinė nenaudojamų paskyrų galiojimo termino pabaiga po x
dienų (-os)). Šiuo atveju numatytoji reikšmė yra šešiasdešimt dienų. Norėdami panaikinti galiojimo
termino pabaigos reikšmę, panaikinkite langelio žymėjimą. Pakeitimas įsigalioja iš karto jį įrašius.
Last log in date (Paskutinė prisijungimo data) rodo, kada naudotojas paskutinį kartą jungėsi prie
savo paskyros.
Last log in location (Paskutinė prisijungimo vieta) rodo kompiuterio, iš kurio naudotojas paskutinį
kartą jungėsi prie savo paskyros, IP adresą. Darbalaukyje įdiegtos programos versijoje ši reikšmė
sutaps su vietinio pagrindinio prievado adresu (127.0.0.1).
Laukas Remarks (Pastabos) yra laisvos formos teksto laukas, kuriame naudotojo valdytojas gali
pateikti su naudotoju susijusias pastabas. Jame gali būti įrašomi ne daugiau kaip 32 768 simboliai.
15.1.2.4.2.

Vaidmuo

Šis laukas naudojamas naudotojo vaidmenims nustatyti. Naudotojui turi būti nustatomas bent
vienas vaidmuo. Pagal numatytuosius parametrus naujam naudotojui nustatomas vaidmuo Readonly (Informacija prieinama tik skaitymo režimu). Įtaisytieji vaidmenys aprašyti skirsnyje
Vaidmenys. Jeigu naudotojui nustatytas daugiau nei vienas vaidmuo, suteiktos teisės yra
papildomojo pobūdžio. Pavyzdžiui, jeigu naudotojui nustatytas vaidmuo, kuriuo leidžiama tik
skaityti konkretaus objekto informaciją, ir kitas vaidmuo, kuriuo leidžiama panaikinti to paties
objekto informaciją, naudotojas gali panaikinti tos rūšies objekto informaciją.
15.1.2.4.3.

Grupė

Šis skirtukas rodomas tik tais atvejais, kai yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas
(IBS). IBS apžvalga aprašyta 15.3 skirsnyje „Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“
(„Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“).
Šis laukas naudojamas, kai naudotoją norima priskirti prie grupių arba iš jų pašalinti. Tai gali
padaryti grupės valdytojas naudodamasis grupės skirtuku. Naudotojas gali ir nepriklausyti jokiai
grupei. Daugiau informacijos apie grupę pateikiama skirsnyje apie atskiru atveju pagrįstą saugumo
režimą.
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15.1.2.4.4.

Juridinis subjektas

Naudotojui turi būti priskiriamas bent vienas juridinis subjektas. Juridinis subjektas gali būti
sukuriamas IUCLID 6 arba importuojamas. IUCLID 6 pateikiama su įtaisytuoju juridiniu subjektu
pavadinimu Predefined Legal entity (Iš anksto nustatytas juridinis subjektas). Jis naudojamas kaip
pagalbinė naudotojų darbo pradžios priemonė, tačiau reguliavimo tikslais rekomenduojama naudoti
konkretų jūsų poreikius atitinkantį juridinį subjektą.
Naudotojo valdytojas gali matyti ir priskirti naudotojams tik tuos juridinius subjektus, kurie priskirti jų
pačių naudotojo paskyrai. Todėl naudotojui gali būti priskirtas juridinis subjektas, kurio konkretus
naudotojo valdytojas negali matyti įraše apie naudotoją.

15.1.2.5. Naudotojų eksportas
Visų naudotojų duomenys įrašomi į vieną tekstinį failą. Eksportuotą failą galima importuoti į bet
kurią IUCLID 6 sistemą. Tai leidžia naudotojus perkelti į kitas IUCLID 6 sistemas.
Ši funkcija prieinama pagrindiniame meniu File / User management (Failas / Naudotojo valdymas).
Atsivėrusiame iškylančiajame lange rodomas naudotojų, kurie bus eksportuoti, skaičius, kaip
parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 64.

Iškylantysis naudotojų eksporto langas.

Spustelėkite mygtuką finish (baigti) ir pradėkite eksportą. Eksportas atliekamas kaip fono darbas.
Apatinėje dešinėje sąsajos pusėje pradės mirksėti fono darbų piktograma. Spustelėkite
piktogramą, kad atvertumėte darbų sąrašą, kaip parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 65.

Atverti fono darbų sąrašą.

Paveikslas Nr. 66.

Fono darbų sąrašas.

Sąrašo viršuje rodomas naujausias darbas. Kai darbas baigiamas, po darbo vykdymo eigos juosta
rodoma, ar jis atliktas sėkmingai. Jeigu eksportas buvo sėkmingas, du kartus spustelėkite ant
darbų vykdymo eigos juostos, kad atvertumėte langą, iš kurio galėsite atsisiųsti failą, kaip parodyta
toliau. Santraukoje rodomi su darbu susiję veiksmai.
Paveikslas Nr. 67.

Sėkmingo eksporto darbo santrauka.

Jeigu eksportas nepavyko, turėtų būti rodomas informacinis pranešimas; šio pranešimo santraukos
skirtuko antroje [2] dalyje paaiškinamos nepavykusio eksporto priežastys.
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Eksportuotas failas yra paprastojo teksto failas. Failo plėtinys yra csv, kurį lengviau naudoti
skaičiuoklės taikomosiose programose pvz., „Microsoft Excel“. Kiekvienoje eilutėje rodomas
vienas naudotojas. Laukai atskiriami kabliataškiu (;), o reikšmės išskiriamos kabutėmis. Pirmoje
eilutėje rodomos antraštės. Laukai aprašomi kitoje lentelėje. Žvaigždute (*) pažymėtuose laukuose
būtina įrašyti reikšmę. „SuperUser“ profilio naudotojas nėra eksportuojamas.
Lentelė Nr. 2.

Tekstinio failo laukai naudojant funkciją Import users (Naudotojų importas)

Antraštė

Aprašymas

Username
(Naudotojo
vardas)*

Reikšmė naudojama naudotojui, į kurio paskyrą importuojami duomenys,
nustatyti. Kiekvienoje eilutėje būtina nurodyti vertę. Reikšmė neturi turėti
analogo duomenų bazėje.

Last Name
(Pavardė)*

Laisvas tekstas (ne daugiau kaip 255 simboliai).

First Name
(Vardas)*

Laisvas tekstas (ne daugiau kaip 255 simboliai).

Suspended
Lauko Suspended (Sustabdytas) reikšmė. Ši funkcija gali būti naudojama
(Sustabdytas) esamų naudotojų prieigai sustabdyti arba jai panaikinti. [ taip | 1 | teisinga |
ne | 0 | neteisinga ]
Remarks
(Pastabos)

Laisvas tekstas (ne daugiau kaip 32 768 simboliai).

Roles
(Vaidmenys)*

Naudotojo paskyrai nustatyto (-ų) vaidmens (-ų) pavadinimas (-ai). Prieš
importą reikšmės jau turi būti nustatytos duomenų bazėje. Įvairias
reikšmes galima atskirti naudojant kabliataškį (;), o visas laukas turi būti
išskiriamas dvigubomis kabutėmis.

LEOs
(Juridinio
subjekto
objektai)*

Naudotojui priskirto juridinio subjekto objekto (-ų) UUID. Prieš importą
reikšmės jau turi būti nustatytos duomenų bazėje. Įvairias reikšmes galima
atskirti naudojant kabliataškį (;), o visas laukas turi būti išskiriamas
dvigubomis kabutėmis.

Groups
(Grupės)*

Grupės (-ių), kurioms priklauso naudotojas, pavadinimas (-ai). Prieš
importą reikšmės jau turi būti nustatytos duomenų bazėje. Įvairias
reikšmes galima atskirti naudojant kabliataškį (;), o visas laukas turi būti
išskiriamas dvigubomis kabutėmis.

Trinti

Importo metu panaikinti iš anksto sukurtą naudotoją. [ taip | 1 | teisinga |
ne | 0 | neteisinga ]

E. paštas

Su naudotoju susietas e. pašto adresas.

Contact
(Kontaktai)

Naudotojui priskirtų kontaktų UUID. Prieš importą reikšmės jau turi būti
nustatytos duomenų bazėje.

Toliau pateikiamas failo, kuriame yra trijų naudotojų duomenys, pavyzdys.

iuclid_functionalities_lt.docx

IUCLID 6 funkcijos

Puslapis | 75

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. Atsisiųsti tuščių naudotojų csv
Šios funkcijos paskirtis – nustatyti masinio naujų naudotojų sukūrimo šabloną. Šablonas yra
tekstinis failas, kuris eksportuojamas iš IUCLID 6. Faile rodomos tik ankstesniame skirsnyje
aprašytos antraštės. Naudotojų duomenys įvedami į tekstinį failą, kuris tuomet importuojamas, kaip
aprašyta kitame skirsnyje.
Ši funkcija prieinama pagrindiniame meniu File / User management (Failas / Naudotojo valdymas).
Vykdant šią funkciją neatliekami jokie fono darbai.

15.1.2.7. Naudotojų importas
Faile esančius duomenis apie naudotojus į IUCLID 6 galima importuoti tokiu pat formatu, kaip
aprašyta 15.1.2.5 skirsnyje „Naudotojų eksportas“ („Naudotojų eksportas“). Jeigu naudotojas jau
egzistuoja, atsižvelgiant į lauko Username (Naudotojo vardas) reikšmę, duomenys į IUCLID 6
duomenys perrašomi naudojant importuoto failo duomenis. Jeigu naudotojo dar nėra, jis
sukuriamas naudojant failo duomenis. Ši funkcija gali būti naudojama siekiant vienu veiksmu
sukurti daug naudotojų.
Ji prieinama pagrindiniame meniu File / User management (Failas / Naudotojo valdymas).
Atveriamas iškylantysis langas, kuriame galima pasirinkti importuojamą failą, kaip parodyta toliau.

iuclid_functionalities_lt.docx

Puslapis | 76

IUCLID 6 funkcijos

Paveikslas Nr. 68.

Iškylantysis naudotojų importo langas.

Spustelėkite mygtuką finish (baigti) ir pradėkite importą. Importas atliekamas kaip fono darbas.
Apatinėje dešinėje sąsajos pusėje pradės mirksėti fono darbų piktograma. Spustelėkite apskritą
piktogramą, kad atvertumėte darbų sąrašą, kaip parodyta toliau.
Paveikslas Nr. 69.

Atverti fono darbų sąrašą.

Paveikslas Nr. 70.

Fono darbų sąrašas.

Sąrašo viršuje rodomas naujausias darbas. Kai darbas baigiamas, po darbo vykdymo eigos juosta
rodoma, ar jis atliktas sėkmingai. Jeigu importas pavyko, galima matyti importuotų duomenų
santrauką, tereikia du kartus spustelėti darbo vykdymo eigos juostą, kaip parodyta toliau
pateiktame pavyzdyje.
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Paveikslas Nr. 71.

Sėkmingo importo santraukos pavyzdys.

Ties skaičiais 2, 3 ir 4 rodomas importo operacijoje dalyvavusių naudotojų skaičius pagal kiekvieną
įmanomą procesą.
Ties skaičiumi [2] rodomas naujai sukurtų naudotojų skaičius.
Ties skaičiumi [3] rodomas anksčiau buvusių naudotojų skaičius. Jie skaičiuojami net jeigu visos
naujai importuotų duomenų reikšmės sutampa su sistemoje esamomis reikšmėmis.
Ties skaičiumi [4] rodomas naudotojų, kurie buvo visiškai panaikinti dėl to, kad lauko Delete
(Panaikinti) reikšmė buvo 1, yes (taip) arba true (teisinga), skaičius.
Sėkmingai atlikus importą, rekomenduojama dar kartą patikrinti naudotojo valdymo lange rodomus
rezultatus.
Jeigu fono darbo įraše rodoma, kad importas nepavyko, norėdami sužinoti to priežastis, du kartus
spustelėkite darbo vykdymo eigos juostą, kad pamatytumėte, kas atsitiko. Skaičiumi [2]
pažymėtoje dalyje turėtų būti rodomas informacinis pranešimas, kuriame paaiškinama, kas atsitiko
ir dėl kokių priežasčių, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje.
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Paveikslas Nr. 72.

Nepavykusio importo santraukos pavyzdys.

Iš pirmiau pateikto pavyzdžio matyti, kad įdiegtoje IUCLID 6 versijoje nebuvo rastas vienas iš
juridinio subjekto identifikatorių (UUID). Identifikatorius (UUID) nurodomas, kad jį būtų galima
palyginti su įdiegtoje IUCLID 6 versijoje esančiais identifikatoriais. Jeigu klaidos pranešimas yra
bendro pobūdžio ir susijęs su failo formatavimu, patikrinkite failo formatą, kaip aprašyta 15.1.2.5
skirsnyje „Naudotojų eksportas“ („Naudotojų eksportas“).
Jeigu yra kokių nors klaidos pranešimų, importo procesas visiškai nutraukiamas, todėl niekada
neimportuojama net dalis naudotojo duomenų. Tai daroma sąmoningai, siekiant išvengti
konfidencialių asmens duomenų sugadinimo.

15.2. Vaidmuo
Vaidmuo – tai leidimų, kuriais kontroliuojama naudotojo prieiga prie IUCLID 6 funkcijų ir duomenų,
rinkinys. Naudotojui vienu metu gali būti nustatytas daugiau nei vienas vaidmuo, tai reiškia, kad
leidimai yra papildomo pobūdžio. Pavyzdžiui, jeigu naudotojui nustatyti du vaidmenys, ir pagal
vieną vaidmenį leidžiama spausdinti, o pagal kitą – ne, naudotojas gali naudotis spausdinimo
funkcija.

15.2.1. Bendroji informacija
Role (Vaidmuo) reikšmė – tai vaidmens pavadinimas, kuris atpažįstamas visoje sistemoje. Jame
gali būti įrašoma ne daugiau kaip 255 simboliai.
Role description (Vaidmens aprašymas) yra laisvos formos teksto laukas, kuris pateikiamas
vaidmens dokumentavimo tikslais. Jame gali būti įrašoma ne daugiau kaip 2 000 simbolių.
Lauke assigned users (priskirti naudotojai) pateikiamas naudotojų, kuriems nustatytas vaidmuo,
sąrašas ir vaidmens priskyrimo naudotojams priemonės, kuriomis galima pasinaudoti spustelėjus
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mygtukus Add (Pridėti) ir Remove (Panaikinti). Kiekvieno naudotojo vaidmenį taip pat galima
nustatyti naudojantis naudotojo paskyroje esančiu administravimo skirtuku.

15.2.2. Leidimai
Šioje vietoje apibrėžiamas prieigos prie funkcijų, tiesiogiai susijusių su objektais, lygis.

15.2.2.1. Galimybė susipažinti su operacijomis
Prieiga prie funkcijų Print (Spausdinti), Export (Eksportas) ir Import (Importas) kontroliuojama ją
nustatant visiems objektams šiuo tikslu pažymint atitinkamą langelį.

15.2.2.2. Galimybė susipažinti su objektais ir aprašais
Šiuo atveju prieiga gali būti apibūdinama pagal objekto tipą, pvz., visi mišiniai. Spustelėjus ant
lauko, atveriamas išplečiamasis meniu, kuriame rodomi prieigos tipai: no access (prieiga
nesuteikiama), read (skaitymo režimas), read/write (skaitymo / redagavimo režimas),
read/write/delete (skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).
Jeigu naudojamas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS), prieiga taip pat turi būti
suteikiama pagal nuosavybės teisę arba naudojantis dalijimosi grupėje funkcija.

15.2.2.3. Sistemos administravimas ir konfigūracija
15.2.2.3.1.

Vaidmenų valdymas

Šioje vietoje prieiga gali būti nustatoma pagal vaidmens objektą. Spustelėjus ant lauko, atveriamas
išplečiamasis meniu, kuriame rodomi prieigos tipai: no access (prieiga nesuteikiama), read
(skaitymo režimas), read/write (skaitymo / redagavimo režimas), read/write/delete
(skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).

15.2.2.4. Naudotojo valdymas
Šioje vietoje nustatomas prieigos prie funkcijų, tiesiogiai susijusių su naudotojais, lygis.
15.2.2.4.1.

Valdyti naudotojus

Šioje vietoje prieiga gali būti nustatoma pagal naudotojo objektą. Spustelėjus ant lauko, atveriamas
išplečiamasis meniu, kuriame rodomi prieigos tipai: no access (prieiga nesuteikiama), read
(skaitymo režimas), read/write (skaitymo / redagavimo režimas), read/write/delete
(skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).
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Priskirti juridinius subjektus naudotojams

Ši teisė leidžia naudotojui priskirti naudotojui juridinį subjektą. Naudotojas gali priskirti tik tuos
juridinius subjektus, kurie jam jau yra priskirti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, norėdamas priskirti
juridinį subjektą, naudotojas privalo turėti prieigą prie to naudotojo redagavimo režimu.
15.2.2.4.3.

Nustatyti naudotojų vaidmenis

Ši teisė leidžia nustatyti naudotojų vaidmenis.
15.2.2.4.4.

Panaikinti naudotojų vaidmenis

Ši teisė leidžia panaikinti naudotojų vaidmenis.

15.2.2.5. IBS valdymas
Šie laukai rodomi tik tais atvejais, kai yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS).
15.2.2.5.1.

Valdyti grupes

Šioje vietoje prieiga gali būti nustatoma pagal grupės objektą. Spustelėjus ant lauko, atveriamas
išplečiamasis meniu, kuriame rodomi prieigos tipai: no access (prieiga nesuteikiama), read
(skaitymo režimas), read/write (skaitymo / redagavimo režimas), read/write/delete
(skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).
15.2.2.5.2.

Priskirti naudotojus grupėms

Ši teisė leidžia keisti grupės narystę.
15.2.2.5.3.

Valdyti privačias grupes

Ši teisė leidžia keisti dokumento nuosavybės statusą.

15.2.3. Prieiga prie duomenų
Šioje vietoje prieigą prie cheminių medžiagų duomenų galima kontroliuoti skirsnio lygmeniu.
Skirsniai rodomi numatytoje medžio struktūroje. Prieigos teisėms gali būti suteikiama kuri nors iš
toliau nurodytų reikšmių: no access (prieiga nesuteikiama), read (skaitymo režimas), read/write
(skaitymo / redagavimo režimas), read/write/delete (skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).
Naujai nustatytam vaidmeniui pagal numatytuosius parametrus suteikiamos prieigos reikšmė yra
no access (prieiga nesuteikiama) ir ji galioja visiems skirsniams. Teisės, atlikus vieną veiksmą, gali
būti suteikiamos visų skirsnių atžvilgiu arba kiekvienam skirsniui atskirai. Norėdami visiems
skirsniams suteikti vienodą prieigos lygį, išplečiamajame meniu pasirinkite reikšmę ir spustelėkite
mygtuką Apply to All (Taikyti visiems), kaip parodyta toliau.
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Paveikslas Nr. 73. Keisti prieigos teises visiems skirsniams pagal vaidmenį.

Norėdami pasirinkti atskirą skirsnį, skirsnių medžių struktūroje spustelėkite dešinį pelės klavišą ant
skirsnio pakitimo tyrimo arba pakitimo tyrimo santraukos ir išplečiamajame meniu pasirinkite
skirsnį. Toliau pateiktame pavyzdyje rodoma Application for authorisation of uses (Prašymo išduoti
leidimą) parinktis.
Paveikslas Nr. 74.

Keisti prieigos teises prie atskiro skirsnio pagal vaidmenį.

Prieigos prie kiekvieno skirsnio lygis rodomas medyje prie skirsnio pavadinimo pridedant kodą ir
paryškinant pavadinimą viena iš toliau pateiktoje lentelėje nurodytų spalvų.
Lentelė Nr. 3.

Prieigos prie dokumentų teisių nuoroda.

Prieiga

Spalva Kodas

prieiga nesuteikiama

[n/a]

skaitymo režimas

[r/]

skaitymo / redagavimo režimas

[r/w]
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Prieiga

Spalva Kodas

skaitymo / redagavimo / panaikinimo
režimas

[r/w/d]

Čia apibrėžtos teisės taikomos visiems cheminės medžiagos dokumentams. Jeigu naudojamas
atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS), prieiga prie konkretaus dokumento taip pat turi
būti suteikiama pagal nuosavybės teisę arba naudojantis dalijimosi grupėje funkcija.

15.2.4. Įtaisytieji vaidmenys
IUCLID 6 naudotojų patogumui naudojami įvairūs įtaisytieji vaidmenys. Įtaisytųjų vaidmenų
negalima redaguoti ar panaikinti. Jie aprašyti toliau.

15.2.4.1. Sistemos administratorius
Suteikia visus įmanomus leidimus. Nustačius šį vaidmenį, naudotojui suteikiami tokie patys
leidimai, kurie suteikiami „SuperUser“ profilio naudotojui.

15.2.4.2. Neribota galimybė susipažinti
Prieiga prie visų duomenų, pvz., cheminių medžiagų ir dokumentacijų duomenų, suteikiama
skaitymo, redagavimo ir panaikinimo režimu, tačiau nesuteikiama prieiga prie administracinių
duomenų.

15.2.4.3. Skaitymo režimas
Prieiga prie visų duomenų, pvz., cheminių medžiagų ir dokumentacijų duomenų suteikiama
skaitymo režimu, tačiau nesuteikiama prieiga prie administracinių duomenų.

15.2.4.4. Naudotojo valdytojas
Šį vaidmenį galima nustatyti tik kai IUCLID 6 naudojamas daugialypėje naudotojų aplinkoje, o
IUCLID 6 veikia serveryje. Šis vaidmuo reiškia tik leidimą valdyti naudotojus. Prieiga skaitymo
režimu prie kitų rūšių duomenų, pvz., cheminių medžiagų ir dokumentacijų duomenų,
nesuteikiama.
Jeigu atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS) yra įjungtas, naudotojas gali nustatyti kitų
naudotojų narystę grupėje. Ši funkcija neleidžia kurti grupių. IBS apžvalga aprašyta 15.3 skirsnyje
„Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“ („Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas
(IBS)“).
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15.2.4.5. Grupės valdytojas
Šį vaidmenį galima nustatyti tik tais atvejais, kai yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo
režimas (IBS). IBS apžvalga aprašyta 15.3 skirsnyje „Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas
(IBS)“ („Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“).
Šis vaidmuo leidžia kurti, keisti ir panaikinti grupes ir nustatyti naudotojų narystę. Šis vaidmuo
reiškia leidimą pakeisti visų kuriam nors grupės, kuriai naudotojas priklauso atsižvelgiant į jo
vaidmenį, nariui priklausančių dokumentų nuosavybės teisę. Jeigu nustatytas šis vaidmuo,
naudotojas automatiškai tampa visų grupių, kurioms jis priklauso, grupės valdytoju.

15.3. Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)
IBS skirtas naudoti tik tais atvejais, kai yra įdiegta IUCLID 6 serverio, o ne IUCLID 6 darbalaukio
versija. Jeigu IBS neprieinamas ir manote, kad jį reikėtų nustatyti, susisiekite su IUCLID 6 serverio
versijos sistemos administratoriumi.
Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas leidžia IUCLID 6 sistemoje suteikiamą prieigą
kontroliuoti pagal kiekvienam naudotojui priklausantį dokumentą. Prieiga gali būti kontroliuojama
asmeniniu lygiu kiekvienam asmeniui, kuris naudojasi IUCLID 6, sukuriant unikalią naudotojo
paskyrą. Didelėse organizacijose, kuriose veikia centralizuota IUCLID 6 duomenų bazė, kurioje
duomenys laikomi pačiais įvairiausiais tikslais, dažnai įvairioms asmenų grupėms reikia suteikti
skirtingo lygio prieigą. IBS leidžia sukurti grupės, kuri paprasčiausiai vienija keletą naudotojų ,
objektą. Naudotojas vienu metu gali priklausyti daugiau nei vienai grupei. Grupės naudojamos
prieigai prie duomenų tvarkyti. Jos taip pat yra naudingos norint vienu veiksmu suteikti prieigą
daugiau nei vienam naudotojui.
Pavyzdžiui, jeigu visiems konkrečios organizacijos grupės nariams reikalinga vienoda prieiga prie
centralizuotos duomenų bazės pogrupio, jiems visiems gali būti sukuriama jų asmeninė naudotojo
paskyra. Tuomet naudotojai sutelkiami į grupę ir toje grupėje dalijamasi duomenimis.
Prieigos lygiai, kuriuos dokumentui galima taikyti nustačius IBS, yra:
no access (prieiga nesuteikiama), read (skaitymo režimas), read/write (skaitymo / redagavimo
režimas), read/write/delete (skaitymo / redagavimo / panaikinimo režimas).
Prieiga prie dokumento gali būti suteikiama keturiais būdais:
1. pagal naudotojo paskyros skirtuke Resources (Ištekliai) nustatytas parinktis sukūrus
dokumentą;
2. importavus dokumentą į IUCLID 6;
3. rankiniu būdu, naudojant funkciją share (dalytis);
4. pakeičiant nuosavybės teisę.
Pirmiau išvardyti keturi būdai gali būti kontroliuojami įvairiose IUCLID 6 sąsajos vietose, tačiau visi
kontrolės metodai sukelia vienodas pasekmes. Prieiga prie konkretaus dokumento gali būti
suteikiama įvairiais būdais derinant šias veiksmų rūšis. IBS naudojamos funkcijos ir koncepcijos
aprašytos kituose šio įvado poskirsniuose.
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Su IBS susiję objektai ir funkcijos, pvz., Group (Grupė) ir share (dalytis), yra prieinami tik kai IBS
yra įjungtas.
IBS suteikia tokias plačias galimybes, kad daugumoje IUCLID 6 versijų prireiks pasinaudoti tik kai
kuriomis iš jų. Kad būtų gauti laukiami rezultatai, rekomenduojama sukurti IBS naudojimo politikos
dokumentą.

15.3.1. Grupė
Grupė yra IUCLID 6 objektas, kuriame sutelkiami naudotojai. Naudotojas vienu metu gali
priklausyti daugiau nei vienai grupei. Jeigu grupei suteikiama konkrečios rūšies prieiga prie
dokumento, prieigą prie jo turi visi grupės nariai. Grupė gali turėti vieną ar daugiau grupės
valdytojų. Grupės valdymo lange, esančiame po skirtuku Groups (Grupės), rodomas naudotojų
sąrašas ir tai, ar jie yra grupės valdytojai. Naudotojus, naudojant atitinkamus mygtukus, galima
priskirti grupei arba iš jos pašalinti. Naudotojas tampa grupės valdytoju, jeigu jis yra grupės narys,
turintis grupės valdymo teises. Pavyzdžiui, visos reikalingos teisės suteikiamos nustačius įtaisytąjį
grupės valdytojo vaidmenį.
Naudotojas, kuris turi grupės valdymo teises, automatiškai tampa visų grupių, kurioms jis priklauso,
grupės valdytoju.

15.3.1.1. Bendra grupė
Common (Bendra grupė) gali būti laikoma grupė, kuriai priklauso visi naudotojai. Šia prasme
bendra grupė reiškia tą patį kaip ir vieša grupė. Priešingai, IUCLID 6 sukurta grupė iš esmės yra
privati, nes prieigą prie duomenų, kuriais dalijamasi grupėje turi tik grupės nariai.

15.3.2. Nuosavybės teisė
Sukūrus arba importavus dokumentą, nuosavybės teisė į jį suteikiama dabartiniam naudotojui.
Nuosavybės teisė yra perleidžiama, tačiau atitinkamu metu dokumentas gali turėti tik vieną
savininką; žr. kitą skirsnį „Keisti nuosavybės teisę“. Prieiga prie nuosavybės teisės IUCLID 6
sąsajoje suteikiama tik jeigu yra įjungtas IBS.
Naršymo polangyje rodoma paieškos funkcija leidžia savininkui filtruoti paieškos rezultatus. Visi
dabartiniam naudotojui priklausančių dokumentų paieškos rezultatai gali būti matomi pasirenkant
paieškos kriterijų Owned by me (Man priklausantys dokumentai). Norėdami matyti kitus
dokumentus, pasirinkite Owned by others (Kitiems priklausantys dokumentai). Atkreipkite
dėmesį į tai, kad visi naudojant paieškos funkciją nustatyti paieškos kriterijai taikomi vienu metu.

15.3.2.1. Keisti nuosavybės teisę
Nuosavybės teisę grupės savininkui gali perleisti tik grupės valdytojas. Norint pakeisti nuosavybės
teisę, naudotojui turi būti suteiktas įtaisytasis vaidmuo, jis privalo būti grupės valdytoju arba jam turi
būti nustatytas įprastas vaidmuo ir suteiktos bent jau toliau nurodytos teisės.
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Lentelė Nr. 4.

Grupės valdytojo teisės.

Laukas

Reikšmė

Galimybė susipažinti su objektais ir
aprašais

Skaityti
viską

Valdyti naudotojus

Skaityti

Valdyti grupes

Skaityti

Valdyti privačias grupes

Taip

Dokumento nuosavybės teisės pakeitimo funkcija prieinama ant paieškos rezultatuose rodomo
dokumento įrašo spustelėjus dešinį pelės klavišą. Tuomet atveriamas langas, kuriame
paaiškinama dokumento dalijimosi kiekvienoje grupėje tvarka ir nurodomas naudotojo, kuriam
priklauso dokumentas, pavadinimas. Norėdami pakeisti nuosavybės teisę, spustelėkite grandinės
piktogramą, ieškokite naujo naudotojo, pasirinkite jį ir spustelėkite mygtuką „Assign“ (Priskirti).
Nuosavybės teisė į daugiau nei vieną objektą gali būti keičiama vienu veiksmu pirmiausia
pasirenkant įvairius objektų įrašus. Tai galima padaryti naudojant įprastus metodus, pvz.,
spaudžiant klavišų „Shift“ ir „Click“ ir (arba) „Control“ ir „Click“ kombinaciją.

15.3.3. Dalytis
Share (Dalytis) yra veiksmas, kuriuo grupės arba grupių naudotojams rankiniu būdu suteikiama
prieiga prie dokumento. Taip pakeičiama bet kokia dokumento sukūrimo arba importavimo metu
nustatyta prieiga. Dalijimosi funkcija leidžia kiekvienai grupei dokumento atžvilgiu nustatyti vieną iš
toliau nurodytų keturių statusų:
Not Shared (Nesidalijama), Read (Skaitymo režimas), Read/Write (Skaitymo / Redagavimo
režimas) arba Read/Write/Delete (Skaitymo / Redagavimo / Panaikinimo režimas).
Dalijimosi funkciją gali nustatyti dokumento savininkas ir bet kurios grupės, kuriai priklauso
savininkas, grupės valdytojas. Todėl dalijimosi funkcija gali būti nustatoma bendrai grupei, kuriai
priklauso visi naudotojai.
Dokumento dalijimosi funkcija prieinama ant paieškos rezultatuose rodomo dokumento įrašo
spustelėjus dešinį pelės klavišą. Vienu metu spustelint dešinį pelės klavišą dalijimosi funkciją
galima nustatyti tik vienam objektui.
Dalijimosi funkcijos parinkčių lange rodoma lentelė, kurią sudaro du stulpeliai Group (Grupė) ir
Permissions (Leidimai). Stulpelyje Group (Grupė) pateikiamas grupių, kurioms priklauso
naudotojas, turintis prieigą prie dalijimosi funkcijos, sąrašas. Stulpelyje Permissions (Leidimai)
rodomas kiekvienos grupės prieigos lygis. Norėdami pakeisti kiekvienos grupės prieigos lygį,
spustelėkite šalia atitinkamos grupės esantį stulpelį Permissions (Leidimai). Pasirinkite vieną iš
keturių prieigos lygių.
Naudotojui sukūrus dokumentą, jam suteikiama dalijimosi funkcija, kaip apibrėžta kiekvieno
naudotojo paskyroje, į kurią galima patekti IUCLID 6 skirsnyje „User / Resources“
(Naudotojas / Ištekliai). Importavęs dokumentą, naudotojas gali pasirinkti, kad importo proceso
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metu numatytosios parinktys būtų pakeistos. Pavyzdžiui, jeigu pagal numatytuosius išteklių
parametrus konkrečiai grupei nesuteikta reikalaujama prieiga prie dokumento, prieigą rankiniu
būdu galima pakeisti naudojant dalijimosi funkciją.
Jeigu naudotojas turi prieigą prie dokumento tik todėl, kad juo buvo pasidalyta, jis negali
naudodamasis dalijimosi funkcija perleisti šios prieigos.

15.3.4. IBS procedūra
Toliau aprašyta procedūra padeda trumpai apibūdinti faktines IBS naudojimo sąlygas. Jeigu
nesuprantate IBS koncepcijų ir terminologijos, pabandykite pasinaudoti IBS.
Būtinosios sąlygos:
Įsitikinkite, kad IBS įjungtas. Prisijunkite kaip „SuperUser“ profilio naudotojas. Sukurkite dvi grupes:
grupę Nr. 1 ir grupę Nr. 2 Sukurkite keturis naujus naudotojus: A naudotoją, B naudotoją, C
naudotoją ir D naudotoją. Nustatykite naudotojų parinktis, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje.
Įsitikinkite, kad visi keturi naudotojai būtų priskirti tam pačiam juridiniam subjektui. Naudokitės
skirtuku Resources (Ištekliai), nepaisykite Literature references (Literatūros nuorodų) ir Import
(Importo) numatytųjų reikšmių. Įrašykite toliau parodytas su cheminėmis medžiagomis susijusias
reikšmes.
Lentelė Nr. 5.

IBS procedūra. Naudotojų parinktys.

Naudotojas Vaidmuo

Grupė

Juridinis subjektas

Ištekliai / cheminės
medžiagos

A
naudotojas

Visiška
prieiga

Grupė
Nr. 1

<toks pat kaip ir kitų
naudotojų>

Grupė Nr. 1 („rwd“)

B
naudotojas

Visiška
prieiga

Grupė
Nr. 1

<toks pat kaip ir kitų
naudotojų>

Bendra grupė („rwd“), grupė
Nr. 1 („rwd“)

C
naudotojas

Visiška
prieiga

Grupė
Nr. 2

<toks pat kaip ir kitų
naudotojų>

Grupė Nr. 2 („rwd“)

D
naudotojas

Visiška
prieiga

<toks pat kaip ir kitų
naudotojų>

Toliau aptartais atvejais prisijunkite kaip atitinkamas naudotojas ir sužinokite naudotojų prieigos
teises, ir pabandykite sąsajoje skaityti, redaguoti ir panaikinti dokumentus, pvz., susijusius su
cheminę medžiaga ir dokumentacijomis.
1 veiksmas: A naudotojas sukuria cheminę medžiagą Nr. 1 ir tuomet iš šios cheminės medžiagos
duomenų rinkinio sukuria dokumentaciją Nr. 1.
1 rezultatas: suteikiama toliau nurodyta prieiga.
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Lentelė Nr. 6.

IBS procedūra. 1 rezultatas.

Naudotojas Cheminė
medžiaga
Nr. 1

Dokumentacija Pastaba
Nr. 1

A
naudotojas

(„rwd“)

(„rwd“)

B
naudotojas

(„rwd“)

B naudotojas sukuria abu dokumentus, todėl jie
jam priklauso. Nuosavybė reiškia visapusiškas
prieigos teises.
B naudotojas priklauso grupei Nr. 1. A naudotojo
skirtuke Resources \ Substance
(Ištekliai / Cheminė medžiaga) nustatytos
parinktys reiškia, kad A naudotojui sukūrus
cheminę medžiagą, visiems grupės Nr. 1
nariams automatiškai suteikiamos su šia
chemine medžiaga susijusios „rwd“ teisės. Jokių
teisių į dokumentacijas nesuteikiama.

C
naudotojas

A naudotojo skirtuke Resources (Ištekliai) nėra
jokių parinkčių, kuriomis C naudotojui
automatiškai būtų suteikiamos prieigos prie
cheminių medžiagų arba dokumentacijų teisės.

D
naudotojas

A naudotojo skirtuke Resources (Ištekliai) nėra
jokių parinkčių, kuriomis D naudotojui
automatiškai būtų suteikiamos prieigos prie
cheminių medžiagų arba dokumentacijų teisės.

2 veiksmas: B naudotojas sukuria cheminę medžiagą Nr.2 ir tuomet iš jo sukuria dokumentaciją
Nr. 2.
2 rezultatas: suteikiama toliau nurodyta prieiga.
Lentelė Nr. 7.

IBS procedūra. 2 rezultatas.

Naudotojas Cheminė
medžiaga
Nr. 2
A
naudotojas

(„rwd“)
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Dokumentacija Pastaba
Nr. 2
Grupės Nr. 1 A naudotojas. B naudotojo
skirtuke Resources \ Substance
(Ištekliai / Cheminė medžiaga) nustatytos
parinktys reiškia, kad naudotojui sukūrus
cheminę medžiagą, visiems grupės Nr. 1
nariams automatiškai suteikiamos su šia
chemine medžiaga susijusios „rwd“ teisės. Jokių
teisių į dokumentacijas nesuteikiama.
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B
naudotojas

(„rwd“)

(„rwd“)

B naudotojas sukuria abu dokumentus, todėl jie
jam priklauso. Nuosavybė suteikia visapusiškas
prieigos teises.

C
naudotojas

(„rwd“)

B naudotojo skirtuke Resources / Substance
(Ištekliai / Cheminė medžiaga) nustatytos
Common(rwd) (Bendra grupė („rwd“)) parinktys
reiškia, kad visiems naudotojams sukūrus
cheminę medžiagą, jiems automatiškai
suteikiamos su šia chemine medžiaga susijusios
„rwd“ teisės. Jokių teisių į dokumentacijas
nesuteikiama.

D
naudotojas

(„rwd“)

B naudotojo skirtuke Resources / Substance
(Ištekliai / Cheminė medžiaga) nustatytos
Common(rwd) (Bendra grupė („rwd“)) parinktys
reiškia, kad visiems naudotojams sukūrus
cheminę medžiagą, jiems automatiškai
suteikiamos su šia chemine medžiaga susijusios
„rwd“ teisės. Jokių teisių į dokumentacijas
nesuteikiama.

3 veiksmas: A naudotojas patikrina, kuriomis cheminėmis medžiagomis galima dalytis, tai jis
padaro naršymo polangyje ant paieškos rezultatuose pateiktų įrašų spustelėdamas dešinį pelės
klavišą.
3 rezultatas: leidžiamas dalijimasis parodytas toliau.
Lentelė Nr. 8.

IBS procedūra. 3 rezultatas.

Cheminė
medžiaga

Grupės,
kurios
dalijasi

Dalijimosi
leidimai

Pastaba

Cheminė
medžiaga
Nr. 1

Pirma
grupė

(„rwd“)

A naudotojui nuosavybės teise priklauso cheminė
medžiaga Nr. 1, A naudotojas priklauso grupei Nr. 1.
Todėl A naudotojas gali redaguoti grupės Nr. 1
leidimus. Gebėjimas keisti šiuos leidimus taip pat
leidžia dalytis dokumentu.
Leidimų statusas yra „rwd“, nes A naudotojo skirtuke
Resources \ Substance (Ištekliai / Cheminė medžiaga)
nustatytos parinktys reiškia, kad A naudotojui sukūrus
cheminę medžiagą, visiems grupės Nr. 1 nariams
automatiškai suteikiamos su šia chemine medžiaga
susijusios „rwd“ teisės.

Bendra
grupė
iuclid_functionalities_lt.docx

A naudotojui priklauso cheminė medžiaga Nr. 1. Visi
naudotojai priklauso bendrai grupei. Todėl A
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naudotojas gali redaguoti bendros grupės leidimus.
Gebėjimas keisti šiuos leidimus taip pat leidžia dalytis
dokumentu.
Nėra jokių leidimų, nes A naudotojo skirtuke
Resources \ Substance (Ištekliai / Cheminė medžiaga)
nustatytos parinktys reiškia, kad A naudotojui
sukūruscheminę medžiagą ne visiems naudotojams
automatiškai suteikiamos su šia chemine medžiaga
susijusios „rwd“ teisės.
Cheminė
medžiaga
Nr. 2.

Neleidžiama dalytis jokiais dokumentais, nes A
naudotojui nepriklauso cheminė medžiaga Nr. 2.

4 veiksmas: spustelėdamas dešinį pelės klavišą, B naudotojas patikrina, kokiomis cheminėmis
medžiagomis galima dalytis.
4 rezultatas: leidžiamas dalijimasis parodytas toliau.
Lentelė Nr. 9.

Cheminė
medžiaga

IBS procedūra. 4 rezultatas.

Grupės,
kurios
dalijasi

Dalijimosi
leidimai

Neleidžiama dalytis jokiais dokumentais, nes B
naudotojui nepriklauso cheminė medžiaga Nr. 1.

Cheminės
medžiagos
duomenų
rinkinys
Nr. 1
Cheminė
medžiagos
duomenų
rinkinys
Nr. 2.

Pastaba

grupė
Nr. 1

(„rwd“)

B naudotojui nuosavybės teise priklauso cheminė
medžiaga Nr. 2, B naudotojas priklauso grupei Nr. 1.
Todėl B naudotojas gali redaguoti grupės Nr. 1
leidimus. Gebėjimas keisti šiuos leidimus taip pat
leidžia dalytis dokumentu.
Leidimų statusas yra „rwd“, nes B naudotojo skirtuke
Resources \ Substance (Ištekliai / Cheminė medžiaga)
nustatytos parinktys reiškia, kad A naudotojui sukūrus
cheminę medžiagą, visiems grupės Nr. 1 nariams
automatiškai suteikiamos su šia chemine medžiaga
susijusios „rwd“ teisės.

Bendra
grupė
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(„rwd“)

B naudotojui priklauso cheminė medžiaga Nr. 2. Visi
naudotojai priklauso bendrai grupei. Todėl B
naudotojas gali redaguoti bendros grupės leidimus.
Gebėjimas keisti šiuos leidimus taip pat leidžia dalytis
dokumentu.
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Cheminė
medžiaga

Grupės,
kurios
dalijasi

Dalijimosi
leidimai

Pastaba

Leidimų statusas yra „rwd“, nes B naudotojo skirtuke
Resources \ Substance (Ištekliai / Cheminė medžiaga)
nustatytos parinktys reiškia, kad B naudotojui sukūrus
cheminę medžiagą, visiems naudotojams
automatiškai suteikiamos su šia chemine medžiaga
susijusios „rwd“ teisės.
5 veiksmas: atsijunkite. Prisijunkite kaip „SuperUser“ tipo naudotojas. Cheminės medžiagos
duomenų rinkinio Nr. 1 savininką A naudotoją pakeiskite B naudotoju. Dokumento nuosavybės
teisė pakeičiama ant paieškos lange matomo dokumento įrašo spustelint dešinį pelės klavišą ir
pasirenkant Change ownership (Keisti nuosavybės teisę). Atsijunkite. Prisijunkite kaip A
naudotojas. Patikrinkite, kokiais dokumentais galima dalytis.
5 rezultatas: cheminės medžiagos duomenų rinkiniais Nr. 1 ir Nr. 2 negalima dalytis. Taip yra
todėl, kad A naudotojui nepriklauso nė viena cheminė medžiaga duomenų rinkinys. Dokumentacija
Nr. 1 vis dar galima dalytis, nes ji priklauso A naudotojui.
6 veiksmas: atsijunkite. Prisijunkite kaip B naudotojas. Patikrinkite, kuriomis cheminėmis
medžiagomis galima dalytis.
6 rezultatas: cheminėmis medžiagomis Nr. 1 ir Nr. 2 ir dokumentacija Nr. 2 galima dalytis nes jie
priklauso B naudotojui.
7 veiksmas: B naudotojas su Bendra grupe („r“) dalijasi chemine medžiaga Nr. 1. Norėdami tai
padaryti, pirmiausia ant paieškos lange matomo dokumento įrašo spustelėkite dešinį pelės klavišą
ir pasirinkite Share (Dalytis). Tuomet pasirodžiusios lentelės eilutėje, kurios grupių reikšmė yra
„bendra grupė“, spustelėkite langelį, kad atsirastų laukelis „Permissions“ (Leidimai) ir pasirinkite
reikšmę „Read“ (Skaitymo režimas).
7 rezultatas: kokios prieigos prie cheminės medžiagos duomenų rinkinio Nr. 1 teisės suteiktos
naudotojams?
Lentelė Nr. 10.

IBS procedūra. 7 rezultatas.

Naudotojas Prieiga

Pastaba

A
naudotojas

(„rwd“)

Cheminės medžiagos duomenų rinkinys Nr. 1
nepriklauso A naudotojui, todėl jis negali juo dalytis,
tačiau jis turi „rwd“ prieigos teises, nes naudotojas
priklauso grupei Nr. 1.

B
naudotojas

(„rwd“),
dalijimasis

B naudotojui priklauso cheminė medžiaga Nr. 2.
Nuosavybės teise suteikiama neribota prieiga, įskaitant
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dalijimąsi.
C
naudotojas

(„r“)

Anksčiau C naudotojas neturėjo jokių prieigos teisių,
tačiau dabar C naudotojas gali bent jau skaityti
dokumentą, nes visiems naudotojams ši teisė suteikta
pagal šį pavyzdį.

D
naudotojas

(„r“)

Anksčiau D naudotojas neturėjo jokių prieigos teisių,
tačiau dabar D naudotojas gali bent jau skaityti
dokumentą, nes visiems naudotojams ši teisė suteikta
pagal šį pavyzdį.

8 veiksmas: atsijunkite. Prisijunkite kaip „SuperUser“ profilio naudotojas. Priskirkite D naudotoją
grupei Nr. 1.
8 rezultatas: D naudotojui suteikiama „rwd“ prieiga prie cheminės medžiagos Nr. 1, nes visi
grupės Nr. 1 nariai ją turi. Jokių kitų pakeitimų nėra.
9 veiksmas: atsijunkite ir tuomet prisijunkite kaip B naudotojas. Panaikinkite dalijimosi chemine
medžiaga Nr. 2 funkciją.
9 rezultatas: A, C ir D naudotojai negali sąsajoje matyti cheminės medžiagos Nr. 2, tačiau ją gali
matyti B naudotojas. B naudotojas išsaugo neribotą prieigą ir vis dar gali dalytis dokumentu.

16. Importas
Naudojantis IUCLID 6 į jūsų turimą IUCLID sistemos versiją leidžiama importuoti vieną arba
daugiau su toliau nurodytais objektais susijusių failų; dokumentacijos, cheminės medžiagos,
mišiniai, šablonai, kategorijos, juridiniai subjektai, juridinio subjekto gamybos vietos, etaloninės
cheminės medžiagos, anotacijos, kontaktai, literatūros nuorodos, priedai ir bandomoji medžiaga.
Šiuos failus galite importuoti, kad galėtumėte keistis duomenimis tarp skirtingų įdiegtų IUCLID
versijų ir atgal į IUCLID importuoti anksčiau eksportuotus duomenis.

16.1. Svarbi informacija apie importavimą
Prieš pradedant aptarti failų importavimą į IUCLID 6, svarbu atkreipti dėmesį į toliau nurodytus
aspektus.
5. Failus galite importuoti tik kai failo pavadinimo plėtinys yra .i6z arba .i5z ir failai buvo
eksportuoti iš IUCLID 6 ir naujausios IUCLID 5 versijos (versija 5.6), taip pat galite importuoti
aprašus, kurių failo plėtinys yra .i6l.
6. Kai norite importuoti du ar daugiau failų, galite importuoti tik vienodą failo plėtinį turinčius failus
(i6z, i5z arba i6l). Jeigu turite failų, kurių plėtiniai yra kitokie, šiuos failus reikės importuoti
atskirai. Be to, importuojant i5z failą, jis bus automatiškai konvertuojamas į IUCLID 6
naudojamą i6z failo plėtinį.
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7. Importuodami i5z failus galėsite importuoti tik išskleistą i5z failą, kuriame saugomas visų jūsų
saugomų įrašų archyvas. Jeigu naudojami i6z failai, galite pasinaudoti viso išskleisto failo
importo funkcija, o taip pat pasirinkti konkrečius i6z failo įrašus, kuriuos norėtumėte importuoti.

16.2. Kaip importuoti?
Norėdami importuoti vieną arba daugiau failų į IUCLID 6, spustelėkite mygtuką „Import“
(„Importuoti“), esantį IUCLID 6 pradžios puslapio užduočių skydelyje „Tools and
administration“ („Įrankiai ir administravimas“).

Tuomet bus atvertas „Import assistant“ („Importo asistento“) vediklis, kuris jus lydės viso
importo proceso metu. Perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad trumpai susipažintumėte su
importo asistento naudojimo tvarka.

16.3. Pirmas importo etapas
Atsivėrus importo asistento vedikliui, pirmiausia pridėkite norimą importuoti failą (-us). Tai
padarykite spustelėdami mygtuką Add files… (Pridėti failus...) ir iškylančiojoje naršyklėje
pasirinkdami jūsų vietinėje IT aplinkoje esantį failą (-us), kurį (-iuos) norite importuoti. Pasirinkę
failą (-us), matysite, kad pirmajame importo asistento vediklio lauke bus rodoma informacija apie
pasirinktą (-us) failą (-us), kuri suskirstyta pagal šias antraštes:
1. Pathname (Maršruto pavadinimas) (failo vietos jūsų vietinėje IT aplinkoje maršruto vardas);
2. Filename (Failo pavadinimas) (išsamus jūsų failo vardas);
3. Size (Dydis) (failo dydis);
4. Modified (Pakeistas)(paskutinio failo pakeitimo data).
Daugiau informacijos apie savo pasirinktą (-us) failą (-us)galite rasti naršydami skirtukus Content
(Turinys) ir Remarks (Pastabos), esančius po mygtuku Add files… (Pridėti failus...).
Bet kuriuo importo proceso metu galite panaikinti bet kurį failą ar failus, pažymėdami jį (juos) taip,
kad jis (jie) būtų paryškintas (-i) oranžine spalva, ir spustelėdami greta mygtuko Add files... (Pridėti
failus...) esantį mygtuką Remove (Panaikinti). Atkreipkite dėmesį į tai, kad bet kurie failai, kurių
žymėjimą panaikinsite naudodami importo stulpelyje esantį langelį, nebus importuoti.
Tuomet galite pasirinkti konkrečius kriterijus, pagal kuriuos IUCLID nustato, kaip elgtis su failu (ais), kurį (-iuos) norite importuoti, jeigu jūsų IUCLID sistemoje failui jau taikomas vienodas
visuotinis unikalus pavadinimas (UUID). Galima pasirinkti iš trijų kriterijų:

iuclid_functionalities_lt.docx

IUCLID 6 funkcijos

Puslapis | 93

1. Always (Visada)(pasirinkus šį kriterijų, pasirinktas (-i) importavimo failas (-ai) bus pakeistas
jūsų IUCLID sistemoje esančio failo dublikatu, t. y. bet koks failas, turintis tokį pat UUID kaip ir
esamas dokumentas arba duomenų rinkinys).
2. Never (Niekada) (pasirinkus šį kriterijų, nebus importuotas nė vienas jūsų IUCLID sistemoje
esantis duomenų rinkinys arba dokumentas, turintis tokį pat UUID kaip ir importuojamas failas).
3. If newer than existing (Naujesnis už esamą) (pasirinkus šį kriterijų, failas, kuris turi būti
importuotas, bus importuojamas tik jeigu jis buvo pakeistas vėliau nei jūsų IUCLID sistemoje
esantis duomenų rinkinys arba dokumentas).
Jeigu IUCLID 6 yra įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS), rodomas laukas
Default import pool (Numatytoji importo saugykla). Išsamesnė informacija apie IBS pateikiama 15.3
skirsnyje „Atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas (IBS)“ („Atskiru atveju pagrįstas saugumo
režimas (IBS)“). Numatytoji importo saugykla gali būti naudojama dabartinio naudotojo grupės
prieigos parametrams perrašyti. Lauką sudaro išplečiamasis meniu, kuriame rodomos skaitymo,
redagavimo ir panaikinimo funkcijos (<Group name> (R/W/D)), susijusios su kiekviena grupe,
kuriai priklauso dabartinis naudotojas. Ši taisyklė taip pat taikoma irbendrai grupei. Pavyzdžiui,
jeigu naudotojui prieiga prie bendros grupės suteikiama tik skaitymo režimu, prieiga prie importuotų
duomenų pasirenkant parametrą „Common“ („Bendras“) (R/W/D) gali būti suteikiama skaitymo,
redagavimo ir panaikinimo režimu.
Jeigu importuojate i6z failą, turėsite galimybę panaikinti lauko Skip content verification (document
selection screen) (Praleisti turinio tikrinimą (dokumento pasirinkimo langas)) žymėjimą. Panaikinę
šio lauko žymėjimą, galėsite nurodyti konkrečius failo įrašus, kuriuos norite importuoti (antrame
importo etape). Atkreipkite dėmesį į tai, kad ši parinktis nėra prieinama, kai importuojami du ar
daugiau failų.

16.4. Antras importo etapas
2 importo etape (šis etapas yra reikalingas tik jeigu importuojamas vienas i6z failas) rodomi keturi
informacijos skydeliai. Pirmuose dviejuose skydeliuose informaciją galima redaguoti ir jie
naudojami siekiant konkrečiai nurodyti, kurias importuojamo failo dalis norite išsaugoti, o kurias
praleisti. Trečiame ir ketvirtame skydeliuose informacija pateikiama tik skaitymo režimu. Šių
skydelių turinys aprašomas toliau.
1. Pirmame skydelyje pavadinimu Entities list (Objektų sąrašas) rodomi visi faile esantys bendri
pagrindiniai objektai (pvz., juridiniai subjektai, kontaktai, cheminės medžiagos, dokumentacijos
ir pan.). Pagal numatytuosius parametrus kiekvienas objektas yra pažymėtas ir parengtas
importui. Jeigu nenorite, kad kuris nors iš šių objektų būtų importuojamas, pašalinkite jį (juos)
panaikindami stulpelyje „In“ („Įtrauktas“) esančių langelių žymėjimą.
2. Antrame skydelyje pavadinimu References to (Nuorodos į) rodomi pagrindiniuose objektuose
pateikiami įrašai. Spustelėkite ant bet kurio pagrindinio objekto, kad pamatytumėte jame
esančius įrašus. Pavyzdžiui, šiame skydelyje rodomoje dokumentacijoje arba cheminės
medžiagos duomenų rinkinyje bus rodoma išsami įrašų medžio struktūra. Vėlgi, pagal
numatytuosius parametrus kiekvienas įrašas bus pažymėtas ir parengtas importui. Jeigu
nenorite, kad kuris nors iš šių konkrečių įrašų būtų importuojamas, pašalinkite jį (juos)
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panaikindami langelių žymėjimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad objektų skirsnio įrašų medžio
struktūroje galite pažymėti visų ir atskirų skirsnių langelius.
3. Trečiame skydelyje pavadinimu Referenced from (Pateikiama nuoroda iš...)rodomi objektai
arba įrašai, kurie yra susieti su jūsų pirmame skydelyje pasirinktu objektu. Pavyzdžiui, pirmame
skydelyje pasirinktas kontaktų objektas bus susietas su taip pat pirmame skydelyje rodomu
juridiniu subjektu, o šiame trečiame skydelyje galite matyti juridinį subjektą, kuriam daromas
poveikis. Tai padeda suprasti, kuriems objektams daromas poveikis panaikinant tam tikrų
pirmame ir antrame skydeliuose rodomų objektų ar įrašų žymėjimą.
4. Ketvirtame skydelyje pavadinimu „Final outcome“ („Galutinis rezultatas“) rodoma, kurie objektai
ir įrašai bus importuojami, kai spustelėsite importo asistento vediklyje esantį mygtuką „Finish“
(„Baigti“).
Šioje vietoje galite spausti mygtuką „Back“ („Grįžti“), kad pakeistumėte pirmame etape rodomus
laukus, arba spustelėti mygtuką „Finish“ („Baigti“) ir baigti importą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad
spustelėję mygtuką „Back“ („Grįžti“), bet kokie antrame importo asistento vediklio etape padaryti
pakeitimai nebus išsaugoti ir jūs juos turėsite atlikti dar kartą.
Kai importas baigiamas (sėkmingai arba ne), IUCLID 6 ekrano apatiniame dešiniajame kampe
atsiranda iškylantysis pranešimas. Galite spustelėti ant šio pranešimo arba ant mirksinčio raudono
apskritimo, kad atvertumėte fono darbų konsolę. Čia galite matyti, ar importas pavyko. Jeigu norite
sužinoti daugiau informacijos apie importą, du kartus spustelėkite raudoną juostą, kad būtų
atvertas importo žurnalas.

17. Eksportas
IUCLID 6 leidžia naudotojams eksportuoti toliau nurodytus objektus, taip pat duomenų rinkinius
arba dokumentus, esančius šiuose objektuose: juridinis subjektas, juridinio subjekto gamybos
vieta, cheminė medžiaga, mišinys, šablonas, kategorija, dokumentacija, etaloninė cheminė
medžiaga, kontaktai, anotacija. Šiuos objektus ir juose esančius duomenų rinkinius arba
dokumentus galite eksportuoti per IUCLID „Export assistant“ („Eksporto asistentą“), kuris
padės nustatyti, ką norite eksportuoti. Eksporto asistento vediklį galima atidaryti dviem būdais;
1. spustelint IUCLID 6 pradžios puslapyje esančią piktogramą „Bulk export“ („Masiškas
eksportas“)

2. Arba tiesiogiai ant norimo eksportuoti duomenų rinkinio arba dokumento spustelint dešinį pelės
klavišą.
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Nesvarbu, kurį būdą pasirinksite atverdami eksporto asistento vediklį, jums pagalba bus suteikiama
visais vediklio etapais, kurie yra susiję su eksportuojamo objekto rūšimi ir tuo, ar tai yra viena
eksporto operacija, ar masiškas eksportas.
1 punkte nurodytos eksporto funkcijos privalumas – galimybė masiškai eksportuoti visas
dokumentacijas, visas chemines medžiagas, visus mišinius, visas kategorijas, visus šablonus arba
visas etalonines chemines medžiagas. Per vieną ir tą pačią eksporto operaciją taip pat galite
eksportuoti įvairias duomenų rinkinio rūšis, pvz., cheminės medžiagos duomenų rinkinius, mišinio
duomenų rinkinius ir etaloninių cheminių medžiagų duomenų rinkinius. Atkreipkite dėmesį į tai, kad
prireikus masiško eksporto metu taip pat galite pasirinkti atskirus duomenų rinkinius arba
dokumentus (žr. toliau, rankinis pasirinkimas).
2 punkte nurodyto eksporto būdo pranašumas – galimybė greitai eksportuoti vieną konkretų
duomenų rinkinį arba dokumentą tiesiogiai iš tos vietos, kurioje yra atvertas objekto langas, pvz.,
atskirą mišinio duomenų rinkinį arba atskirą pakitimo tyrimo įrašą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad du
ar daugiau objekto duomenų rinkinių arba dokumentų galite pažymėti laikydami nuspaustą „Shift“
arba „Ctrl“ mygtuką kairiuoju pelės klavišo paspaudimu pažymėdami norimus eksportuoti
dokumentus ir spustelėdami dešinį pelės klavišą ir pasirinkdami komandą Export (Eksportuoti).
Tuomet pereisite prie pirmo masiško eksporto etapo.

17.1. Svarbios eksporto taisyklės
Eksportuodami iš IUCLID 6, atkreipkite dėmesį į tam tikras toliau nurodytas svarbias taisykles,
kuriomis reglamentuojami eksportuojami duomenys ir duomenys, kuriuos galima eksportuoti.
1. Kad galėtumėte eksportuoti informaciją ir duomenis iš IUCLID, turite būti naudotojas, kuris
pagal jam nustatytą vaidmenį turi prieigą prie eksporto teisių (kuri suteikiama naudotojo
valdymo skilties vaidmenų lango leidimų skirtuke). Jeigu neturite prieigos teisių, susisiekite su
naudotoju, turinčiu IUCLID administravimo teises, kuris atsako už prieigos teisių kitiems
naudotojams suteikimą.
2. Kalbant apie objektus, duomenų rinkinius ir (arba) dokumentus, kuriuose pateikiama tiesioginė
nuoroda į kitus objektus, pvz., kai cheminės medžiagos objekte pateikiama nuoroda į
kontaktus, pažymėtina, kad šie nurodytieji objektai taip pat bus eksportuoti.
3. Be a punkte nurodytų duomenų, kartu su objektu, duomenų rinkiniu arba dokumentu nebus
eksportuojamas objektas, dokumentas arba duomenų rinkinys, kuriame jis nurodytas arba yra
su tokiu objektu, duomenų rinkiniu arba dokumentu tik netiesiogiai susijęs. Pavyzdžiui,
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eksportuojant mišinį, cheminė medžiaga, kuri yra tiesiogiai susijusi su tuo mišiniu, taip pat bus
eksportuojama, tačiau nebus eksportuojama kategorija, kuri yra susieta su chemine medžiaga,
į kurią pateikta nuoroda.
4. Eksportuojant dokumentą (redaguojamą įrašą arba santrauką), kuris yra duomenų rinkinio
dalis, jo pagrindinis objektas (cheminės medžiagos, mišinio / produkto duomenų rinkinys arba
šablonas) taip pat eksportuojamas. Tačiau tais atvejais, kai eksportuojate dokumentą,
neeksportuojamas joks kitas to objekto dokumentas arba šablonas.
5. Susieti objektai gali būti filtruojami dėl saugumo arba konfidencialumo reikalavimų (kuriuos
naudotojo valdymo skiltyje nustato atitinkamas prieigos teises turintis naudotojas), nepaisant
to, ar objektą nurodyti būtina, ar ne.
6. Aprašo įrašo paties savaime negalima eksportuoti; jį galima eksportuoti tik kartu su objektu,
kuriame pateikiama nuoroda į jį.

17.2. Kaip naudotis eksporto asistentu?
Eksporto asistentą galima įjungti spustelint mygtuką „Bulk export“ („Masiškas eksportas“),
esantį „Tools and administration“ („Įrankiai ir administravimas“) užduočių skydelyje IUCLID 6
pradžios puslapyje, arba tiesiogiai ant konkretaus (-ių) duomenų rinkinio (-ių) ar dokumento (-ų),
kuriame (-iuose) yra norimi eksportuoti objektai spustelint dešinį pelės klavišą ir meniu pasirenkant
Export (Eksportuoti) komandą. Toliau pateikiamos gairės:
1. Kaip naudotis pirmu masiško eksporto etapu pasitelkiant eksporto asistentą?
2. Kaip atlikti visus kitus eksporto asistento vediklio veiksmus? Pastarosios gairės aptariamos
atsižvelgiant į įvairius objektus.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei pasitelkdami eksporto asistentą, norite eksportuoti norimus
dokumentus, įvairiuose eksporto asistento vediklio etapuose turėsite aktyviai panaikinti informaciją
ir duomenis, kurių nenorite eksportuoti.

17.3. Masiškas eksportas
Pirmas eksporto asistento vediklio etapas, kuris pradedamas spustelėjus masiško eksporto
piktogramą, esančią IUCLID 6 pradžios puslapyje, arba kai tiesiogiai eksportuojate du ar daugiau
objekto duomenų rinkinių arba dokumentų, vadinamas dokumentų pasirinkimu. Šiame pirmame
etape galite:
1. pasirinkti objekto lygmeniu eksportuoti visas dokumentacijas, visas chemines medžiagas, visus
mišinius, visas kategorijas, visus šablonus arba visas etalonines chemines medžiagas, arba
2. rankiniu būdu pasirinkti konkretų objekto duomenų rinkinį ir (arba) dokumentą arba keletą
duomenų rinkinių ir (arba) dokumentų. Naudodami šią funkciją, galite lanksčiau pasirinkti
įvairius skirtinguose objektuose esančius duomenų rinkinius, pvz., duomenų rinkinį iš cheminės
medžiagos ir mišinio objektų.
Pirmuoju atveju pasirinkite atitinkamą šalia objekto, kurį norite eksportuoti, esantį apskritą mygtuką.
Antruoju atveju spustelėkite apskritą mygtuką, esantį šalia „manual selection“ („rankinis
pasirinkimas“) ir tuomet po „Document/Entity“ („Dokumentas / Objektas“) rezultatų lauku,
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spustelėkite mygtuką Add… (Pridėti...). Šiuo atveju bus atvertas užklausos laukas, kuriame galite
nurodyti duomenų rinkinį (-ius) ir dokumentą (-us), kurį (-iuos) norite eksportuoti. Šį užklausos
lauką sudaro keturi paieškos laukai, kuriuose galite filtruoti savo pasirinkimus, kaip nurodyta ir
aprašyta toliau.
1. Result type (Rezultato rūšis) – išplečiamojo meniu sąraše pasirinkite objektus, kuriuos norite
eksportuoti.
2. Query type (Užklausos rūšis) – pasirinkite iš paieškos kriterijų, pagal kuriuos norite atlikti
paiešką, ir, atsižvelgdami į rodomus pasirinkimus, užpildykite kai kuriuos arba visus atitinkamus
paieškos laukelius, kad rastumėte ieškomą duomenų rinkinį.
3. UUID (paieškos langas rodomas tik kai Result type (Rezultato rūšis) lauke yra pasirinktas
dokumentas) – šiame lauke įrašykite ieškomo duomenų rinkinio arba dokumento visuotinio
unikalaus pavadinimo numerį.
Ownership (Nuosavybė)(ši parinktis atsiranda tik kai įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo
režimas) – pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių:
4. Owned by me (Priklauso man) – nustačius šią parinktį, ieškoma tik jūsų privačioje saugumo
saugykloje esančių objektų.
5. Owned by others (Priklauso kitiems) – nustačius šią parinktį, ieškoma grupių kurioms jūs
priklausote arba kurių valdytojas esate ir kurios nepriklauso jūsų privačiai saugumo saugyklai
6. Group (Grupė) (ši parinktis atsiranda tik kai įjungtas atskiru atveju pagrįstas saugumo režimas)
– pasirinkite išplečiamajame lauke pateiktame sąraše nurodytas grupes. Renkantis grupę
rodomi tik tie įrašai, kurie yra priskirti pasirinktai grupei.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai, naudodami masiško eksporto asistentą, ketinate
eksportuoti pakitimo tyrimo įrašą, pakitimo santrauką arba duomenų rinkinį, tų dokumentų galite
ieškoti tik naudodami užklausos langą ir UUID paieškos lauke įrašydami dokumento visuotinio
unikalaus pavadinimo numerį
Užklausos lauke užpildę paieškos informaciją, spustelėkite mygtuką Search (Ieškoti), kad
matytumėte rezultatus, arba mygtuką Clear (Išvalyti), kad dar kartą pradėtumėte tą pačią paiešką.
Spustelėjus mygtuką Search (Ieškoti) rezultatų lauke bus rodomas rezultatų sąrašas, įskaitant
informaciją apie kiekvieną rezultatą, kuri pateikiama keturiuose stulpeliuose: Chemical Name
(Cheminės medžiagos pavadinimas), Legal entity name (Juridinio subjekto pavadinimas),
Reference substance (Etaloninė cheminė medžiaga), Last modification date (Vėliausia pakeitimo
data). Norėdami ieškoti greičiau, taip pat galite atlikti greitą paiešką, naudodami informaciją, kurią
tikitės pamatyti šiuose keturiuose stulpeliuose. Norėdami tai padaryti, teksto lauke Filter by
representation (Filtruoti pagal pateikimą) (kurį galite rasti iš karto virš paieškos rezultatų), įrašykite
cheminės medžiagos pavadinimo, juridinio subjekto pavadinimo, etaloninės cheminės medžiagos,
vėliausios pakeitimo datos pirmąsias raides, skaičius arba žodžius. Po to automatiškai bus
ieškoma rezultatų ir rodomas atrinktų rezultatų sąrašas, iš kurio galėsite pasirinkti.
Kai naudodami užklausos langą, baigiate savo paiešką, spustelėkite mygtuką Assign (Priskirti),
kad pirmajame eksporto asistento vediklio etape būtų iš anksto parengtas dokumento / objekto
rezultatų sąrašas. Tai bus duomenų rinkiniai ir (arba) dokumentai, kurie bus eksportuoti.
Pasirinktus duomenų rinkinius ir (arba) dokumentus bet kuriuo metu galite Add (Pridėti)arba
Remove (Panaikinti). Jeigu tiesiogiai eksportuojate iš objekto du ar daugiau duomenų rinkinių arba
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dokumentų, per pirmą eksporto asistento vediklio etapą bus automatiškai iš anksto parengtas
dokumento / objekto rezultatų sąrašas, kuriame matysite savo pasirinktus duomenų rinkinius arba
dokumentus. Šie rezultatai gali būti redaguojami bet kuriame eksporto asistento vediklio etape
naudojant mygtukus Add (Pridėti) ir Remove (Panaikinti).

17.4. Cheminių medžiagų eksportas
Pasirinkdami masiško eksporto funkciją all substances (visos cheminės medžiagos) arba kai
cheminę medžiagą ar chemines medžiagas tiesiogiai eksportuojate iš cheminės medžiagos
objekto, turite atlikti tokius pat eksporto asistento vediklio veiksmus, kaip ir etape Verify selected
documents: Verify the selected documents or select/deselect as appropriate (Tikrinti pasirinktus
dokumentus. Tikrinti pasirinktus dokumentus arba pažymėti atitinkamą / panaikinti atitinkamo
žymėjimą). Šis etapas vyksta tik eksportuojant vieną duomenų rinkinį arba dokumentą ir jame
galite panaikinti objektų ir dokumentų, į kuriuos pateikiama nuoroda jūsų cheminės medžiagos
objekte, žymėjimą, pvz., juridinis subjektas arba pakitimo tyrimo įrašas.

17.4.1. Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį
Šiame eksporto asistento vediklio etape (pirmas etapas – vieno dokumento eksportas, antras
etapas – masiškas eksportas) yra dvi parinktys, kurios matomos dviejuose skirtukuose, esančiuose
ekrano viršutinėje kairėje pusėje: Substance (Cheminė medžiaga) ir Use related categories
(Naudoti susijusias kategorijas).
Cheminės medžiagos skirtuke galite nustatyti dokumento rūšį ir taip nurodyti, kurią cheminę
medžiagą norite eksportuoti. Pavyzdžiui, jeigu jūsų eksportuojamai cheminei (-ėms) medžiagai (oms) buvo suteiktas konkretus cheminės medžiagos tipas, pvz., BPR Active substance application,
eksporto asistento vediklyje kartu su šiuo dokumentu bus pasirinkta (-os) tik ši (šios) cheminė (-ės)
medžiaga (-os). Spustelėdami apskritą mygtuką, pasirinkite dokumento tipą,esantį šalia
dokumentacijos, kurią norite eksportuoti, rūšies. Jūsų pasirinkimas bus rodomas informaciniame
lange kiekviename kitame eksporto asistento vediklio etape.
Su naudojimu susijusių kategorijų skirtukas leidžia konkrečiai nurodyti, ar su kategorija susijusi
informacija turėtų būti naudojama jūsų eksporto procese. Ši parinktis taikoma tik toms cheminėms
medžiagoms, kurios yra susijusios su kategorija ir tik tuo atveju, kai su kategorijomis galite
susipažinti bent jau skaitymo režimu.
Galima pasirinkti iš trijų parinkčių:
1. Yes (Taip) (pasirenkama automatiškai) – spustelėkite šią parinktį, kad eksportuotumėte visus
duomenis, susijusius su visomis kategorijomis, su kuriomis yra susieta cheminė medžiaga.
2. No (Ne) - spustelėkite šią parinktį, jeigu norite, kad į jūsų eksporto operaciją nebūtų įtrauktos
jokios kategorijos ir su jomis susieta informacija.
3. Select category (ies) (Pasirinkti kategoriją (-as) – kai nustatoma ši parinktis, rodomas polangis,
kuriame galite matyti visas susietas kategorijas. Iš šio susijusių kategorijų sąrašo galite
pasirinkti vieną ar daugiau kategorijų spustelėdami ant jų. Į eksporto operaciją įtraukiamos tik
parinktos kategorijos.
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17.4.2. Duomenų apsaugos vėliavėlės
Šiame etape nustatote konfidencialią informaciją, kurią norite įtraukti į savo eksporto operaciją.
1. Pirma parinktis – Detail level of document fields (Rodyti išsamius dokumento laukus) suteikia
galimybę rinkti iš trijų galimybių:
a. All fields, including confidential test material information (Visi laukai, įskaitant konfidencialią
informaciją apie bandomąją medžiagą) – nustatykite šią parinktį, jeigu norite, kad visi laukai
ir visa informacija apie bandomąją medžiagą būtų eksportuota.
b. All fields, excluding confidential test material information (Visi laukai, išskyrus konfidencialią
informaciją apie bandomąją medžiagą) – nustatykite šią parinktį, jeigu norite, kad visi laukai
būtų eksportuoti, tačiau nenorite eksportuoti visos su bandomąja medžiaga susijusios
informacijos.
c. Basic level (Pagrindinis lygis) – nustatykite šią parinktį, jeigu norite, kad į jūsų eksporto
operaciją būtų įtraukti tik pagrindiniai laukai. Pagrindinius laukus sudaro kiekvienas laukas,
išskyrus pakitimo tyrimo įrašus, esančius šiuose IUCLID skirsniuose po EBPO teisės aktų
antrašte: Physico-chemical properties (Fizikinės ir cheminės savybės), Analytical methods
(Analizės metodai), Degradation and accumulation (Skaidymas ir akumuliacija), Effects on
biotic systems (Poveikis biotinėms sistemoms), Efficacy (Efektyvumas), Health effects
(Poveikis sveikatai), Pesticide residue chemistry (Pesticidų likutinės cheminės medžiagos).
2. Antras laukas Confidentiality (Konfidencialumas) yra vieta, kurioje pasirenkate informaciją,
kurią eksportuosite.
Automatiškai nustatoma, kad bus eksportuojama visa konfidenciali informacija. Norėdami
pasirinkti ir pažymėti konfidencialią informaciją, kurią norite eksportuoti, spustelėkite
išplečiamąjį lauką ir parinkčių sąraše panaikinkite pažymėtų laukų, kurių nenorite eksportuoti,
žymėjimą:
„CBI“ – konfidenciali verslo informacija;
„IP“ – intelektinė nuosavybė;
„No PA“ – viešai neprieinama.
Panaikindami langelio Not confidential (Nekonfidenciali) žymėjimą, taip pat galite pasirinkti tik
konfidencialios informacijos eksportą.
3. Trečiame lauke Use restricted to selected regulatory programmes (Taikyti ribojimus parinktoms
reguliavimo programoms) galite nustatyti reguliavimo tikslus, jeigu jie yra, kurie buvo priskirti
eksportuojamai (-oms) cheminei (-ėms) medžiagai (-oms), kurias norite eksportuoti.
Išplečiamajame lauke atverkite reguliavimo programų sąrašą. Automatiškai nustatoma, kad
bus eksportuojamos visos reguliavimo programos. Panaikinkite reguliavimo programų, kurių
nenorite įtraukti į savo eksporto operaciją, žymėjimą.
Išplečiamajame sąraše, taip pat galite panaikinti langelio No regulatory purposes (Nėra
reguliavimo tikslų) žymėjimą; tokiu atveju bus eksportuojamas bet koks jūsų cheminės
medžiagos objekte esantis laukas, kuris nebuvo pažymėtas reguliavimo programos vėliavėle.

17.4.3. Administracinių duomenų savybės
Šiame etape, panaudodami įvairius duomenų apie savo cheminę medžiagą elementus, galite
išsamiau apibūdinti savo eksporto operaciją, kaip nurodyta toliau.
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1. „Robust study summary“ („Išsami tyrimo santrauka“)
Išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkami visi laukai, kuriuose į objektus,
duomenų rinkinius arba dokumentus, kuriuos eksportuojate, buvo įrašyti duomenys apie
išsamią tyrimo santrauką. Galite panaikinti langelio Yes (Taip) žymėjimą, kad panaikintumėte
bet kurį lauką, į kurį buvo įrašyta informacija apie išsamią tyrimo santrauką. Galite panaikinti
langelio No (Ne) žymėjimą, kad įtrauktumėte tik tuos laukus, į kuriuose buvo įrašyta informacija
apie išsamią tyrimo santrauką. Galite panaikinti langelio Where Robust study summary is not
applicable (e.g. endpoint summaries) (Atvejai, kai išsami tyrimo santrauka netaikoma (pvz.,
pakitimo santraukos) žymėjimą, kad panaikintumėte bet kurį lauką, kuriam netaikoma išsamaus
tyrimo santrauka.
2. „Used for classification“ („Naudojamas klasifikacijai“)
išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkami visi laukai, kuriuose įrašyti duomenys
apie Used for classification (Naudojimą klasifikacijai). Galite panaikinti langelio Yes (Taip)
žymėjimą, kad panaikintumėte bet kurį laukelį, į kurį buvo įrašyta informacija apie išsamią
tyrimo santrauką. Galite panaikinti langelio No (Ne) žymėjimą, kad įtrauktumėte tik tuos laukus,
į kuriuose buvo įrašyta informacija apie išsamią tyrimo santrauką. Galite panaikinti langelio
Where Used for classification is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Atvejai, kai
naudojimas klasifikacijai netaikomas (pvz., pakitimo santraukos) žymėjimą, kad panaikintumėte
bet kurį lauką, kuriam netaikoma išsamaus tyrimo santrauka.
3. „Used for MSDS“ („Naudojamas cheminės medžiagos saugos duomenų lapui“)
Išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkami visi laukai, kuriuose įrašyti duomenys
apie Used for MSDS (Naudojimą cheminės medžiagos saugos duomenų lapui). Galite
panaikinti langelio Yes (Taip) žymėjimą, kad panaikintumėte bet kurį laukelį, į kurį buvo įrašyta
informacija apie išsamią tyrimo santrauką. Galite panaikinti langelio No (Ne) žymėjimą, kad
įtrauktumėte tik tuos laukus, į kuriuose buvo įrašyta informacija apie išsamią tyrimo santrauką.
Galite panaikinti langelio Where Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint summaries)
(Atvejai, kai naudojimas cheminės medžiagos saugos duomenų lapui netaikomas (pvz.,
pakitimo santraukos) žymėjimą, kad panaikintumėte bet kurį lauką, kuriam netaikoma išsamaus
tyrimo santrauka.
4. „Purpose flag“ („Tikslo vėliavėlė“)
Išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkamas kiekvienas laukas, kuriame buvo
įrašytos toliau nurodytos tikslo vėliavėlės: pagrindinis tyrimas, pagalbinis tyrimas, įrodymų
svarumas, tyrimas, kurio nepaisoma, kai tikslo vėliavėlė yra tuščia, kai tikslo vėliavėlė
netaikoma. Panaikinkite bet kurios iš šių parinkčių žymėjimą, kad neeksportuotumėte
atitinkamos tikslo vėliavėlės.
5. „Data waiving“ („Duomenų atsisakymas“)
Išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkamas kiekvienas laukas, kuriame buvo
įrašyta informacija apie duomenų atsisakymą,pvz., Study not technically feasible (Tyrimo
neįmanoma techniškai atlikti) arba Exposure considerations (Poveikio aplinkybės). Nenorėdami
eksportuoti šios informacijos, panaikinkite atitinkamo langelio žymėjimą.
6. „Study result type“ („Tyrimo rezultato rūšis“)
Išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkamas kiekvienas laukas, kuriame buvo
įrašyta informacija apie tyrimo rezultato tipą, pvz., Experimental result (Eksperimentinis
rezultatas) arba Read-across based on grouping of substances (category approach) (Analogija,
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pagrįsta cheminių medžiagų grupavimu (pagal kategoriją). Nenorėdami eksportuoti šios
informacijos, panaikinkite atitinkamo langelio žymėjimą.
7. „Reliability“ („Patikimumas“)
Išplečiamajame lauke automatiškai eksportui parenkamas kiekvienas laukas, kuriame buvo
įrašyti duomenys apie patikimumą, pvz., reliable without restrictions (patikimas be apribojimų)
arba not assignable (nepriskiriamas). Nenorėdami eksportuoti šios informacijos, panaikinkite
atitinkamo langelio žymėjimą.

17.4.4. Parametrai
Šiame etape galite pasirinkti, ar norite įtraukti priedus ir anotacijas, kurios yra susietos su
eksportuojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis). Anotacijų ir priedų skiltyse galite
pasirinkti tik vieną iš pateiktų parinkčių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal numatytuosius
parametrus visos susijusios anotacijos yra įtraukiamos, o priedai neeksportuojami.

17.4.5. Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma tik vienai eksporto operacijai)
Šis veiksmas galimas tik jeigu eksportuojamas vienas duomenų rinkinys arba vienas dokumentas.
Matysite keturis informacijos skydelius. Pirmuose dviejuose skydeliuose informaciją galima
redaguoti ir jie naudojami konkrečiai nurodyti, kurias eksportuojamo failo dalis norite išsaugoti, o
kurias praleisti. Trečiame ir ketvirtame skydeliuose informacija pateikiama tik skaitymo režimu.
Visų šių skydelių turinys aprašomas toliau.
1. Pirmame skydelyje Entities list (Objektų sąrašas) rodomi visi faile esantys bendri pagrindiniai
objektai (pvz., juridiniai subjektai, kontaktai ir pan.). Pagal numatytuosius parametrus
kiekvienas objektas yra pažymėtas ir parengtas eksportui. Jeigu nenorite, kad kuris nors iš šių
objektų būtų eksportuojamas, pašalinkite juos panaikindami stulpelyje In (Įtrauktas) esančių
langelių žymėjimą.
2. Antrame skydelyje pavadinimu References to (Nuorodos į) rodomi pagrindiniuose objektuose
pateikiami įrašai. Spustelėkite ant bet kurio pagrindinio objekto, kad pamatytumėte jame
esančius įrašus. Pavyzdžiui, šiame skydelyje rodomoje dokumentacijoje arba cheminės
medžiagos duomenų rinkinyje bus rodoma išsami įrašų medžio struktūra. Vėlgi, pagal
numatytuosius parametrus kiekvienas įrašas bus pažymėtas ir parengtas eksportui. Jeigu
nenorite, kad kuris nors iš šių konkrečių įrašų būtų eksportuojamas, pašalinkite jį (juos)
panaikindami langelių žymėjimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad objektų skirsnio įrašų medžio
struktūroje galite pažymėti visų ir atskirų skirsnių langelius.
3. Trečiame skydelyje pavadinimu Referenced from (Nuoroda pateikiama...) rodomi objektai arba
įrašai, kurie yra susieti su jūsų pirmame skydelyje pasirinktu objektu. Pavyzdžiui, pirmame
skydelyje pasirinktas kontaktų objektas bus susietas su taip pat pirmame skydelyje rodomu
juridiniu subjektu, o šiame trečiame skydelyje galite matyti juridinį subjektą, kuriam daromas
poveikis. Tai padeda suprasti, kuriems objektams daromas poveikis panaikinant tam tikrų
pirmame ir antrame skydeliuose rodomų objektų ar įrašų žymėjimą.
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4. Ketvirtame skydelyje pavadinimu „Final outcome“ („Galutinis rezultatas“) rodoma, kurie objektai
ir įrašai bus eksportuojami, kai spustelėsite eksporto asistento vediklyje esantį mygtuką Finish
(Baigti).

17.4.6. Papildomos administracinės informacijos įvedimas
Šioje vietoje lauke Remarks (Pastabos) (galima įrašyti ne daugiau kaip 32 365 simbolius) įrašykite
visas pastabas, kurias norite pridėti prie savo eksporto.

17.4.7. Pasirinkite eksportuotų failų aplanką
Šiame paskutiniame etape nurodykite konkrečią savo IT aplinkos vietą, kurioje bus išsaugoti
eksportuoti duomenys. Spustelėkite mygtuką Browse (Naršyti), kad pasirinktumėte savo eksporto
paskirties vietą.
Norėdami lengviau valdyti eksporto failo struktūrą, taip pat galite pasinaudoti parinktimi create new
subfolder after [X number of] files (sukurti naują poaplankį po X skaičiaus dienų). Ši funkcija
taikoma senesnėms failų sistemoms, kurių aplanke negali būti saugomas didelis kiekis duomenų.
Pagal numatytuosius parametrus šios funkcijos reikšmė yra 1 000, tačiau ją galima kaitalioti nuo
500 iki 10 000.

17.5. Mišinio / produktų eksportas
Mišinių eksportas turi daug panašių etapų kaip ir cheminių medžiagų eksportas. Jeigu sutampa
dviejų eksportuojamų duomenų rūšys, apačioje pateiktose gairėse rasite nuorodą į skirsnį, kuriame
išsamiai aprašomos dvi eksportuojamų duomenų rūšys ir prireikus nurodomi esami jų skirtumai.

17.5.1. Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį
Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį yra panašus veiksmas į tą, kuris atliekamas
eksportuojant chemines medžiagas, tačiau turi du skirtumus.
1. Dokumentacijos rūšių, kurias galima pasirinkti pagal prieinamas mišinio / produkto duomenų
rinkinio rūšis, skaičius yra mažesnis.
2. Yra papildoma parinktis vadinama use mixture components (naudoti mišinio komponentus).
Šioje vietoje galite pažymėti Yes (Taip), kad įtrauktumėte visus pakitimo duomenis iš objektų,
kurie yra susieti su mišiniu / produktu, kuris bus eksportuotas. Jeigu pasirinksite No (Ne), tie
patys pakitimo duomenys nebus eksportuoti.

17.5.2. Duomenų apsaugos vėliavėlės
Žr. skirsnį „Duomenų apsaugos vėliavėlės“.

17.5.3. Administracinių duomenų savybės
Žr. skirsnį „Administracinių duomenų savybės“.
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17.5.4. Parametrai
Žr. skirsnį „Parametrai“.

17.5.5. Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma tik vienai eksporto operacijai)
Žr. skirsnį „Patikrinkite pasirinktus dokumentus“.

17.5.6. Papildomos administracinės informacijos įvedimas
Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.5.7. Pasirinkite eksportuotų failų aplanką
Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.

17.6. Eksporto kategorijos
Eksporto kategorijos turi daug panašių etapų kaip ir cheminių medžiagų eksportas. Jeigu sutampa
dviejų eksportuojamų duomenų rūšys, apačioje pateiktose gairėse rasite nuorodą į skirsnį, kuriame
išsamiai aprašomos dvi eksportuojamų duomenų rūšys ir prireikus nurodomi esami jų skirtumai.

17.6.1. Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį
Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį yra panašus veiksmas į tą, kuris atliekamas
eksportuojant chemines medžiagas, tačiau turi vieną skirtumą. Pateikimo rūšių, kurias galima
pasirinkti pagal kategorijoms prieinamas pateikimo rūšis, skaičius yra mažesnis.

17.6.2. Duomenų apsaugos vėliavėlės
Šis veiksmas yra toks pat kaip ir tas, kuris atliekamas eksportuojant chemines medžiagas, tačiau
turi vieną skirtumą. Nėra galimybės nustatyti, kokia bandomoji medžiaga, jeigu tokia yra, taip pat
yra eksportuojama. Žr. skirsnį „Duomenų apsaugos vėliavėlės“, kuriame aprašomas šis etapas.

17.6.3. Administracinių duomenų savybės
Žr. skirsnį „Administracinių duomenų savybės“.

17.6.4. Parametrai
Žr. skirsnį „Parametrai“.

17.6.5. Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma vienai eksporto operacijai)
Žr. skirsnį „Patikrinkite pasirinktus dokumentus“.
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17.6.6. Papildomos administracinės informacijos įvedimas
Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.6.7. Pasirinkite eksportuotų failų aplanką
Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.

17.7. Šablonų eksportas
Šablonų eksportas turi daug panašių etapų kaip ir cheminių medžiagų eksportas. Jeigu sutampa
dviejų eksportuojamų duomenų rūšys, apačioje pateiktose gairėse rasite nuorodą į skirsnį, kuriame
išsamiai aprašomos dvi eksportuojamų duomenų rūšys ir prireikus nurodomi esami jų skirtumai.

17.7.1. Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį
Žr. skirsnį „Pasirinkite teikiamos dokumentacijos rūšį“.

17.7.2. Duomenų apsaugos vėliavėlės
Žr. skirsnį „Duomenų apsaugos vėliavėlės“.

17.7.3. Administracinių duomenų savybės
Žr. skirsnį „Administracinių duomenų savybės“.

17.7.4. Parametrai
Žr. skirsnį „Parametrai“.

17.7.5. Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma vienai eksporto operacijai)
Žr. skirsnį „Patikrinkite pasirinktus dokumentus“.

17.7.6. Papildomos administracinės informacijos įvedimas
Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.7.7. Pasirinkite eksportuotų failų aplanką
Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.
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17.8. Etaloninių cheminių medžiagų eksportas
Etaloninių cheminių medžiagų eksportas turi daug panašių etapų kaip ir cheminių medžiagų
eksportas. Jeigu sutampa dviejų eksportuojamų duomenų rūšys, apačioje pateiktose gairėse rasite
nuorodą į skirsnį, kuriame išsamiai aprašomos dvi eksportuojamų duomenų rūšys ir prireikus
nurodomi esami jų skirtumai.

17.8.1. Duomenų apsaugos vėliavėlės
Šis veiksmas yra toks pat kaip ir tas, kuris atliekamas eksportuojant chemines medžiagas, tačiau
turi vieną skirtumą. Nėra galimybės nustatyti, kokia bandomoji medžiaga, jeigu tokia yra, taip pat
yra eksportuojama. Žr. skirsnį „Duomenų apsaugos vėliavėlės“, kuriame aprašomas šis etapas.

17.8.2. Parametrai
Žr. skirsnį „Parametrai“.

17.8.3. Papildomos administracinės informacijos įvedimas
Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.8.4. Pasirinkite eksportuotų failų aplanką
Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.

17.9. Dokumentacijų eksportas
Dokumentacijų eksportas turi daug panašių etapų kaip ir cheminių medžiagų eksportas. Jeigu
sutampa dviejų eksportuojamų duomenų rūšys, apačioje pateiktose gairėse rasite nuorodą į
skirsnį, kuriame išsamiai aprašomos dvi eksportuojamų duomenų rūšys ir prireikus nurodomi
esami jų skirtumai.

17.9.1. Parametrai
Šis veiksmas yra toks pat kaip ir cheminių medžiagų atveju, žr. skirsnį „Parametrai“, tačiau jo metu
negalima pasirinkti priedų eksporto funkcijos.

17.9.2. Papildomos administracinės informacijos įvedimas
Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.9.3. Pasirinkite eksportuotų failų aplanką
Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.
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Visų kitų objektų, duomenų rinkinių ir dokumentų eksportas

Esama kitų objektų, duomenų rinkinių ir dokumentų, kuriuos galite eksportuoti greta pirmiau
išvardytų pagrindinių objektų. Šiuos kitus objektus, duomenų rinkinius ir dokumentus galima
pasirinkti ir eksportuoti naudojant rankinius nustatymus, kaip aprašyta pirmiau, arba tiesiogiai, t. y.
ant pačių objekto dokumentų ar duomenų rinkinių spustelint dešinį pelės klavišą.
Eksporto asistento procesas aprašomas toliau dėl likusių objektų, duomenų rinkinių ir dokumentų ir
yra padalijamas atsižvelgiant į eksporto asistento proceso etapus. Veiksmus reikia atlikti nuo antro
masiško eksporto proceso etapo ir nuo antro etapo, kai tiesiogiai iš objekto eksportuojamas vienas
duomenų rinkinys arba dokumentas. Šių objektų eksportas yra panašus į pirmiau aprašytus
veiksmus, o kai eksportuojami objektai sutampa, pateikiama nuoroda, kurią spustelėję galite gauti
išsamesnę informaciją apie galimus to etapo veiksmus.

17.11.
Juridinių subjektų ir juridinių subjektų gamybos vietų
eksportas
Toliau pateiktose gairėse pateikiama nuoroda į skirsnį, kuriame etapas išsamiau aprašomas, taip
pat nurodomi konkretaus etapo skirtumai, jeigu jų yra.

17.11.1.

Duomenų apsaugos vėliavėlės

Šis veiksmas yra toks pat, kaip aprašytas skirsnyje „Duomenų apsaugos vėliavėlės“, tačiau turi
vieną skirtumą. Nėra galimybės nustatyti, kokia bandomoji medžiaga, jeigu tokia yra, taip pat yra
eksportuojama.

17.11.2.

Parametrai

Žr. skirsnį „Parametrai“.

17.11.3.
Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma tik vienai eksporto
operacijai)
Žr. skirsnį „Patikrinkite pasirinktus dokumentus“.

17.11.4.

Papildomos administracinės informacijos įvedimas

Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.11.5.

Pasirinkite eksportuotų failų aplanką

Šis veiksmas yra toks pat, kaip aprašytas skirsnyje „Pasirinkite eksportuojamų failų aplanką“,
tačiau jo metu negalima sukurti poaplankio, eksportavus 500 ar daugiau failų.
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Kontaktų eksportas

Toliau pateiktose gairėse pateikiama nuoroda į skirsnį, kuriame etapas išsamiau aprašomas, taip
pat nurodomi konkretaus etapo skirtumai, jeigu jų yra.

17.12.1.

Papildomos administracinės informacijos įvedimas

Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.12.2.

Pasirinkite eksportuotų failų aplanką

Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.

17.13.

Anotacijos

Toliau pateiktose gairėse pateikiama nuoroda į skirsnį, kuriame etapas išsamiau aprašomas, taip
pat nurodomi konkretaus etapo skirtumai, jeigu jų yra.

17.13.1.

Duomenų apsaugos vėliavėlės

Šio veiksmo šiuo metu negalima atlikti, spustelėkite mygtuką Next (Kitas)

17.13.2.

Parametrai

Šis veiksmas yra toks pat kaip ir aprašytas skirsnyje „Parametrai“, tačiau turi vieną skirtumą. Jo
metu galima eksportuoti priedus arba jų neeksportuoti, o galimybės eksportuoti anotacijas arba jų
neeksportuoti nėra.

17.13.3.
Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma tik vienai eksporto
operacijai)
Žr. skirsnį „Patikrinkite pasirinktus dokumentus“.

17.13.4.

Papildomos administracinės informacijos įvedimas

Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.13.5.

Pasirinkite eksportuotų failų aplanką

Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.

17.14.

Pakitimo įrašai

Toliau pateiktose gairėse pateikiama nuoroda į skirsnį, kuriame etapas išsamiau aprašomas, taip
pat nurodomi konkretaus etapo skirtumai, jeigu jų yra.
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Duomenų apsaugos vėliavėlės

Žr. skirsnį „Duomenų apsaugos vėliavėlės“.

17.14.2.

Administracinių duomenų savybės

Žr. skirsnį „Administracinių duomenų savybės“.

17.14.3.

Parametrai

Žr. skirsnį „Parametrai“.

17.14.4.
Patikrinkite pasirinktus dokumentus (taikoma tik vienai eksporto
operacijai)
Žr. skirsnį „Patikrinkite pasirinktus dokumentus“.

17.14.5.

Papildomos administracinės informacijos įvedimas

Žr. skirsnį „Papildomos administracinės informacijos įvedimas“.

17.14.6.

Pasirinkite eksportuotų failų aplanką

Žr. skirsnį „Pasirinkite eksportuotų failų aplanką“.

18. Spausdinimas
IUCLID 6 leidžia kurti PDF dokumentus ir spausdinti šiuos failus: cheminių medžiagų duomenų
rinkinius, mišinio / produkto duomenų rinkinius, šablonus, dokumentacijas, pakitimo tyrimo įrašus,
pakitimo tyrimo santraukas, etalonines chemines medžiagas, literatūros nuorodas, juridinio
subjekto gamybos vietas, kontaktus, anotacijas.
Prieš kuriant PDF dokumentus ir juos spausdinant, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus svarbius
aspektus.
1. PDF failą galite sukurti ir vėliau jį spausdinti, jeigu jūsų IUCLID naudotojo paskyrai nustatytas
vaidmuo, pagal kurį suteikiamas leidimas spausdinti. Šis leidimas nustatytas naudotojo
valdymo lango vaidmenų skilties leidimų skirtuke.
2. Bet kuriuo metu negalite spausdinti daugiau nei vieno iš pirmiau nurodytų failų. Jeigu, pvz.,
norite atspausdinti dvi atskiras pakitimo santraukas, turėsite sukurti du atskirus PDF
dokumentus.
3. Visa informacija, kuri pažymėta konfidencialumo vėliavėle, bus perkelta į PDF dokumentą.
4. Visi objektai, į kuriuos pateikiama nuoroda duomenų rinkinyje arba dokumente, kurį
spausdinate, taip pat bus įtraukti į PDF dokumentą. Pavyzdžiui, jeigu spausdinate kategorijos
objektą, kuris yra susietas su juridiniu subjektu, informacija apie juridinį subjektą taip pat bus
įtraukta į PDF dokumentą.
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5. Siejamasis pakitimo tyrimas ir santraukos įrašai iš šablono negali būti atskirai spausdinami,
tačiau jie įtraukiami į PDF dokumentą, kai spausdinamas visas duomenų rinkinys.

18.1. Spausdinimo asistentas
Spausdinimo asistento vediklį įjungti ir spausdinimui skirtus PDF dokumentus galima kurti dviem
būdais.
1. Tiesiai ant failo, kurį norite sukurti PDF formatu, galite spustelėti dešinį pelės klavišą ir
atsiradusiame meniu spustelėdami funkciją „Print“ („Spausdinti“),

arba
2. Galite spausti File (Failas) , esantį viršutiniame kairiajame IUCLID ekrano kampe ir pasirinkti
meniu funkciją Print (Spausdinti).

Nesvarbu, kurį spausdinimo būdą pasirinksite, matysite tą patį IUCLID spausdinimo asistento
vediklį, kuris lydės jus viso PDF dokumento kūrimo metu.

18.2. Kaip naudotis spausdinimo asistentu?
Atvėrus spausdinimo asistento vediklio langą, turėsite atlikti vieną veiksmą, kad baigtumėte kurti
PDF.
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Po antrašte Output file (Išvesties failas) rodomas PDF failo išsaugojimo jūsų vietinėje IT aplinkoje
kelias. Spustelėkite mygtuką Browse (Naršyti), kad pakeistumėte vietą, kurioje bus išsaugotas PDF
failas. Po šia antrašte rodomos keturios parinktys, kurių langelius galima pažymėti arba panaikinti
jų žymėjimą.
1. Print annotations (Spausdinti anotacijas) (pagal numatytuosius parametrus nepažymėtas)
Jeigu pažymėsite šią parinktį, visos jūsų duomenų rinkinio, dokumento arba objekto anotacijos
bus įtrauktos į sukurtą PDF dokumentą.
2. Print empty fields (Spausdinti tuščius laukus) (pagal numatytuosius parametrus nepažymėtas)
Jeigu pažymėsite šią parinktį, visi jūsų duomenų rinkinio, dokumento arba objekto tušti laukai
bus įtraukti į sukurtą PDF dokumentą.
3. Print cover page (Spausdinti titulinį puslapį) (pagal numatytuosius parametrus pažymėtas).
Jeigu paliksite šį langelį pažymėtą, sukurtas PDF failas turės titulinį puslapį, kuriame bus
pateikta ši informacija:
a. cheminės medžiagos pavadinimas;
b. juridinio subjekto savininkas;
c. spausdinimo data.
4. Open viewer for print output (Atverti spausdinimo išvesties vaizdą) (pagal numatytuosius
parametrus pažymėtas).

iuclid_functionalities_lt.docx

IUCLID 6 funkcijos

Puslapis | 111

Jeigu paliksite šį langelį pažymėtą, sukurtas PDF failas bus automatiškai atvertas po to, kai jį
išsaugosite savo vietinėje IT aplinkoje.

18.3. Turinys ir PDF failo struktūra
Sukurtą PDF failą matysite po turinio tituliniu puslapiu. Tai padės jums nustatyti informacijos, kurią
norite matyti, vietą. Didelių failų, pvz., duomenų rinkinių, atveju PDF bus sudarytas iš skirsnių,
kuriuose pateikiama informacija, žr. toliau pateiktus pavyzdžius.
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19. Papildoma pagalba
Jeigu jums reikalinga papildoma pagalba, o IUCLID 6 pagalbos sistemoje pateiktos pagalbos
nepakanka, galite:
1. informacijos ieškoti IUCLID 6 svetainėje (http://iuclid.eu), kurioje rasite naujus straipsnius,
įvairius vadovus ir dažnai užduodamų klausimų rinkinį. Pavyzdžiui, galima rasti daugiau
informacijos apie duomenų migraciją iš IUCLID 5 ir IUCLID papildinius.
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2. Pasinaudodami adresu http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form pateikta
kontaktine forma, nemokamai susisiekite su ECHA pagalbos tarnyba. Tai yra internetinė forma,
kurioje galite nurodyti reikalingos pagalbos pobūdį, kad ją būtų galima nusiųsti tinkamiausią
kvalifikaciją turinčiam ekspertui. Pagalbos tarnybos komanda į jūsų klausimą anglų kalba
atsakys per 15 darbo dienų. Atsakymą taip pat galite gauti kita ES kalba, tačiau atkreipkite
dėmesį į tai, kad tai gali užtrukti ilgiau nei 15 dienų.

19.1. ECHA techninės paramos pagalbos tarnyba
IUCLID 6 buvo kruopščiai išbandytas. Tačiau jeigu diegdami ir (arba) naudodami IUCLID 6,
susiduriate su kokiomis nors problemomis, kurios, jūsų manymu, kilo dėl programinės įrangos
techninės problemos, galite apie tai pranešti užpildydami ECHA pagalbos tarnybos parengtą
internetinę formą, kurią galima rasti adresu
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Jeigu naudojate IUCLID 6 serverį, pirmiausia apie visas problemas informuokite sistemos
administratorių.
Šį veiksmą sudaro trys etapai:
1. Įrašykite kontaktinius duomenis, ryšį su ES ir pasirinkite temą I need technical support on
IUCLID 6 (Reikalinga IUCLID 6 techninė pagalba).
2. Įrašykite temą, klausimą ir kuo išsamiau išdėstykite technines problemas. Pavyzdžiui,
aprašykite, kokius veiksmus atlikote prieš atsirandant problemai. Jeigu žinučių skiltyje buvo
rodomas pranešimas apie klaidą, pateikite informaciją apie šį pranešimą. Jeigu failus norite
siųsti ECHA, tai padarykite kitame puslapyje.
3. Tokiu atveju galite pridėti failą (-us), pvz., ekrano kopijas ir žurnalo failus. Patvirtinkite visus
duomenis ir spustelėkite Send email (Siųsti e. laišką).
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