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1. Saskarnes pārskats
IUCLID 6 grafiskajā lietotāja saskarnē ir galvenais logs ar fiksētām izvēlnēm, kas paredzētas
augšā un apakšā attēlotajām funkcijām. Starp izvēlnes apgabaliem, vidū, atrodas apgabals, kurā
var tikt parādīta sākumlapa vai dažādi lauki datu pārvaldībai. Šie lauki ir sadalīti trīs lodziņos:
Navigation (Navigācija), Data (Dati) un Information (Informācija). Tālāk ir parādīta saskarnes
kopējā struktūra.
1. attēls.

IUCLID 6 saskarnes struktūra

1 skaidrojums.
1. Galvenās izvēlnes.
2. Augšējā izvēlnes rīkjosla.
3. Sistēmas ziņojumu apgabals. Melnās krāsas lejupvērstā bultiņa labajā pusē izvērš apgabalu,
lai tiktu parādīti visi ziņojumi.
4. Galvenais iekšējais logs, kurā ir parādīta sākumlapa vai lapa, kas sadalīta trīs lodziņos:
Navigation (Navigācija), Data (Dati) un Information (Informācija).
5. Apakšējā izvēļņu rīkjosla, kurā ir parādīts aktīvais Legal entity (Juridiskais statuss), pašreizējais
User (Lietotājs) un fona darbi.
Dažas IUCLID 6 funkcijas ir parādītas to uznirstošajā logā. Atsevišķos gadījumos uznirstošajā logā
ir iekļauts vednis, kas ļauj ievadīt datus strukturēti un secīgi. Piemēram, Export (Eksports) un
Dossier (Dokumentācijas) veidošana. Galvenā loga daļas ir aprakstītas tālāk.

1.1. Ikonu, izvēļņu vienumu un pogu statusi saskarnē
Ikonas, izvēļņu vienumi un pogas, kurām ir saites uz funkcijām, saskarnē var tikt parādītas trīs
dažādos statusos. Tumši pelēkā krāsa nozīmē, ka saite ir aktīva. Ļoti gaiši pelēka krāsa nozīmē,
ka saite nav aktīva vai nu tāpēc, ka funkcija nav vajadzīga, vai arī tā ir bloķēta drošības nolūkos.
Oranžā krāsa norāda, ka peles kursors pašlaik atrodas virs vienuma, tāpēc, noklikšķinot ar peles
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galveno/kreiso pogu, var atvērt saiti. Atsevišķos gadījumos izvēlnei var piekļūt, noklikšķinot ar
peles labo pogu. Tālāk ir parādīts lietoto krāsu piemērs.
2. attēls.

Saskarnē lietotās nokrāsas un ēnas

2 skaidrojums.
1. Ikona vai izvēlnes vienums ir atspējots.
2. Kursors atrodas virs klikšķināma apgabala.
3. Uz ikonas vai izvēlnes vienuma var noklikšķināt.

1.2. Saskarnes kopējās funkcionalitātes
Visā saskarnē tiek lietotas šādas funkcionalitātes.

1.2.1.

Karodziņš

Atsevišķus laukus vai lauku grupas var atzīmēt ar karodziņu. Pēc noklusējuma karodziņi nav
iestatīti. Viens karodziņš var norādīt uz konfidencialitāti un/vai saistību ar specifisku regulējošo
programmu. Karodziņus var lietot, lai pēc to ievietošanas Dossier (Dokumentācijā), eksportēšanā
vai drukāšanā, veiktu datu filtrēšanu. Lauks, uz kuru karodziņš attiecas, ir norādīts karodziņa
nosaukumā, vai arī tas atrodas tieši zem karodziņa ikonas. Karodziņš ir lauks pats par sevi, kuru
var atvērt un ievadīt datus, kā ir parādīts tālāk.
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Konfidencialitātes iestatīšana karodziņā

Lai karodziņam pievienotu konfidencialitāti, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, atverot izvēles
sarakstu. Ja nepieciešams konfidencialitātes pamatojums, ievadiet to laukā Justification
(Pamatojums), kas ir brīvā teksta lauks ar brīvā teksta veidni. Brīvā teksta veidnē ir sniegti
ieteikumi, kādu informāciju ievadīt. Lai atvērtu brīvā teksta veidni, noklikšķiniet uz ikonas, uz kuras
ir redzams burts A ar bultiņu apakšējā labajā pusē, . Lai veidnes tekstu nokopētu laukā,
noklikšķiniet uz pogas Insert (Ievietot). Tagad šis teksts ir jārediģē pēc vajadzības.
Lai iestatītu saistību ar regulējošo programmu, atzīmējiet vienu vai vairākas izvēles rūtiņas, kā ir
parādīts tālāk.
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4. attēls.

Karodziņa iestatīšana saistībai ar regulējošo programmu

Katram no iespējamiem karodziņa statusiem ir sava ikona, kā ir parādīts tālāk.
1. tabula. Karodziņa statusu ikonas

Ikona

Statuss
Karodziņš nav iestatīts.
Karodziņš ir iestatīts, bet tajā nav iekļauta
konfidencialitāte.
Karodziņš ir iestatīts, un tajā ir iekļauta
konfidencialitāte.

Karodziņš ir iestatīts, pēc tā ir parādīts kods, lai norādītu tā tipu. Ir šādi konfidencialitātes kodi: CBI
(Confidential business information) (Konfidenciāla komerciālā informācija), IP (Intellectual property)
(Intelektuālais īpašums) vai No PA (Not publicly available) (Nav publiski pieejams). Kods, kas
paredzēts saistības izveidošanai ar regulējošo programmu, ir saskarnē ar lielajiem burtiem
parādītais kods pirms defises, piemēram, ES: REACH. Tālāk redzamajā piemērā ir iestatīts
karodziņš, kas norāda, ka šajā laukā ir iekļauta konfidenciāla komerciālā informācija, un tā ir
saistīta ar ES REACH tiesību aktiem.
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Laukam piemērotais karodziņš

1.3. Galvenās izvēlnes
Izvēlnes sniedz piekļuvi dažādām saskarnes funkcijām un daļām. Atsevišķos gadījumos tai pašai
funkcijai no saskarnes var piekļūt arī citādi, piemēram, ar peles labo pogu noklikšķinot uz
atlasītajiem dokumentiem. Ja ikona ir ļoti gaiši pelēkā (gandrīz baltā) krāsā, tas nozīmē, ka funkcija
šajā kontekstā nav vajadzīga, vai arī pašreizējam User (Lietotājs) (Lietotājam) nav atļauts tai
piekļūt.

1.3.1.

File (Datne)

Datņu izvēlne sniedz piekļuvi dažādām funkcijām, daudzām no kurām var piekļūt arī citādi. Tas
neattiecas uz administrēšanas funkcijām, kurām var piekļūt tikai no šejienes.

1.3.1.1.

Log in (Pieteikties)

Noklikšķinot uz šīs opcijas, tiek atvērts uznirstošais logs, no kura User (Lietotājs) var pieteikties, kā
ir parādīts tālāk. Tas ir pieejams tikai tad, ja nav pieteicies neviens User (Lietotājs) un ir iespējota
lietotāju pārvaldība. Plašāku informāciju skatiet 15. sadaļā User management (Lietotāju
pārvaldība) (Lietotāju pārvaldība).
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Pieteikšanās logs

1.3.1.2.

Log out (Izrakstīties)

Pēc izrakstīšanās lietotne turpina darboties un galvenais logs paliek atvērts. Pēc tam User
(Lietotājs) var pieteikties, veicot iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības. Šis nosacījums ir spēkā
tikai tad, kad User (Lietotājs) ir pieteicies un ir iespējota lietotāju pārvaldība. Plašāku informāciju
skatiet 15. sadaļā User management (Lietotāju pārvaldība) (Lietotāju pārvaldība).

1.3.1.3.

System administration (Sistēmas administrēšana)

Šī opcija ļauj koriģēt dažādus iestatījumus, kas ietekmē visas sistēmas darbību. Šī opcija ir
pieejama tikai sākumlapā.
1.3.1.3.1.

General (Vispārīgi)

Vaicājuma ierobežojums ir maksimālais dokumentu skaits, kas tiek atgriezti pēc vienas
meklēšanas navigācijas lodziņā. Augšējo ierobežojumu var piemērot, lai sistēma neiztērētu savus
resursus, piemēram, atmiņu, ja meklēšanas rezultātā tiek atgriezts pārāk daudz rezultātu.
1.3.1.3.2.

Security policy (Drošības politika)

Šie iestatījumi attiecas uz Users (Lietotāju) autentificēšanu, kā ir aprakstīts 15.1.2.2. sadaļā
Password management (Paroļu pārvaldība) (Paroļu pārvaldība) un 15.1.2.4.1. sadaļā General
(Vispārīgi) (Vispārīgi). Šīs funkcijas ir spēkā tikai tad, ja tiek izmantota lietotāju pārvaldība.
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Export (Eksports)

Pirmajā laukā — Number of bulk exported documents allowed (Atļautais lielapjoma eksportēto
dokumentu skaits) — augšējo ierobežojumu iespējams piemērot to dokumentu skaitam, ko var
eksportēt vienlaikus. Piemēram, šo ierobežojumu var izmantot, lai eksporta procesa vidusposmā
nepārsniegtu atmiņas apjomu.
Otru lauku — Max number of bulk exported documents per directory (Maksimālais lielapjoma
eksportēto dokumentu skaits direktorijā) — var izmantot, lai iestatītu augšējo ierobežojumu datņu
izvades skaitam jebkurā mapē. Kad šis ierobežojums ir sasniegts, IUCLID 6 uzreiz izveido jaunu
mapi un pēc tam turpina datņu eksportēšanu uz jauno mapi. Šis līdzeklis tika ieviests tāpēc, ka
dažos datoros datņu sistēmu darbība ļoti palēninās, ja tūkstošiem datņu tiek ievietoti vienā mapē,
neatkarīgi no šo datņu lieluma.

1.3.1.4.

User management (Lietotāju pārvaldība)

Šajā izvēlnes opcijā ir saīsnes uz Users (Lietotāju), Roles (Lomu) un Groups (Grupu) izveidošanu
un pārvaldību. Plašāku informāciju par Users (Lietotājiem), Roles (Lomām) un Groups (Grupām)
skatiet 15. sadaļā. Ir arī saites uz specializētiem lietotāju pārvaldības rīkiem, kas aprakstīti tālāk
15.1.2.5. sadaļā Export users (Lietotāju eksportēšana) (Lietotāju eksportēšana), 15.1.2.6. sadaļā
Download empty users csv (Lejupielādēt tukšus lietotāju csv) (Lejupielādēt tukšus lietotāju csv) un
15.1.2.7. sadaļā Import users (Lietotāju importēšana) (Lietotāju importēšana).

1.3.1.5.

New (Jauns)

Šī funkcija tiek lietota jauna, IUCLID specifiska tipa programmatūras objekta izveidošanai.
Piemēram, Legal entity (Juridiskais statuss), Site (Novietojums), Substance (Viela), Template
(Veidne), Mixture/Product (Maisījums/Produkts), Category (Kategorija), Reference substance
(Atsauces viela), Contact (Kontaktpersona), Literature reference (Bibliogrāfija) un Annotation
(Anotācija). Tai pašai funkcijai var piekļūt, sākumlapā ar peles labo pogu noklikšķinot uz attiecīgā
paneļa.

1.3.1.6.

Save (Saglabāt)

Šī funkcija saglabā datu bāzē veiktās izmaiņas. Ja dati ir veiksmīgi saglabāti, tiek parādīts
ziņojums kopā ar zaļas krāsas informācijas ikonu.

1.3.1.7.

Save with comment (Saglabāt ar komentāru)

Šeit ievadīto komentāru var skatīt modifikāciju vēsturē zem informācijas paneļa, kā ir aprakstīts
1.10.4. sadaļā Modification history (Grozījumu vēsture) (Modifikāciju vēsture).

1.3.1.8.

Create Dossier (Izveidot dokumentāciju)

Šī funkcija palaiž vedni, kas no Substance dataset (Vielu datu kopas) ļauj izveidot Dossier
(Dokumentāciju). Substance dataset (Vielu datu kopa) vispirms ir jāatlasa saskarnē.
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Export (Eksports)

Šī funkcija izvada atlasīto dokumentu uz datni IUCLID 6 formātā ar datnes paplašinājumu i6z.
Opcijas ir atkarīgas no tā, kas tiek eksportēts. Skatiet 17. sadaļu Eksports (Eksports).
Ir iespējams veikt dokumentu vairākkārtēju atlasi, kad katrs atlasītais dokuments tiek izvadīts uz
atsevišķu datni.

1.3.1.10. Print (Izdrukāt)
Šī funkcija izvada atlasīto dokumentu uz datni PDF formātā. Ir iespējams izvēlēties, vai izvaddatos
iekļaut vai neiekļaut Annotations (Anotācijas).

1.3.1.11. Delete (Izdzēst)
Ar šo funkciju pilnībā un neatgriezeniski sistēmā izdzēš atlasīto dokumentu. Ja sistēmā ir dati, kas
atkarīgi no izdzēšamā dokumenta, tiek parādīts attiecīgs brīdinājums. Ir iespējams veikt
dokumentu vairākkārtēju atlasi.

1.3.1.12. Exit (Iziet)
Šī funkcija aizver saskarni. Galddatora versijas instalācijas gadījumā tiek aizvērta arī pati lietotne.
Servera versijas instalācijas gadījumā tiek aizvērta lokālā klienta eksemplārs, bet lietotne uz
servera turpina darboties.

1.3.2.

Edit (Rediģēt)

Šajā izvēlnē ir iekļautas standarta rediģēšanas funkcijas: undo (atsaukt), redo (atcelt atsaukšanu),
cut (izgriezt), copy (kopēt) un paste (ielīmēt). Ir pieejamas standarta saīsnes, piemēram, CTRL+V
funkcijai paste (ielīmēt).

1.3.3.

Go (Doties)

Šī opcija ļauj ar vienu darbību izmainīt skatu galvenajā iekšējā logā.

1.3.3.1.

Back (Atpakaļ)

Šī opcija inicializē pāriešanu atpakaļ uz pašu pēdējo iepriekšējo skatu. Ja datu ievades logā ir
ievadīti dati, bet vēl nav saglabāti, tad atlasot opciju Back (Atpakaļ), tiek parādīts brīdinājums, ka
izmaiņas vispirms ir jāsaglabā, lai tās netiktu zaudētas.

1.3.3.2.

Forward (Pārsūtīt)

Šī opcija atsauc pašu pēdējo iepriekšējo Back (Atpakaļ) darbību, kas aprakstīta pirms tam.
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Home (Sākums)

Opcija Home (Sākums) atver sākumlapu.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Skats)
Background jobs (Fona darbi)

Background jobs (Fona darbi) ir uzdevumi, kurus IUCLID 6 izpilda fonā, lai ļautu lietotājam turpināt
izmantot saskarni, kamēr tiek veikts uzdevums. Atsevišķi uzdevumi, piemēram, lielu datu apjomu
eksportēšana, var aizņemt pārāk daudz laika, lai lietotājs gaidītu to izpildi.
Atlasot izvēlnes vienumu View/Background jobs (Skats/Fona darbi), tiek atvērta fona darbu
konsole, kurā ir iekļauti ieraksti par katru fona darbu. Ieraksts par pašu pēdējo uzsākto darbu ir
parādīts augšpusē. Ierakstā ir parādīts darba veids, progresa josla un pabeigtajiem darbiem —
paziņojums par to, vai darbs ir izpildīts sekmīgi, vai arī tas nav izdevies. Tālāk ir parādīts piemērs
ar diviem ierakstiem konsolē.
7. attēls.

Fona darbu konsole

Lai iegūtu informāciju par darba izpildes laikā notikušajiem procesiem, jebkurā vietā uz darba
ieraksta progresa joslas veiciet dubultklikšķi, kā ir parādīts iepriekšējā attēlā ar sarkano apli. Šādi
tiks atvērts uznirstošais logs, kurā ir iekļauts kopsavilkums, vai arī, — ja darbam ir apakšdarbi,
kuros tas ir sadalīts — saraksts ar to ierakstiem. Uz apakšdarbu ierakstiem var veikt dubultklikšķi
tieši tādā pašā veidā.
Ja fona darbā ir iekļauts datu eksports, datus iespējams lejupielādēt tikai no kopsavilkuma, kuram
var piekļūt, veicot dubultklikšķi uz progresa joslas. Eksporta procesa uznirstošais logs atveras pie
cilnes ar apzīmējumu Summary (Kopsavilkums). Atsevišķos gadījumos ir arī otra cilne ar
apzīmējumu Details (Informācija). Cilnē Summary (Kopsavilkums) ir iekļauts veikto darbību
saraksts un saite, no kuras visus datus var lejupielādēt vienlaikus, noklikšķinot uz pogas, kā ir
parādīts nākamajā piemērā.
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Fona darba kopsavilkums

Cilnē Details (Informācija) ir iekļauts saraksts ar atsevišķām vienībām, kas ir iekļautas eksportā.
Lejupielādes poga šeit darbojas tādā pašā veidā, kā zem cilnes Summary (Kopsavilkums).
9. attēls.

Informācija par fona darbu

Kamēr tiek veikts jebkurš no darbiem, apakšējās rīkjoslas labajā pusē esošā ikona ir parādīta
oranžā krāsā, rotējot pulksteņrādītāja kustības virzienā. Nelieliem darbiem ikonas rotācija nebūs
redzama. Kad visi darbi ir pabeigti, ikona mirgo, kamēr visi ieraksti sarakstā netiek izdzēsti. Lai
izdzēstu ierakstu, tā labajā pusē noklikšķiniet uz krustiņa ikonas. Neizdzēsiet darba ierakstu,
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kamēr neesat pārliecināti, ka tajā iekļautā informācija vairs nebūs nepieciešama. Kad ieraksts ir
izdzēsts, informācijai no saskarnes vairs nevar piekļūt.

1.3.5.
1.3.5.1.

Help (Palīdzība)
Help (Palīdzība)

Noklikšķinot uz Help (Palīdzība), tiek atvērta IUCLID 6 palīdzības sistēmas paša pēdējā skatītā
lapa. Kad palīdzība pēc lietotnes startēšanas tiek skatīta pirmo reizi, atveras noklusējuma lapa.

1.3.5.2.

About (Par)

Noklikšķinot uz About (Par), tiek atvērts logs, kurā ir iekļauta tehniska un juridiska satura
informācija par IUCLID 6 un konkrēto programmatūras eksemplāru. Piemēram, lietotnes versijas
numurs ir parādīts pirmajā logā apakšā pa kreisi.

1.4. Izvēlnes rīkjosla — augšējā
Lietotāju ērtībām šajā izvēlnē ir iekļautas saites uz biežāk lietotajām funkcijām, kurām var piekļūt
arī no galvenās izvēlnes. Tālāk ir parādīts piemērs, kurā ir izcelta dubultotā saite uz paste (ielīmēt).
10. attēls. Augšējā izvēlnes rīkjosla

1.4.1.

Meklēšana pēc GUID

Lai meklētu dokumentu pēc tā globāli unikālā identifikatora (GUID), laukā ielīmējiet GUID un pēc
tam noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas vai nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt). Meklēšanas
rezultāti tiek parādīti navigācijas lodziņāī. Kamēr vien GUID ir viegli pieejams, bieži tas ir ātrākais
dokumentu iegūšanas veids.
Ņemiet vērā, ka var būt vairāki meklēšanas rezultāti. Piemēram, meklēšanas laukā ievadot
Substance dataset (Vielu datu kopa), var tikt izvadīts rezultāts par pašu datu kopu, kā arī visām tās
kopijām, kas atrodas Dossiers (Dokumentācijās).
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1.5. Ziņojumu apgabals
Šī saskarnes daļa tiek izmantota, lai parādītu ziņojumus no sistēmas, piemēram, lai paziņotu, ka
jaunais dokuments ir veiksmīgi izveidots. Ja tiek parādīts nesaprotams kļūdas ziņojums un Jūs
uzskatāt, ka tas būtu jāpaziņo programmatūras piegādātājiem, skatiet 19. sadaļu Papildu
palīdzības saņemšana (Papildu palīdzības saņemšana). Šeit vienlaikus var tikt parādīti vairāki
ziņojumi. Lai skatītu vairāk ziņojumu, izvērsiet ziņojumu apgabala augstumu, tā malējā labajā pusē
noklikšķinot uz melnās krāsas lejupvērstās bultiņas. Līdzīgi, lai sakļautu šo apgabalu, noklikšķiniet
uz augšupvērstās bultiņas.

1.6. Izvēlnes rīkjosla — apakšējā
Saskarnes apakšējās daļas labajā pusē ir pieejamas šādas funkcijas.

1.6.1.

Juridiskais statuss

Pirmajā laukā ir parādīts pašlaik aktīvā Legal entity (Juridiskā statusa) nosaukums. Noklikšķinot uz
lauka Legal entity (Juridiskais statuss), tiek atvērta nolaižamā izvēlne, kurā ir uzskaitīti pašreizējam
User (Lietotājam) pievienotie Legal entities (Juridiskie statusi). Ja ir pievienoti vairāki Legal entity
(Juridiskie statusi), tad pašlaik aktīvo Legal entity (Juridisko statusu) var nomainīt, atlasot sarakstā
citu juridisko statusu.

1.6.2.

Pašreizējais lietotājs

Saskarnes apakšējās daļas labajā pusē, otrajā laukā ir parādīts pašlaik aktīvā User (Lietotāja)
vārds un uzvārds. Piekļuvi datiem un funkcionalitātēm nosaka aktīvā User (Lietotāja) tiesības.

1.6.3.

Fona darbu rādītājs

Saskarnes apakšējās daļas labajā stūrī atrodas apaļa ikona, kas norāda fona darbu statusu. Tā ir
aprakstīta 1.3.4.1. sadaļā Background jobs (Fona darbi) (Fona darbi).

1.7. Sākumlapa
Pēc noklusējuma sākumlapa tiek parādīta startējot IUCLID 6 galddatora versiju, vai arī piesakoties
servera versijā. Sākumlapu var skatīt, noklikšķinot uz mājiņas ikonas, kas atrodas izvēlnes rīkjoslā,
kā ir parādīts tālāk, vai arī no galvenās izvēlnes Go/Home (Doties/Sākums).
11. attēls. Sākumlapas ikona
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Tālāk ir parādīts sākumlapas piemērs samazinātā izmērā.
12. attēls. Sākumlapa ir parādīta uz pusi samazinātā izmērā, un peles kursors atrodas virs ikonas Dossier
(Dokumentācija)

Lai sākumlapu parādītu jebkurā laikā, izvēlnes rīkjoslā noklikšķiniet uz mājiņas ikonas. Sākumlapā
atrodas paneļi, kas sniedz piekļuvi funkcijām, kas saistītas ar specifisku vienības tipu, vai IUCLID 6
darbību. Termins entity (vienība) tiek lietots, lai apzīmētu īpašu datu objekta tipu, kurš ir specifisks
IUCLID programmatūrai, piemēram, Substance (Viela) un Legal entity (Juridiskais statuss). Katrā
panelī ir iekļauta vienības vai funkcijas ikona. Novietojot peles kursoru jebkurā vietā virs paneļa,
tas tiek aktivizēts, kā rezultātā tā ikonai mainās krāsa. Kamēr panelis ir aktivizēts, noklikšķinot ar
peles kreiso pogu, tiek atvērts tā logs, turpretim, noklikšķinot ar peles labo pogu, tiek parādīta
opciju izvēlne, piemēram, lai izveidotu jaunu Substance dataset (Vielu datu kopu), kā ir parādīts
nākamajā piemērā.
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13. attēls. Sākumlapā noklikšķiniet ar peles labo pogu uz paneļa, lai skatītu tā izvēlni

13 skaidrojums.
1. Peles kursors neatrodas virs paneļa.
2. Peles kursors atrodas virs paneļa, to aktivizējot, kā rezultātā tā ikonai mainās krāsa.
3. Veicot sekundāro klikšķi (klikšķis ar peles labo pogu), tiek parādīta funkciju izvēlne. Šajā
piemērā vienībai Substance (Viela) ir tikai jaunas Substance (Vielas) izveidošanas funkcija.
4. Atlasiet funkciju, virs tās uzbīdot peles kursoru, un pēc tam veiciet klikšķi ar peles kreiso pogu,
lai šo funkciju realizētu.
Paneļi ir sagrupēti četros apgabalos, lai norādītu, ka visām grupām ir kaut kas kopīgs. Dossier
(Dokumentācijas) panelis ir novietots centrā un ir lielāks par citiem paneļiem, lai demonstrētu tā
centrālo lomu regulējošos uzdevumos. Vienības un funkcijas, kas atrodas aiz paneļiem, ir
izskaidrotas atsevišķās šīs rokasgrāmatas sadaļās. Paneļu grupējumu iekšējā loģika ir izskaidrota
tālāk.
Apgabalā Main tasks (Galvenie uzdevumi) ir iekļautas saites uz vienībām, kurās lietotājam ir
jāievada dati, piemēram, toksikoloģiskie dati, fizikālķīmiskie dati un informācija par izmantošanu,
kas ir specifiski viņa paša vajadzībām un apstākļiem. Šie dati var tikt mainīti, piemēram,
novērtēšanas procesa laikā saskaņā ar īpašu regulējumu.
Apgabalā Tools and administration (Rīki un administrēšana) ir iekļautas saites uz funkcijām,
kas ir mazāk saistītas ar datu apstrādi, bet vairāk ar piekļuves tiesībām un datu ievadīšanu un
izvadīšanu no IUCLID 6.
Apgabalā Inventories (Saraksti) ir iekļautas saites uz vienībām, kas tiek izmantotas tādas
informācijas glabāšanai, kura parasti laika gaitā nemainās, un var būt svarīga dažādām personām,
kuras IUCLID 6 programmatūru, iespējams, lieto ievērojami atšķirīgos veidos. Piemēram,
Reference substance (Atsauces viela) var būt neliela parasta molekula, uz kuru tiek norādīts ļoti
dažādās situācijās. Informācija panelī Reference substances (Atsauces vielas) parasti netiek
mainīta, lai gan to var rediģēt.
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Apgabalā Plugins (Spraudņi) ir iekļautas saites uz funkcionalitātēm, kuras speciāli nav iekļautas
IUCLID iebūvētajās funkcijās, jo visiem lietotājiem tās nav nepieciešamas un to nošķirtība padara
iespējamu ātru izstrādi, neveicot visas IUCLID jaunināšanu. Plašāku informāciju par spraudņiem
skatiet IUCLID 6 tīmekļa vietnē.
Funkcijas, kurām var piekļūt no grupējumiem Main tasks (Galvenie uzdevumi) un Inventories
(Saraksti), kā arī User management (Lietotāju pārvaldība) ir parādītas lapā, kas sadalīta trīs
lodziņos: Navigation (Navigācija), Data (Dati) un Information (Informācija), kā ir parādīts nākamajā
attēlā. Rūšu relatīvie lielumi galvenajā logā var tikt mainīti, noklikšķinot uz to robežām un velkot
tās.
14. attēls. Lodziņi: Navigation (Navigācija) (1), Data (Dati) (2) un Information (Informācija) (3)

Lodziņi Navigation (Navigācija), Data (Dati) un Information (Informācija) ir aprakstīti nākamajās
sadaļās.

1.8. Navigācijas lodziņš
Navigācijas lodziņš tiek lietots, lai atlasītu konkrētu dokumentu un/vai tā daļu, lai ar to izpildītu kādu
funkciju vai nolasītu tur datus. Atbilstošos gadījumos ir iespējams veikt vairākkārtēju atlasi. Pēc
noklusējuma, atverot navigācijas lodziņu pēc noklikšķināšanas sākumlapā, IUCLID 6 mēģina
parādīt tabulā visus izvēlētās vienības tipa dokumentus. Pēc noklusējuma IUCLID 6 atgriež pirmos
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500 atrastos dokumentus. Norādījumi, kā mainīt šo ierobežojumu, ir sniegti 1.3.1.3.1. sadaļā
General (Vispārīgi) (Vispārīgi). Tabulā parādīto dokumentu atlasi var koriģēt, izmantojot tālāk
aprakstīto meklēšanas funkciju. Lai piekļūtu noteiktai dokumenta daļai, lietojiet tālāk aprakstīto
Satura rādītāja TOC funkciju.

1.8.1.

Meklēšanas cilne navigācijas logā

Navigācijas lodziņā atsevišķā cilnē ir iekļauta meklēšanas funkcionalitāte. Ja papildus meklēšanai
ir vēl funkcijas, tad katrai no tām ir sava atsevišķa cilne. Tas neattiecas uz funkciju User
management (Lietotāju pārvaldība), kurā nav cilnes funkcijai Search (Meklēšana), taču tajā var būt
cilnes funkcijām User (Lietotājs), Role (Loma) un Group (Grupa). Šajā gadījumā meklēšanas
funkcija ir pieejama zem visām cilnēm. Piemēram, pirmo reizi atverot funkcijas Substance (Viela)
navigācijas lodziņu, tiek parādīta tikai viena meklēšanas cilne. Tomēr, tiklīdz ir atvērta noteikta
Substance (Viela), sistēmai ir zināms, pie kura dokumenta tai jāvēršas, un zem papildu cilnēm
TOC (Satura rādītājs) un Annotations (Anotācijas) tā parāda konkrētus datus. Tālāk ir parādīts
meklēšanas funkcijas piemērs.
15. attēls. Vielas meklēšana pēc modifikācijas datuma

Lai veiktu meklēšanu, lodziņa augšpusē ievadiet laukos nepieciešamos meklēšanas kritērijus un
pēc tam noklikšķiniet uz pogas Search (Meklēt). Rezultāti tiek parādīti tabulā zem kritērijiem. Visus
meklēšanas kritēriju datus var izdzēst uzreiz, noklikšķinot uz pogas Clear (Notīrīt). Zvaigznītes
simbolu var izmantot kā viena vai vairāku simbolu grupas simbolu. Piemēram, kritērijs meth*
atgriež visus ievades datus, kas sākas ar meth.
Meklēšanas rezultātu sarakstā var atlasīt ievades datus un pēc tam dažādas funkcijas, kas uz tiem
realizētas, izmantojot izvēlnes vai noklikšķinot uz funkcijām ar peles labo pogu. Ar standarta
metodēm ir iespējams veikt vairākkārtēju atlasi, lai arī ir funkcijas, ko šajā procesā nevar realizēt.
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Lai pēc dokumenta atvēršanas datu un informācijas lodziņos tiktu rādītas tam specifiskas vērtības,
sarakstā atlasiet dokumentu un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz atlasītā ieraksta, vai arī
noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai atvērtu izvēlni, un pēc tam atlasiet Open (Atvērt).
Lodziņa daļu, kurā ir parādīti meklēšanas kritēriji, var sakļaut un izvērst, pa labi no kritērija
noklikšķinot uz melnās krāsas bultiņas.
Lai izvairītos no meklēšanas funkcijas pārslodzes, vienlaicīgi parādāmo meklēšanas rezultātu
skaits ir ierobežots līdz 500 ierakstiem. Ja ir vairāk par 500 rezultātiem, tiek parādīts brīdinājuma
ziņojums. Drošāk ir precizēt meklēšanas kritērijus, nekā pieļaut, ka no datu bāzes tiek izvadīti
500 rezultāti jebkādā secībā.

1.8.1.1.

Result Type (Rezultāta tips)

Result type (Rezultāta tips) tiek lietots, lai mainītu rezultātu tabulā atrastās un parādītās vienības
tipu. Šo pašu darbību var veikt arī, dodoties uz sākumlapu un pēc tam noklikšķinot uz tās vienības
tipa ikonas, kurai vēlaties veikt meklēšanu.

1.8.1.2.

Query type (Vaicājuma tips)

Query type (Vaicājuma tips) piedāvā dažādas, atšķirīgu veidu meklēšanas iespējas, kas atkarīgas
no meklējamā vienības tipa. Parādītie lauki ir atkarīgi no vienības tipa un meklēšanas tipa.
Piemēram, Dossiers (Dokumentācijas) var meklēt pēc piemaisījumu kritērijiem; un tādā gadījumā ir
parādīti lauki, kuros var ievadīt piemaisījumu ķīmiskos identifikatorus.

1.8.1.3.

Ownership (Īpašumtiesības)

Ownership (Īpašumtiesības) ir parādītas kā kritērijs tikai tad, ja ir aktivizēta uz eksemplāru balstītā
drošība (IBS), kā ir aprakstīts 15.2.2.5. sadaļā IBS management (IBS pārvaldība) (IBS pārvaldība).

1.8.1.4.

Group (Grupa)

Group (Grupa) ir parādīta kā kritērijs tikai tad, ja ir aktivizēta uz eksemplāru balstītā drošība (IBS),
kā ir aprakstīts sadaļā 15.2.2.5. IBS management (IBS pārvaldība) (IBS pārvaldība).

1.8.1.5.

Filter the search results (Meklēšanas rezultātu filtrēšana)

Filter (Filtrs) ir lauks, kurā var ievadīt teksta meklēšanas nosacījumu, kas tūlīt tiek piemērots
tabulas ievades datiem. Tas tiek identificēts pēc filtra piltuves ikonas, kā ir parādīts nākamajā
piemērā.
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16. attēls. Meklēšanas rezultātu filtrēšana

Meklēšanas rezultāts tiek parādīts, ja saraksta laukos jebkurā vietā tas satur meklēšanas
nosacījumu. Iepriekšējā piemērā filtrēšana ir veikta konkrētam mēnesim. Atstarpes tiek skaidrotas
burtiski. Meklēšanas filtrs nav reģistrjutīgs.
Meklēšanas nosacījumus var notīrīt, noklikšķinot uz ikonas ar attēloto krustiņu, kas atrodas pa labi
no lauka.

1.8.2.

TOC (Satura rādītāja) cilne navigācijas logā

Kad dokuments ir atvērts, cilne ar apzīmējumu TOC (satura rādītājs) ir parādīta paneļiem
Substance (Viela), Mixture/Product (Maisījums/Produkts) un Template (Veidne). TOC ir līdzvērtīgs
IUCLID 5 sadaļu kokam, kurā ir parādīta datu struktūra dokumentā un ar kuru nodrošina piekļuvi
tā atsevišķajām sadaļām. Tomēr IUCLID 6 programmatūrā lauki no OECD saskaņotajām veidnēm
un dažādas ar tiesību aktiem saistītas sadaļas ir atdalītas atbilstoši tiesību aktiem, ignorējot sadaļu
kopas CORE vai IUCLID CORE. Ar tiesību aktiem saistītās sadaļu grupas nav obligātas. IUCLID 6
ir nodrošināta ar šādām augšējā līmeņa sadaļām. CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP un
EU_REACH. Apraksts ar norādījumiem, kā ievadīt datus, lai izpildītu jebkuru no īpašām
regulējošām prasībām, neietilpst šīs IUCLID 6 palīdzības sistēmas daļā, lai arī zināmā mērā var
veikt IUCLID 5 un IUCLUD 6 programmatūru saturu rādītāju salīdzināšanu.
IUCLUD 6 programmatūrā, tieši tāpat kā IUCLID 5 programmatūrā, īpašam iesniegšanas tipam
nepieciešamās sadaļas var tikt parādītas, noklikšķinot uz melnās krāsas bultiņas ikonas, kas
atrodas pa labi no TOC, un pēc tam atlasot kādu no opcijām, kā ir parādīts tālāk.
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Rezultātā koka struktūra satura rādītājā izmainās, lai parādītu īpašam iesniegšanas tipam
nepieciešamās sadaļas. Sadaļas, kurās jāievada dati, ir atzīmētas ar sarkanas krāsas zvaigznīti.
Tālāk ir parādīts REACH 10-100 tonnu reģistrēšanas piemērs.
18. attēls. Iesniegšanas tipa REACH Registration 10 - 100 tonnes (REACH 10-100 tonnu reģistrēšana) TOC skats

Ņemiet vērā, ka CORE nav vairs redzams un parādītās sadaļas izskatās ļoti līdzīgi IUCLID 5
parādītajām sadaļām. Iesniegšanai nepieciešamās datu sadaļas ir iegūtas no CORE, OECD un
EU_REACH. Lai dotos atpakaļ uz skatu, kas tiek parādīts dokumenta pirmajā atvēršanas reizē,
iesniegšanas tipu nolaižamajā izvēlnē atlasiet opciju Complete table of contents (Pilns satura
rādītājs). Visi dati, kas ir tikuši ievadīti, kamēr skats attiecas uz konkrētu iesniegšanas tipu, tagad
būs redzami zem augšējā līmeņa sadaļas, no kurienes sadaļa ir iegūta. Piemēram, iesniegšanas
tipa REACH Registration 10 — 100 tonnes (REACH 10-100 tonnu reģistrēšana) gadījumā, ja Site
(Novietojums) ir pievienots 3.3. sadaļai Novietojumi, tas tiek parādīts CORE/3.3. sadaļas
Novietojumi pilnajā satura rādītājā. Līdzīgi, iesniegšanas tipa REACH Registration 10–100 tonnes
(REACH 10-100 tonnu reģistrēšana) gadījumā, ja sadaļai 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Īstermiņa
toksiskuma ietekme uz zivīm) ir pievienots parametra izpētes kopsavilkums, tas tiek parādīts zem
OECD, saskaņotajā veidnē C Effects on biotic systems, section 41 Short-term toxicity to fish (C
Ietekme uz biotiskajām sistēmām, sadaļā 41 Īstermiņa toksiskuma ietekme uz zivīm).
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Lai sadaļas kokā datus pievienotu vienam punktam, atveriet sadaļu un pēc tam ar peles labo pogu
noklikšķiniet uz tās nosaukuma. Nākamos ierakstu tipus var izveidot atkarībā no konkrētās
sadaļas.

1.8.2.1.

Endpoint study record (Parametra izpētes ieraksts)

Visi ievades dati zem OECD saskaņotajām veidnēm ir endpoint study records (parametru izpētes
ieraksti).
Piemēram, OECD/A fizikāls... / 2. Kušanas temperatūra …
19. attēls. Parametra izpētes ieraksta veidošana zem OECD

1.8.2.2.

Endpoint summary (Parametra kopsavilkums)

Zem CORE, 4.-7. sadaļā visi ievades dati ir parametru kopsavilkumi.
Piemēram, CORE/4 Physico... (CORE/4. Fizikāls...) /4.2 Melting point … (/4.2. Kušanas
temperatūra …)
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20. attēls. Parametra kopsavilkuma veidošana zem CORE

Ja zem OECD ir izveidots parametra izpētes ieraksts un tai pašai sadaļai zem CORE ir izveidots
parametra kopsavilkums, tad, skatot šajā sadaļā atsevišķu tiesību aktu, tie abi tiek parādīti.
Attiecībā uz iepriekšējiem diviem piemēriem, virs Melting point (Kušanas temperatūra) zem
REACH skats varētu būt aptuveni šāds.
21. attēls. Parametra kopsavilkums un parametra izpētes ieraksts ir parādīti kopā zem konkrēta tiesību akta
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Record (Ieraksts)

Ja record (ierakstā) ir iekļauti dati, kurus nevar aprakstīt kā endpoint study (parametra izpēti), tad
tie tiek nosaukti vienkārši par ierakstu.
Zem EU_REACH un EU_BPR visi ievades dati ir ieraksti.
Piemēram, CORE 3.10
22. attēls. Ieraksta veidošana zem EU_REACH

1.8.2.4.

Summary (Kopsavilkums)

summary (kopsavilkums), pretstatā endpoint summary (parametra kopsavilkumam), attiecas tikai
uz records (ierakstiem), bet nevis uz endpoint study records (parametru izpētes ierakstiem).
Zem EU_BPR visi ievades dati ir summaries (kopsavilkumi), vai arī records (ieraksti).
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23. attēls. Kopsavilkuma veidošana zem EU_BPR

1.8.2.5.

Fixed record (Fiksēts ieraksts)

Fixed record (fiksēts ieraksts) ir izveidots sadaļā, kurā var būt tikai viens record (ieraksts). Visās
pārējās sadaļās var būt vairāki ieraksti.
Piemēram, CORE 1.1 Identifikācija

1.8.2.6.

Filter the TOC (TOC filtrēšana)

Filter (Filtrs) ir lauks, kurā var ievadīt meklēšanas nosacījumu, kas tūlīt tiek piemērots TOC. Tiek
parādīts katrs TOC punkts, kurā meklēšanas nosacījums atrodas tā nosaukumā jebkurā vietā. Tas
attiecas arī uz visiem ierakstiem un kopsavilkumiem. TOC hierarhija ir izvērsta tiktāl, cik
nepieciešams, lai parādītu atbilstošo punktu vai punktus. Atstarpes tiek skaidrotas burtiski.
Meklēšanas filtrs nav reģistrjutīgs.
Meklēšanas nosacījumus var notīrīt, noklikšķinot uz ikonas ar attēloto krustiņu, kas atrodas pa labi
no lauka.
Nākamajā piemērā ir parādīta sadaļu nosaukumu filtrēšana:
ievadot meklēšanas nosacījumu biot, tiek parādīts rezultāts OECD/C Iedarbība uz biotiskajām
sistēmām/56. Biotransformācija un kinētika
ievadot meklēšanas nosacījumu bioti, tiek parādīts rezultāts OECD/C Iedarbība uz biotiskajām
sistēmām
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TOC functions menu (TOC funkciju izvēlne)

Pa labi no filtra loga atrodas baltas krāsas ikona lejupvērstas bultiņas formā. Noklikšķinot uz šīs
ikonas, tiek atvērta izvēlne, kā ir parādīts tālāk.
24. attēls. TOC funkciju izvēlnes atvēršana

1.8.2.7.1.

Refresh (Atsvaidzināt)

Noklikšķinot uz Refresh (Atsvaidzināt), TOC tiek pārzīmēts atbilstoši pašiem jaunākajiem datu
bāzes datiem.
1.8.2.7.2.

Expand all (Izvērst visu)

Noklikšķinot uz Expand all (Izvērst visu), tiek parādīta pilna TOC koka struktūra.
1.8.2.7.3.

Collapse all (Sakļaut visu)

Noklikšķinot uz Collapse all (Sakļaut visu), tiek parādīts tikai pirmais TOC koka struktūras zaru
līmenis.
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Update references (Atjaunināt atsauces)

Noklikšķinot uz Update references (Atjaunināt atsauces), jebkuras izmaiņas ierakstos un
kopsavilkumos tiek pārkopētas dokumentā, kurā tās tiek parādītas atsauces formā. Šādas
atsauces tiek izveidotas, starpliktuves pārvaldniekā izmantojot funkciju paste reference (ielīmēt
atsauci), kā ir aprakstīts 1.10.2. sadaļā Clipboard manager (Starpliktuves pārvaldnieks)
(Starpliktuves pārvaldnieks). Ja ieraksts vai kopsavilkums ir atsauce, satura rādītājā virs tās ikonas
atrodas bultiņa.
1.8.2.7.5.

Show only records (Rādīt tikai ierakstus)

Noklikšķinot uz Show only records (Rādīt tikai ierakstus), TOC tiek filtrēts, tāpēc tiek parādīti tikai
records (ieraksti) un endpoint study records (parametru izpētes ieraksti).
1.8.2.7.6.

Show only summaries (Rādīt tikai kopsavilkumus)

Noklikšķinot uz Show only records (Rādīt tikai kopsavilkumus), TOC tiek filtrēts, tāpēc tiek parādīti
tikai summaries (kopsavilkumi) un endpoint summaries (parametru kopsavilkumi).
1.8.2.7.7.

Show all (Rādīt visu)

Noklikšķinot uz Show all (Rādīt visu), tiek noņemti visi record (ieraksta) vai summary
(kopsavilkuma) piemērotie filtri.
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (Kopēt saturu uz starpliktuvi)

Noklikšķinot uz Copy contents to clipboard (Kopēt saturu uz starpliktuvi), visi TOC dati tiek kopēti
starpliktuvē, neatkarīgi no tā, kas pašlaik tiek rādīts.

1.8.3.

Anotāciju cilne navigācijas logā

Noklikšķinot uz cilni Annotations (Anotācijas), tiek parādīts saraksts ar visām Annotations
(Anotācijām), kas saistītas ar atlasīto dokumentu. Sarakstā noklikšķinot uz ieraksta, datu lodziņā
tiek atvērta Annotation (Anotācija). To pašu var paveikt, noklikšķinot uz paneļa Annotations
(Anotācijas) sākumlapā, meklējot anotāciju un pēc tam veicot dubultklikšķi uz tās ieraksta
meklēšanas rezultātos.
Anotāciju cilne tiek rādīta vienībām Substance (Viela), Mixture/Product (Maisījums/Produkts),
Template (Veidne) un Dossier (Dokumentācija).

1.9. Datu lodziņš
Datu lodziņš tiek lietots datu nolasīšanai vai rediģēšanai konkrētos dokumenta laukos. Dokuments
vispirms ir jāatlasa navigācijas lodziņā un pēc tam jāatver. IUCLID 6 vairs nav iekļauts IUCLID 5
esošais rediģēšanas režīms.
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Vairumā gadījumu IUCLID 5 esošie lauki ir pārnesti uz IUCLID 6 nemainītā veidā, un tādā
gadījumā norādījumi par to lietošanu paliek bez izmaiņām.

1.10. Informācijas lodziņš
Informācijas lodziņā esošās vērtības un funkcijas konkrēti attiecas uz pašlaik atvērto dokumentu.
Tajās ir iekļauts paziņojums par dokumenta, informācijas par datiem, kas saistīti ar dokumentu, un
dokumentā veikto grozījumu vēstures tehniskajiem identifikatoriem. Veicot pāreju no IUCLID 5 uz
IUCLID 6, informācijas lodziņā ir iekļauta arī starpliktuves funkcija.

1.10.1. Informācija
Cilnē Information (Informācija) ir iekļauts paziņojums par dokumenta tipu un tā globāli unikālo
identifikatoru (GUID). Ja dokuments ir Dossier (Dokumentācija), tiek parādīts Dossier
(Dokumentācijas) GUID.

1.10.1.1. Original document (Sākotnējais dokuments)
Ja atvērtais dokuments ir ieraksts vai kopsavilkums, kas ir atsauce, tiek parādīts Original document
(Sākotnējais dokuments). Atsauci var atjaunināt vai izdzēst, noklikšķinot uz attiecīgās pogas. Ja tā
ir izdzēsta, attiecīgais ieraksts vai kopsavilkums kļūst par ieraksta vai kopsavilkuma, uz kuru šī
atsauce attiecās, statisko kopiju. Tajā ietilpst dati, kas iegūti pašas pēdējās atjaunināšanas laikā.
Tālāk ir parādīts piemērs.
25. attēls. Sākotnējais dokuments atsaucei.

1.10.2. Clipboard manager (Starpliktuves pārvaldnieks)
Starpliktuvē var atrasties ievades dati records (ierakstiem), endpoint study records (parametru
izpētes ierakstiem), summaries (kopsavilkumiem) un endpoint summaries (parametru
kopsavilkumiem), kuri ir nokopēti, noklikšķinot ar peles labo pogu uz to ievades datiem satura
rādītājā (TOC). Tālāk ir parādīts piemērs.
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26. attēls. Starpliktuves pārvaldnieks

26 skaidrojums.
1. Ielīmēt atlasīto.
2. Ielīmēt visu.
3. Ielīmēt atlasīto kā atsauci.
4. Ielīmēt visu kā atsauci.
5. Izdzēst atlasīto.
6. Izdzēst visu.
Pēc ievades datu nokopēšanas starpliktuvē tos var ielīmēt dokumentā kā vienreizēju pasākumu,
vai arī kā atsauci. Satura rādītājā vienībām Substance (Viela), Mixture/Product
(Maisījums/Produkts) vai Template (Veidne) ievades dati, kas ielīmēti kā atsauce, tiek parādīti ar
bultiņu uz to ikonas. Atsauces attiecīgajā dokumentā var tikt atjauninātas visas vienlaikus, vai arī
atsevišķi katram ierakstam vai kopsavilkumam, kas ir atsauce. Atsevišķs atjauninājums katram
ierakstam vai kopsavilkumam tiek veikts no informācijas lodziņā esošās informācijas cilnes, kā ir
aprakstīts 1.10.1. sadaļā Informācija (Informācija).

1.10.3. Attachments (Pielikumi)
Šajā vietā tiek pārvaldīta attiecība starp pašlaik atvērto dokumentu un tā pielikumiem. Pielikumi ir
atsevišķas datora datnes, kas izveidotas ārpus IUCLID. Pielikumus var pievienot, atvērt, izdzēst,
kā arī var ierakstīt piezīmes.

1.10.4. Modification history (Grozījumu vēsture)
Grozījumu vēsturē tiek rādīts tikai lasāms notikumu saraksts, kas saistīts ar pašlaik atvērto
dokumentu. Tajā ir šādi lauki: date (datums), author (autors), legal entity (juridiskais statuss) un
remarks (piezīmes). Autors ir User (Lietotāja) apzīmējums.
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1.10.5. Annotations (Anotācijas)
Šajā vietā tiek pārvaldīta attiecība starp pašlaik atvērto dokumentu un tā Annotations (Anotācijām).
Annotations (Anotācijas) var tikt saistītas ar vienībām Substance (Viela), Mixture/Product
(Maisījums/Produkts), Template (Veidne) un Dossier (Dokumentācija). Poga New (Jauns) tiek
lietota, lai izveidotu jaunu Annotation (Anotāciju), kas automātiski tiek saistīta ar pašlaik atvērto
dokumentu. Poga Link (Saite) tiek lietota, lai saistītu esošo Annotation (Anotāciju). Lai to paveiktu,
noklikšķiniet uz Link (Saite), lai atvērtu meklēšanas logu. Atrodiet Annotation (Anotāciju), atlasiet to
un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Assign (Piešķirt). Ar standarta metodēm ir iespējams veikt
vairākkārtēju atlasi.

1.10.6. References (Atsauces)
Šī cilne tiek rādīta tikai tad, ja pašlaik atvērtais dokuments ir Annotation (Anotācija). Tajā ir sniegts
saraksts ar dokumentiem, kas saistīti ar Annotation (Anotāciju). Šo saistību var atcelt, sarakstā
atlasot dokumentu un pēc tam noklikšķinot uz pogas Unlink (Atsaistīt).

2. Substance (Viela)
Substance (Viela) ir IUCLID programmatūras vienība, kuru izmanto informācijas glabāšanai par
kaut ko tādu, kas regulējošā kontekstā tiek uzskatīts par atsevišķu ķīmisko vielu.
Cilnes Substance (Viela) lauku uzdevums ir ļaut ierakstīt plašu dažāda veida informācijas klāstu,
kas vajadzīga ķīmisko vielu kārtošanai. Daži lauki konkrēti attiecas uz atsevišķiem tiesību aktiem,
kamēr citiem laukiem ir vairāk vispārīga nozīme. Norādījumi par datu ievadīšanu katrā no laukiem
neietilpst šīs rokasgrāmatas jomā. Skatiet norādījumus, kas attiecas uz tiesību aktiem, kuriem šie
dati ir nepieciešami. Lauki ir sakārtoti satura rādītājā (TOC). Vispārīgā TOC funkcionalitāte
IUCLID 6 programmatūrā ir aprakstīta 1.8.2. sadaļā TOC (Satura rādītāja) cilne navigācijas logā
(TOC (Satura rādītāja) cilne navigācijas logā).
Substance (Vielas) identitāte ir definēta sadaļā 1 General information (Vispārīga informācija).
Sadaļā 1.1 Identification (Identifikācija) ir divi obligātie lauki: Substance name (Vielas nosaukums)
un Legal entity (Juridiskais statuss). Lai izveidotu saiti uz Legal entity (Juridisko statusu), laukā
Legal entity (Juridiskais statuss) noklikšķiniet uz saites ikonas , atlasiet Legal entity (Juridisko
statusu) un pēc tam noklikšķiniet uz Assign (Piešķirt). Sadaļā 1.1 Identification (Identifikācija)
Substance (Vielas) svarīgākās sastāvdaļas identitāti var noteikt, piesaistot to Reference substance
(Atsauces vielai). Plašāka informācija par Substance (Vielas) identitāti ir sniegta sadaļā 1.2
Composition (Sastāvs), kurā var būt definēti viens vai vairāki sastāvi. Sastāvā var būt constituents
(sastāvdaļu), additives (piedevu), impurities (piemaisījumu) un to relatīvo daļu identitātes. Lai
Substance (Vielas) identitāti definētu atbilstoši konkrētam tiesību aktam, skatiet šī tiesību akta
norādījumus.

2.1. Saistītā informācija, kas attiecas uz vienību Substance (Viela)
Sadaļā 0 Related information (Saistītā informācija), kas attiecas uz vienību Substance (Viela), ir
apakšsadaļas, kurās ir parādīts, kā atsevišķa Substance (Viela) ir saistīta ar citām specifiskām
vienībām, piemēram, Template (Veidne), Category (Kategorija), Mixture/Product
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(Maisījums/Produkts) un Assessment entity (Novērtējuma vienība). TOC atrašanās vieta ir parādīta
tālāk.
27. attēls. Pilns Vielas TOC, kurā ir parādītas Saistītās informācijas sadaļas

Vienība Templates (Veidnes) norāda, kuras Templates (Veidnes) ir pievienotas Substance (Vielai),
kā ir aprakstīts 4. sadaļā Template (Veidne) (Veidne). Vienība Categories (Kategorijas) norāda,
kurās Categories (Kategorijās) Substance (Viela) ir ievietota, kā ir aprakstīts 5. sadaļā Category
(Kategorija) (Kategorija). Vienība Mixtures (Maisījumi) norāda, kuros Mixture/Products
(Maisījumos/Produktos) Substance (Vielai) ir nozīme, kā ir aprakstīts 3. sadaļā Mixture/Product
(Maisījums/Produkts) (Maisījums/Produkts). Assessment entities (Novērtējuma vienībās) ir iekļauta
informācija par to, kā novērtējuma procesā ir iesaistīta Substance (Viela), saskaņā ar
aprakstu 2.2. sadaļā Novērtējuma vienība (Novērtējuma vienība).

2.2. Novērtējuma vienība
Novērtējuma vienības koncepciju var skaidrot kā vielas rekvizītu datu kolekcijas virsbūvi (šķērsām
pāri parametriem), kas tiek lietota novērtējuma veikšanai. Tā ļauj definēt savienojamas kolekcijas
ar rekvizītiem, kas saistīti ar specifiskiem vielu (kas laistas tirgū vai radītas lietošanai)
sastāviem/veidiem.
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Novērtējuma vienības koncepcijas mērķis ir piedāvāt lietotājiem rīku, kas varētu palīdzēt
dokumentēt sarežģītus novērtēšanas gadījumus IUCLID. Ja novērtējums ir vienkāršs, tad šo
koncepciju nav nepieciešams piemērot.
Katrā novērtējuma vienībā ir iekļauts nosaukums, sastāvs un saraksts ar saistītiem parametru
kopsavilkumiem, kas atbalsta novērtējuma vienības pastāvēšanu. Visi parametru izpētes ieraksti,
kas attiecas uz konkrēta parametra kopsavilkumu, novērtētājam ir aktīvi jāsaista ar pašu
kopsavilkumu.

2.3. Novērtējuma vienība IUCLID 6 programmatūrā
Noklikšķinot uz 0.4 Assessment entity (Novērtējuma vienība), atveras Assessment entity overall
pane (Novērtējuma vienības kopējais lodziņš). Laukā Description of the chemistry of the substance
during its life cycle (Vielas ķīmiskās uzbūves tās dzīves cikla laikā apraksts) ir paredzēts iekļaut
novērtējuma pieejas aprakstu, pamatojoties uz vielas ķīmisko struktūru un zināšanām par tās
lietošanas veidu, kā arī kopējo pamatojumu tur, kur ir izveidotas novērtējuma vienības.
Ir pieejams arī konkrēts lauks, kurā ievietot aprakstu lietotājiem.
Šajā pašā kopējā lodziņā, Assessment entities table (Novērtējuma vienību tabulā) ir apkopots pilns
vielai pieejamo novērtējuma vienību saraksts. Šī tabula tiek aizpildīta automātiski, tiklīdz
novērtējuma vienība tiek definēta sadaļas Substance (Viela) sadaļā 0.4. Funkcionalitāte go to link
target (doties uz saites mērķi) pārvietojas uz atlasīto Assessment entity (Novērtējuma vienību) un
parāda saistīto informāciju.

2.3.1.

Novērtējuma vienības izveidošana

Assessment entity (Novērtējuma vienību) var izveidot no Substance (Vielas) TOC, ar peles labo
pogu noklikšķinot uz sadaļu 0.4 un pēc tam atlasot New (Jauna) un Assessment entity
(Novērtējuma vienības) tipu. Ir pieejamas šādas opcijas.
•
•
•
•

Pati reģistrētā viela.
Specifisks reģistrētās vielas sastāvs/veids.
sastāvdaļu grupa reģistrētajā vielā.
Reģistrētās vielas transformācija.

Nākamie lauki parasti tiek rādīti visiem Assessment entity (Novērtējuma vienību) tipiem.

2.3.1.1.

Novērtējuma vienības nosaukums

Lietotājam ir jānorāda Assessment entity (Novērtējuma vienības) nosaukums. Ņemot vērā, ka šis
nosaukums datņu struktūrā nebūs parādīts, būtu ieteicams Assessment entity (Novērtējuma
vienību) tajā atbilstoši pārdēvēt.

2.3.1.2.

Saistība ar reģistrēto vielu

Šī saistība ir atkarīga no Assessment entity (Novērtējuma vienības) tipa. Tā ir tikai lasāma.
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Novērtējuma vienības sastāvs

Šajā tabulā lietotājam ir jādefinē Assessment entity (Novērtējuma vienības) sastāvs, lai atbalstītu
Assessment entity (Novērtējuma vienības) definīcijas izpratni. Atkarībā no Assessment entity
(Novērtējuma vienības) tipa, lietotājam ir jāizveido saite uz kādu no šiem vienībām:
- pieejamo sastāvu sadaļā 1.2 [Specific composition/form of the registered substance (Specifisks
reģistrētās vielas sastāvs/veids)];
- sarakstu ar Reference substances (Atsauces vielām), kas ietilpst sadaļā 1.2 [(group of)
constituent in the registered substance (sastāvdaļu grupa reģistrētajā vielā)] norādītajos
savienojumos;
- kādu no Reference substances (Atsauces vielām), kas pieejamas starptautiskajā vienotajā
ķīmisko vielu informācijas datubāzē [transformation of the registered susbtance (reģistrētās vielas
transformācija)].

2.3.1.4.

Novērtējuma vienībā ietilpstošie sastāvi/veidi

Ir iespējams izveidot saiti uz sadaļā 1.2 minētajiem sastāviem, lai norādītu, ka šo sastāvu
novērtēšanā ir paredzēts izmantot Assessment entity (Novērtējuma vienību). Šāda saite ir
noderīga novērtēšanas pieejas izpratnei un, jo īpaši, saites starp:
1. sastāvu un lietošanu (ir pieejama IUCLID sadaļā 3.5);
2. veicinošiem pasākumiem lietošanas laikā un iedarbības aplēsēm (uz Assessment entities
(Novērtējuma vienībām)).

2.3.1.5.

Papildinformācija

Ievietojiet konkrētu informāciju, kas vēl nav norādīta vispārīgos paskaidrojumos, kāpēc
novērtējuma vienība ir izveidota laukā Description of the chemistry of the substance during its life
cycle (Vielas ķīmiskās uzbūves tās dzīves cikla laikā apraksts). Piemēram, šo lauku var lietot, lai
pamatotu sastāvdaļu grupēšanu (group of) constituents (sastāvdaļu grupā).

2.3.1.6.

Saite uz parametra kopsavilkumu

Lai iespējotu pārredzamību un informācijas kārtošanu IUCLID datu kopā, visiem izpētes ierakstiem
un parametru kopsavilkumiem, kas attiecas uz Assessment entity (Novērtējuma vienību), ir jābūt ar
to saistītiem. Izmantojot Report generator (Pārskatu ģeneratoru) līdz ar to tiks sniegta iespēja,
piemēram, tos šķirot IUCLID datu kopas skatā un iesniegt tos sašķirotā veidā ķīmiskās drošības
ziņojumā (CSR). No šīs tabulas lietotājs var izveidot saites uz visiem parametru kopsavilkumiem,
kas attiecas uz Assessment entity (Novērtējuma vienību). Veicot lauka Notes (Piezīmes) saistīšanu
ar Assessment entity (Novērtējuma vienību), vajadzības gadījumā var paskaidrot, kāpēc
Assessment entity (Novērtējuma vienībai) ir nepieciešams parametra kopsavilkums. Katrā
saistītajā parametra kopsavilkumā lietotājiem tiek piedāvāts norādīt saiti uz visiem izpētes
ierakstiem, kas attiecas uz pašu kopsavilkumu. Šādā veidā Assessment entity (Novērtējuma
vienība) tiek netieši saistīta ar parametru izpētēm.
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Reakciju shēma

Vajadzības gadījumā augšupielādējiet reakciju shēmas attēlu [Transformation of the registered
substance (Reģistrētās vielas transformācija)].

3. Mixture/Product (Maisījums/Produkts)
Mixture/Product (Maisījums/Produkts) ir IUCLID programmatūras vienība, kuru izmanto
informācijas glabāšanai par kaut ko, kas regulējošā kontekstā tiek uzskatīts par maisījumu vai
Biocīdu regulā — par produktu.
Vienības Mixture/Product (Maisījums/Produkts) struktūra ir līdzīga vienības Substance (Viela)
struktūrai, kas ir aprakstīta 2. sadaļā Substance (Viela)(Viela), taču pastāv būtiskas atšķirības
sadaļā 1.2 Composition (Sastāvs). Ir vēl viens lauks ar nosaukumu Formulēšanas tips, kas ir
saistīts ar Products (Produktiem). Turklāt vienībā Mixture/Product (Maisījums/Produkts)
constituents (sastāvdaļu) vietā var būt iekļauti components (elementi). Var būt vairāki components
(elementi), impurities (piemaisījumi) un additives (piedevas), kas visi var attiekties ne tikai uz
Reference substance (Atsauces vielu), bet arī uz Substance (Vielu) vai Mixture/Product
(Maisījumu/Produktu). Tādējādi tur, kur ir izveidota saite, lai definētu component (elementa),
impurity (piemaisījuma) vai additive (piedevas) identitāti, vienības tips ir jāatlasa, kā parādīts
nākamajā attēlā.
28. attēls. Atlasiet vienības tipu, kas ir norādīts Maisījuma/Produkta sastāvā

Salikti components (elementi), impurities (piemaisījumi) un additives (piedevas) ir pievienoti
atkārtotos blokos. Tālāk ir parādīts piemērs, kurā ir divi elementi, kas abi ir Viela. Šeit nav
impurities (piemaisījumu), bet ir viena additive (piedeva).
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29. attēls. Maisījuma/Produkta sastāva piemērs

3.1. Saistītā informācija, kas attiecas uz vienību Mixture/Product
(Maisījums/Produkts)
Sadaļā 0 Related information (Saistītā informācija), kas attiecas uz vienību Mixture/Product
(Maisījums/Produkts), ir apakšsadaļa, kurā ir parādīts, kā Templates (Veidnes) ir pievienotas tieši
konkrētam Mixture/Product (Maisījumam/Produktam), kā ir aprakstīts 4. sadaļā Template (Veidne)
(Veidne).

4. Template (Veidne)
Template (Veidne) ir vienība, kas ļauj visus datus no vairākām sadaļām vienlaikus ievietot vienībās
Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts), bez vajadzības manuāli radīt no jauna
visas sadaļas atsevišķi un atkārtoti ievadīt datus.
Vienībā Template (Veidne) ir divi obligātie lauki: Template name (Veidnes nosaukums) un Legal
entity (Juridiskais statuss). Lai izveidotu saiti uz Legal entity (Juridisko statusu), laukā Legal entity
(Juridiskais statuss) noklikšķiniet uz saites ikonas , atlasiet Legal entity (Juridisko statusu) un
pēc tam noklikšķiniet uz Assign (Piešķirt). Mapē CORE esošā vienības Template (Veidne)
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struktūra ir līdzīga vienības Substance (Viela) struktūrai, taču tajā nav sadaļas “0”, apakšsadaļas
1.1 Identity (Identitāte) un 1.3 Identifiers (Identifikatori), jo tās ir vienībās, kurām Template (Veidne)
ir pievienota.

4.1. Veidnē norādītais sastāvs
Sadaļa 1.2 Composition (Sastāvs) vienībām Substance (Viela) un Mixture/Product
(Maisījums/Produkts) ir atšķirīga. Lai vienu un to pašu Template (Veidni) varētu pievienot kādai no
šīm vienībām, var izveidot divus dažādus composition (sastāvu) tipus, — vienu vienībai Substance
(Viela) un vienu vienībai Mixture/Product (Maisījums/Produkts), kā ir parādīts tālāk.
30. attēls. Sastāva izveidošana Veidnē

Compositions (Sastāvu) nosaukumiem ir pievienots to tips, kā ir parādīts nākamajā piemērā:
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31. attēls. Veidnē norādītais Vielas un Maisījuma/Produkta sastāvs

Ja vienībām Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts) ir pievienota Template
(Veidne), tad tiek pievienots tikai pareizā tipa composition (sastāvs).

4.2. Veidnes pievienošana Substance (Vielai) vai Mixture/Product
(Maisījumam/Produktam)
Lai pievienotu Template (Veidni), atveriet vienību Substance (Viela) vai Mixture/Product
(Maisījums/Produkts), skatiet TOC, atveriet to pie CORE sadaļas 0 Related information (Saistītā
informācija) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Template (Veidne). Tiks atvērts Template (Veidņu)
pārvaldības logs šīm vienībām Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts), kā ir
parādīts nākamajā piemērā.
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32. attēls. Veidnes pievienošana, to kopējot vai pārmantojot

Template (Veidni) var pievienot divos dažādos veidos — inherit (pārmantojot) vai copy (kopējot).
Funkcija Inherit (Pārmantot) izveido dinamisku saiti no vienībām Substance (Viela) vai
Mixture/Product (Maisījums/Produkts) uz Template (Veidni). Datus var modificēt tikai Template
(Veidnē), bet ne vienībās Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts), kurām
Template (Veidne) ir pievienota. Template (Veidnē) veiktās modifikācijas tūlīt ir pieejamas vienībās
Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts).
Funkcija Copy (Kopēt) pievieno Template (Veidnē) esošo dokumentu kopiju vienībām Substance
(Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts). Šajā gadījumā saite netiek izveidota. Dokumentu,
kas ir bijis kopēts šādā veidā, var modificēt vienībās Substance (Viela) vai Mixture/Product
(Maisījums/Produkts), uz kurām tas tika kopēts. Arī tad, ja Template (Veidne) tiek pilnībā izdzēsta,
dati vienībās Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts) netiek ietekmēti.
Template (Veidnes) funkcionalitāte IUCLID 6 programmatūrā atšķiras no funkcionalitātes IUCLID 5
programmatūrā tādējādi, ka uz pašu Template (Veidni) neattiecas ne tips inherit (pārmantot), ne arī
tips copy (kopēt). Atšķirība starp funkcijām inherit (pārmantot) un copy (kopēt) tiek piemērota tikai
saitei starp Template (Veidni) un vienībām Substance (Viela) vai Mixture/Product
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(Maisījums/Produkts). Tādējādi, vienu un to pašu Template (Veidni) var pārmantot vienā atsaucē
un kopēt kaut kur citur.
Kad esat izlēmuši, vai lietot funkciju inherit (pārmantot), vai arī copy (kopēt), Template (Veidņu)
pārvaldības logā noklikšķiniet uz Add (Pievienot), vai arī Copy templates (Kopēt veidnes).
Iepriekšējā piemērā rādītājs atrodas virs funkcijas Add (Pievienot), gatavībā izveidot dinamisku
saiti uz pašlaik atvērto vienību Substance (Viela). Noklikšķinot uz Add (Pievienot), atveras
uznirstošais logs, kurā var meklēt un piešķirt Template (Veidni). Nākamajā piemērā visas
pieejamās Templates (Veidnes) ir atrastas, nosaukuma laukā izmantojot grupas simbolu “*”.
Veidne Template_1 ir sagatavota piešķiršanai.

Pēc piešķiršanas Template (Veidne) ir pievienota Templates (Veidņu) sarakstam, kas tika
pievienots, izmantojot funkciju inherit (pārmantot). Templates (Veidnes) sarakstā var pārkārtot, kā
arī izdzēst no saraksta. Izdzēšot Template (Veidni) no saraksta, tā pati netiek ietekmēta; tiek
izdzēsti tikai dati, kurus Template (Veidne) iegūst no vienībām Substance (Viela) vai
Mixture/Product (Maisījums/Produkts). Template (Veidņu) iegūtie dokumenti tiek pievienoti TOC
līdzās jau esošajiem dokumentiem un apzīmēti ar ikonu, ko aptver mape, kā tas ir parādīts tālāk.

iuclid_functionalities_lv.docx

IUCLID 6 funkcijas

| 39. lappuse

33. attēls. No Veidnes pārmantotie dokumenti vienībā Viela

Lai kopētu dokumentus no Template (Veidnes), Template (Veidņu) pārvaldības logā noklikšķiniet
uz Copy templates (Kopēt veidnes). Atveras uznirstošais logs, kurā var meklēt un piešķirt
Template (Veidni). Nākamajā piemērā visas pieejamās Templates (Veidnes) ir atrastas,
nosaukuma laukā izmantojot grupas simbolu “*”. Template (Veidne) ar nosaukumu Template_1 ir
sagatavota kopēšanai.
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Noklikšķinot uz Copy (Kopēt), tiek parādīts ziņojums par nokopētajiem dokumentiem, kā tas ir
parādīts tālāk.
34. attēls. Ziņojums par dokumentiem, kas nokopēti no Veidnes

No Template (Veidnes) nokopētie dokumenti ir pievienoti līdzās TOC jau esošajiem dokumentiem.
Dokumentu ikona ir standarta ikona, jo šeit no Template (Veidnes) nav saites uz datiem un to var
modificēt. No Template (Veidnes) kopētie un pārmantotie dokumenti, kā arī vienībā Substance
(Viela) izveidotie dokumenti ir parādīti nākamajā piemērā.
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35. attēls. No Veidnes uz vienību Viela kopētie dokumenti

No Template (Veidnes) ir nokopēti visi dokumenti. Kopēšanas procesa laikā nav iespējams veikt
ierobežotu atlasi. Ja Template (Veidne) uz vienu un to pašu vienību Substance (Viela) vai
Mixture/Product (Maisījums/Produkts) ir kopēta vairākas reizes, TOC tiek pievienotas jaunas
dokumentu papildu kopijas, nepārrakstot datus.

5. Category (Kategorija)
Category (Kategorija) ir vienība, kas sniedz iespēju IUCLID 6 programmatūrā aprakstīt ķīmisko
kategoriju. Šī sadaļa ir sadalīta divās daļās. Pirmkārt, lietotājs tiek iepazīstināts ar ķīmisko
kategoriju koncepciju, un pēc tam ir aprakstīts, kā var izmantot IUCLID 6, lai attēlotu un analizētu
datus ķīmiskā kategorijā.

5.1. Chemical category (Ķīmiskā kategorija)
Ķīmiskā kategorija ir ķīmisko vielu grupa, kuru fizikālķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības,
iespējams, ir līdzīgas vai kurām ir regulārs modelis to strukturālās līdzības dēļ. Šīs strukturālās
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līdzības var radīt prognozējamu modeli pēc kāda vai pēc visiem šiem parametriem: fizikālķīmiskās
īpašības, pārvērtības vidē, ietekme uz vidi un ietekme uz cilvēku veselību. Līdzības var būt
balstītas uz šādiem faktoriem.
1. Vispārēju funkcionālu grupu (piemēram, aldehīds, epoksīds, esteris, metāla jons utt.).
2. Vispārēju prekursoru un/vai sadalīšanās produktu iespējamību, izmantojot fizikālus vai
bioloģiskus procesus, kas ļauj iegūt strukturāli līdzīgas ķīmiskas vielas (piemēram,
“metaboliskā ceļa pieeja”, veicot tādu saistīto ķīmisko vielu izpēti kā skābe/esteris/sāls).
3. Inkrementālas un pastāvīgas izmaiņas visā kategorijā (piemēram, ķēdes garuma kategorija).
Ķīmisko kategoriju nosaka pēc ķīmisko vielu saraksta (kategorijas elementiem) un īpašību un/vai
iedarbību kopas, par kurām ir pieejami eksperimentāli un/vai aprēķināti dati, vai arī tādus var radīt
(kategorijas parametri). Ķīmisko kategoriju var attēlot matrices veidā.
Datu iztrūkumus ķīmiskajā kategorijā var aizpildīt, izmantojot dažādas pieejas, tostarp, vienkāršu
analoģiju meklēšanu, tendenču analīzi (interpolāciju un ekstrapolāciju) un aprēķinu metodes, kas
balstītas uz SAR, QSAR vai QAAR.

5.2. Category entity (Kategorijas vienība)
Category (Kategorijas) vienībā ir iekļauts ķīmiskās kategorijas loģiskā pamatojuma apraksts un
Substance (Vielas) vienību grupa, kurā ir atrodami dati par ķīmiskās kategorijas elementiem.
Category (Kategorijas) vienība nodrošina funkcionalitāti, kas pazīstama kā category matrix
(kategoriju matrica). Tā parāda saites uz visiem dokumentiem pāri elementu Substances (Vielām)
uz katru sadaļu. Matrix (matrica) ļauj vieglāk saskatīt, kurās Substance (Vielas) vienībās ir iekļauti
saistīti dokumenti, un palīdz starp tiem pārvietoties.
Category (Kategorijas) vienībai ir nepieciešams nosaukums, un tam ir jābūt saistītam ar Legal
entity (Juridisko statusu). Tajā ir iekļauta opcija kategorijas regulējošā mērķa norādīšanai, kā tas ir
parādīts tālāk.
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36. attēls. Kategorijas obligātie lauki

Informāciju par kategoriju un tās loģisko pamatojumu var ievadīt laukā, kas atrodas lapas
apakšdaļā, kā tas ir parādīts tālāk.
37. attēls. Kategorijas pamatojums un diskusijas

Category (Kategorijas) elementi tiek pārvaldīti tabulā, kā tas ir parādīts tālāk. Elements var būt
jebkura Substance (Viela), kurai User (Lietotājs) var piekļūt.
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38. attēls. Kategorijas elementu pārvaldība

Kategoriju matricā ir parādīti dokumenti sadaļās, kas atlasītas tālāk parītajā laukā. Lai atvērtu
atlasītāju, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas.
39. attēls. Sadaļas, kas pieejamas Kategorijas matricas skatā

Sadaļu atlasītājs ir parādīts tālāk.
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40. attēls. Nosakiet, kuras sadaļas ir parādītas Kategorijas matricas skatā

Kad atlase ir veikta, noklikšķiniet uz OK (Labi). Ja nepieciešams, veikto atlasi pēc tam var mainīt.
Lai atvērtu kategorijas matricu, Data (Datu) lodziņa galvenē noklikšķiniet uz saites Matrix (Matrica),
kā tas ir parādīts tālāk. Izmantojot tālāk parādītās saites, var pārslēgties starp matricu un kategoriju
pārvaldības logu.
41. attēls. Pārslēgšanās starp matricu un kategoriju pārvaldības logu

Tālāk ir parādīts matricas galvenās lapas piemērs.
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42. attēls. Matricas galvenā lapa

Atlasītās sadaļas ir parādītas matricā rindu veidā, un katrai elementa Substance (Vielai) ir piešķirta
sava kolonna. Ja ir vismaz viens dokuments, ikona norāda, vai tas ir izpētes ieraksts vai izpētes
kopsavilkums, vai arī tas ir atsauces dokuments. Ikonas, kas atrodas matricas saskarnes augšdaļā
pa labi, tiek lietotas, lai filtrētu parādītā dokumenta tipu. Šajā sadaļā esošo dokumentu skaits šai
Substance (Vielai) ir norādīts pirms ikonas. Noklikšķinot uz ikonas, tiek atvērta nolaižamā izvēlne,
kurā var atlasīt dokumentu. Atlasītais dokuments tiek parādīts datu lodziņā. Lai dotos atpakaļ uz
Category (Kategoriju), augšējās izvēlnes rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atpakaļ.
Noklikšķinot uz Substance (Vielas) nosaukuma, logā Dati tiek atvērta Substance (Viela).
Lai parādītu visus atsevišķās sadaļas dokumentus par visām Substances (Vielām), noklikšķiniet uz
sadaļas nosaukuma. Tiks atvērts aptuveni šāds skats.
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IUCLID 6 funkcijas

43. attēls. Kategorijas atsevišķās sadaļas dokumenti

Noklikšķinot uz kopsavilkuma pievienošanas pogas

, var pievienot jaunu kopsavilkumu.

Kategorija IUCLID 6 programmatūrā atšķiras no kategorijas IUCLID 5 programmatūrā ar to, ka
Template (Veidni) nevar tieši pievienot Category (Kategorijai). Tomēr Template (Veidni) var
pievienot Substance (Vielai), kas ietilpst Category (Kategorijā).

6. Annotation (Anotācija)
Annotation (Anotācija) ir vienības tips IUCLID 6 programmatūrā, ko izmanto kā informācijas
konteineru, kas saistīts ar datu novērtēšanu īpašā regulējošā kontekstā, piemēram, atkarībā no
regulētājiestādes. Tā ļauj uzglabāt datus strukturētā veidā, tāpēc tā nav tikai pielikums. Saskarnē ir
divas cilnes, kā ir aprakstīts tālāk.

6.1. Basic data (Pamatdati)
Ievadiet anotācijas un organizācijas, kas veic darbu, nosaukumu. Lauku Annotation status
(Anotācijas statuss) var lietot, lai ierakstītu, vai anotācija vēl tiek apstrādāta, vai arī tā ir pabeigta.
Novērtējumu var augšupielādēt kā laukam Attached regulatory authorities' evaluation (Ir pievienots
regulētājiestāžu novērtējums) pievienotu datni.

6.2. Dataset data (Datu kopas dati)
Šajā cilnē ir lauki, kuros var ievadīt informāciju par novērtēšanas procesu. Lauks Remarks
(Piezīmes), ir brīvā teksta lauks ar brīvā teksta veidni. Brīvā teksta veidnē ir sniegti ieteikumi, kādu
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informāciju ievadīt. Lai atvērtu brīvā teksta veidni, noklikšķiniet uz ikonas, uz kuras ir redzams
burts A ar bultiņu apakšējā labajā pusē, . Lai veidnes tekstu nokopētu laukā, noklikšķiniet uz
pogas Insert (Ievietot). Tagad teksts ir jārediģē, iekļaujot tajā būtiskos datus.

7. Dossier (Dokumentācija)
Dossier (Dokumentācija) ir no ierakstīšanas aizsargāta datu kopija, kas saglabāta vienībās
Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts). Parasti Dossier (Dokumentācija) tiek
izmantota, lai iesniegtu datus regulētājiestādei, izpildot juridiskās saistības, kuras nosaka tiesību
akti, piemēram, REACH.

7.1. Dokumentācijas veidošana
Pirms Dossier (Dokumentācijas) veidošanas pārliecinieties, vai vienībās Substance (Viela) vai
Mixture/Product (Maisījums/Produkts) ir visi nepieciešamie dati, no kuriem Dossier
(Dokumentācija) tiks veidota. Dossier (Dokumentācijas) veidošanas laikā datus no vienībām
Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts), kas nav nepieciešami, var neiekļaut.
Tāpēc, pirms Dossier (Dokumentācijas) veidošanas, vienībās Substance (Viela) vai
Mixture/Product (Maisījums/Produkts) nevajadzīgie dati nav jāizdzēš. Iegaumējiet, ka Dossier
(Dokumentāciju) nevar modificēt, tāpēc, ja tajā nepieciešams veikt izmaiņas, tad Dossier
(Dokumentācija) ir jāveido atkārtoti. Dossier (Dokumentācija) tiek veidota, izmantojot tam
paredzētu vedni. Kamēr vednis darbojas, IUCLID saskarnē citas funkcijas nav pieejamas, tāpēc
datus nevar modificēt.
Dossier (Dokumentācijas) īpašnieks būs Legal entity (Juridiskais statuss), kas pievienots User
(Lietotājam), zem kura tas ir izveidots. Pirms Dossier (Dokumentācijas) veidošanas pārliecinieties,
vai ir atlasīts pareizais Legal entity (Juridiskais statuss). Legal entity (Juridiskā statusa) nosaukums
ir norādīts saskarnes rīkjoslā, kas atrodas pa labi no kājenes.
Lai startētu vedni, Navigation (Navigācijas) lodziņa meklēšanas rezultātos ar peles labo pogu
noklikšķiniet uz Substance (Vielas) vai Mixture/Product (Maisījuma/Produkta) ieraksta. Tālāk ir
parādīts piemērs.
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44. attēls. Dokumentācijas veidošanas vedņa startēšana

Šis vednis atveras uznirstošā logā. Šī loga galvenē ir sniegti daži norādījumi, kā aizpildīt vedni.
Kājenē atrodas pašlaik notiekošās darbības procesa rādītājs. Ja saistībā ar ievadītajiem datiem
rodas kāda problēma, kājenē tiek parādīts ziņojums.
Vedņa pirmajā lapā atlasiet Dossier Dokumentācijas tipu. Šie tipi atbilst skatiem, kurus var
piemērot Vielu un Maisījumu/Produktu satura rādītājam. Ja nezināt, kuru no tiem atlasīt, skatiet
norādījumus, kas attiecas uz tiesību aktiem, kuriem Dossier (Dokumentācija) ir paredzēta. Tālāk ir
parādīts piemērs, kurā ir atlasīts dokumentācijas tips REACH Registration 10 - 100 tonnes
(REACH reģistrācija 10-100 tonnas).

iuclid_functionalities_lv.docx

IUCLID 6 funkcijas

| 50. lappuse

45. attēls. Dokumentācijas tipa atlasīšana

Ja Substance (Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts) no kuriem Dossier (Dokumentācija)
tiek veidota, savu nosaukumu iegūst no Category (Kategorijas) vienības, vedņa pirmajā lapā
atrodas cilne ar apzīmējumu Use related categories (Lietot saistītās kategorijas), zem kuras tiek
kontrolēta Category (Kategorijas) vienību iekļaušana Dossier (Dokumentācijā). Noklusējuma opcijā
Yes (Jā) ir iekļautas visas Category (Kategorijas) vienības, kas attiecas uz Substance (Vielu) vai
Mixture/Product (Maisījumu/Produktu). Turklāt, var atlasīt tikai Categories (Kategoriju) apakškopu,
vai arī nevienu no tām. Tālāk ir parādīts piemērs, kur Dossier (Dokumentācijā) ir iekļauta tikai
Category (Kategorijas) vienība ar nosaukumu category_1.
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46. attēls. Kategorijas iekļaušana Dokumentācijā

Lai turpinātu vedņa darbību, noklikšķiniet uz pogas Next (Tālāk).
Nākamajā lapā atrodas filtri automātiskai lauku izslēgšanai no Dossier (Dokumentācijas) atkarībā
no lauka tipa un laukiem piemērotajos karodziņos esošajām vērtībām. Pēc noklusējuma nav
izslēgts neviens no laukiem. Šajā vedņa darbības solī filtri tiek piemēroti kumulatīvi, — ja kāds no
noteikumiem paredz lauka izslēgšanu, tas tiek izslēgts. Pirmā opcija ļauj izslēgt laukus, kas
attiecas uz konfidenciāliem testu materiāliem. Abas nākamās sadaļas, Confidentiality
(Konfidencialitāte) un Use restricted to selected regulatory programmes (Lietošana ierobežota ar
atlasītajām regulējošām programmām), attiecas uz karodziņos esošajām vērtībām. Karodziņu
aprakstu skatiet 1.2.1. sadaļā Karodziņš (Karodziņš).
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47. attēls. Lauku automātiska izslēgšana no Dokumentācijas

47 skaidrojums.
1. Atveriet nākamajā attēlā parādīto atlases sarakstu
2. Saņemiet praktiskus padomus par šeit lietotajiem saīsinājumiem.
3. Noņemiet atzīmes no visām opcijām vienlaikus.
Noklikšķinot uz melnās krāsas trīsstūra, tiek atvērts atlases saraksts, kā ir parādīts tālāk. Lai ar
karodziņu norādītajā veidā atzīmēto lauku izslēgtu automātiski, noņemiet no izvēles rūtiņas atzīmi.
Noņemot atzīmi no opcijas Not confidential (Nekonfidenciāls), tiek izslēgti lauki, kuriem nav
iestatīts karodziņš, atstājot tikai noteiktus svarīgus datus, bez kuriem Dossier (Dokumentācijai)
vairs nebūtu nozīmes.
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48. attēls. Lauku automātiska izslēgšana no Dokumentācijas atbilstoši konfidencialitātes karodziņu vērtībām

Tālāk ir parādīts regulējošo karodziņu atlases saraksts. Piemēram, noņemot no EU: CLP izvēles
rūtiņas atzīmi, no dokumentācijas tiks automātiski izslēgti visi lauki, kas atzīmēti ar šo vērtību.
49. attēls. Lauku automātiska izslēgšana no Dokumentācijas atbilstoši regulējošo karodziņu vērtībām
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Nākamajā vedņa darbības solī tiek ļauts izslēgt Annotation (Anotācijas) vienības. Pēc noklusējuma
tie visi ir iekļauti. Vedņa lapā apakšā pa kreisi ir opcija, kas ļauj izlaist nākamo soli, kurā
dokumentus no Dossier (Dokumentācijas) var izslēgt manuāli. Tālāk ir parādīts noklusējuma skats.
50. attēls. Anotāciju vienību izslēgšana

Nākamajā vedņa lapā dokumentus no Dossier (Dokumentācijas) var izslēgt manuāli un pārbaudīt,
kuri dokumenti šeit atrodas. Nākamajā attēlā ir parādīts piemērs ar piezīmēm.
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51. attēls. Dokumentu manuālā atlase Dokumentācijā

51 skaidrojums.
1. Kreisajā pusē atrodas saraksts ar visām vienībām, kuras ir paredzēts iekļaut Dossier
(Dokumentācijā). Atlasot sarakstā vienību, informācija par to tiek parādīta augšējā vidējā panelī
un augšējā labās puses panelī.
2. Augšējā vidējā panelī ir parādīta pašlaik atlasītā vienības koka struktūra. Koka struktūrā ietilpst
dokumenti, uz kuriem vienība attiecas. Šajā piemērā vienības nosaukums template_1 ir
redzams koka struktūras augšpusē.
3. Augšējā labās puses panelī ir parādīti dokumenti, kas attiecas uz atlasīto vienību.
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4. Noņemot atzīmi no vienības, kas atrodas augšējā kreisās puses panelī, tā no Dossier
(Dokumentācijas) tiek izslēgta. Tomēr vienību, no kuras tiek veidota Dossier (Dokumentācija),
izslēgt nevar. Tas izskaidro to, kāpēc iepriekšējā piemērā Substance (Vielas) izvēles rūtiņa ir
izcelta pelēkā krāsā.
5. Augšējā vidējā panelī vienību koka skatā atsevišķas sadaļas var izslēgt, noņemot atzīmes no
to izvēles rūtiņām, savukārt citas — nevar. Tas ir tāpēc, ka IUCLID tiek piemērots
noteikumiem, kuriem sadaļas ir obligātas, atbilstoši Dossier (Dokumentācijas) tipam, kas
atlasīts vedņa 1. darbības solī. Obligātās sadaļas nevar izslēgt. Parādītajos piemēros
dokumenti ir iekļauti gan obligātajā, gan arī neobligātajā sadaļās. Sadaļa, no kuras dokuments
ir izslēgts, kokā ir parādīta ar atšķirīgu ikonu tās mezglam, kā ir parādīts tālāk.
52. attēls. Sadaļa ar izslēgtiem dokumentiem Dokumentācijas veidošanas procesā

6. Dossier (Dokumentācijas) tips ir paziņots šeit, zem augšējā vidējā paneļa.
7. Paredzamais Dossier (Dokumentācijas) galīgais saturs tiek parādīts apakšējā panelī.
8. Katra paneļa saturu var filtrēt, ievadot tekstu lodziņā līdzās piltuves ikonai.
9. Lai mainītu paneļa izmēru, uzbīdiet peles kursoru virs tā robežas, līdz parādās divvirzienu
bultiņa, pēc tam noklikšķiniet uz robežas un to velciet.
Ja nav iekļauta kāda vienība, kurai ir būtiska nozīme Dossier (Dokumentācijas) veidošanā, tiek
parādīts tālāk redzamais brīdinājums.
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53. attēls. Kļūdas ziņojums par to, ka Dokumentācijā nav iekļauta vienība, kurai ir būtiska nozīme

Pēc tam, kad ir veikta prasītā dokumentu izslēgšana, pārejiet uz nākamo vedņa darbību, kurā ir
ievadīta administratīvā informācija. Šī informācija tiks ievietota Dossier (Dokumentācijas) galvenē.
Visiem Dossier (Dokumentācijas) tipiem ir lauki Public name (Publiskais nosaukums) un
Submission remark (Iesniegšanas piezīme). Public name (Publiskais nosaukums) ir izvēles lauks,
kas atrodas Dossier (Dokumentācijas) galvenē. Lai uzzinātu, kādas vērtības ir jāievada, skatiet
norādījumus, kas attiecas uz konkrēto tiesību aktu. Ja laukā ir kļūdaina vērtība, tas tiek iezīmēts
rozā krāsā un vedņa lapas kājenē attiecībā uz problēmu tiek parādīta neliela palīdzība. Kad visi
pareizie dati ir ievadīti, pabeidziet vedni. Ja Dossier (Dokumentācija) ir izveidota pareizi, tiek
parādīts šāds ziņojums.
54. attēls. Dokumentācija ir veiksmīgi izveidota

Noklikšķiniet uz Yes (Jā) un pēc tam pārbaudiet, vai Dossier (Dokumentācija) ir izveidota, kā bija
paredzēts.

7.2. Dokumentācijas struktūra
Dossier (Dokumentācija) ir vienība, kurā ir iekļauta tikai lasāma datu kopija no vienībām Substance
(Viela) vai Mixture/Product (Maisījums/Produkts) un vēl galvenes informācija, kā arī dažos
gadījumos — kategorijas informācija. Atverot dokumentāciju no meklēšanas rezultātu saraksta
Navigation (Navigācijas) lodziņā, tiek parādīta cilne ar apzīmējumu Components (Elementi). Zem
šīs cilnes atrodas Dossier (Dokumentācijā) esošo vienību koka skats. Vienības kopijai Dossier
(Dokumentācijā) ir uz ikonas virsū uzliktas atslēgas attēls, lai norādītu, ka tā ir tikai lasāma.
Sākotnējai vienībai joprojām var piekļūt, taču starp to un tās kopiju Dossier (Dokumentācijā) nav
saites. Pēc noklusējuma koka skats ir pilnībā sakļauts, parādot tikai vienībasSubstance (Viela) vai
Mixture/Product (Maisījums/Produkts), no kurām tika izveidota Dossier (Dokumentācija) un Legal
entity (Juridiskais statuss), kas Dossier (Dokumentācijas) veidošanas laikā tika pievienoti User
(Lietotājam). Šis juridiskais statuss nosaka Dossier (Dokumentācijas) īpašumtiesības. Labajā
pusē, Data (Datu) lodziņā ir parādīta Dossier (Dokumentācijas) galvene. Nākamā attēla piemērā ir
norādīts, kur Dossier (Dokumentācijas) augšējā līmeņa vienības ir minētas Dossier
(Dokumentācijas) galvenē. Pārbaudiet, vai Dossier (Dokumentācijas) veidošanas vednī ievadītā
informācija ir pareizi parādīta Dossier (Dokumentācijas) galvenē.
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55. attēls. Augšējā līmeņa vienības zem elementu cilnes un Dokumentācijas galvenē

Koka skatu var izvērst, lai būtu redzams, kādas vienības atrodas Dossier (Dokumentācijā). Atverot
vienību no koka skata, tā tiek parādīta Data (Datu) lodziņā. Lai atgrieztos Dossier
(Dokumentācijas) galvenē, koka skatā atveriet augšējā līmeņa mezglu, kā ir parādīts tālāk.
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56. attēls. Dokumentācijas galvenes parādīšana

Atverot vienību Substance (Viela), jaunā cilnē tiek parādīts tās TOC. Substance (Vielas) TOC var
pārlūkot parastā veidā, tikai lasāmā režīmā.
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57. attēls. Vielas skatīšana Dokumentācijā

7.3. Dokumentācijas eksportēšana
Ja Dossier (Dokumentācija) ir jāiesniedz regulētājiestādei, tā vispirms ir jāeksportē. Lai uz datni
eksportētu atsevišķu Dossier (Dokumentāciju), ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās ieraksta
meklēšanas rezultātos, kas ir parādīti Navigation (Navigācijas) lodziņā. Tiek startēts vienkāršs
vednis, kas ļauj definēt galamērķa datni.
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58. attēls. Dokumentācijas eksportēšana

8. Legal entity (Juridiskais statuss)
Legal entity (Juridiskais statuss) ir vienība, ko izmanto, lai norādītu citu vienību likumīgās
īpašumtiesības. To var saistīt ar dažādām vienībām, piemēram, Substance (Viela). User (Lietotājs)
var veidot saistību starp vienību un jebkuru Legal entities (Juridisko statusu), kuram tas var piekļūt,
bet ne tikai ar pašlaik aktīvo juridisko statusu. Pašlaik aktīvais juridiskais statuss ir norādīts pa labi
no apakšējās izvēlnes rīkjoslas. Ja ar User (Lietotāju) ir saistīti vairāki Legal entity (Juridiskie
statusi), tad uz pašlaik aktīvo Legal entity (Juridisko statusu) norāda nolaižamā izvēlne, no kuras
var atlasīt jebkuru User's (Lietotāja) Legal entities (Juridisko statusu).
Legal entity (Juridiskā statusa) datu lodziņā ietilpst šādas četras cilnes, kuras ir parādītas
nākamajā piemērā.
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59. attēls. Juridiskā statusa datu logs

8.1. General information (Vispārīga informācija)
Legal entity (Juridiskā statusa) nosaukums ir jāievada obligāti, taču pārējie lauki nav obligāti.
Mēģinot piešķirt Legal entity (Juridiskajam statusam) nosaukumu, kāds datu bāzē ir jau ierakstīts,
tiek parādīts brīdinājums. Ja brīdinājums tiek ignorēts, Legal entity (Juridiskais statuss) tiek
izveidots ar šo nosaukumu, taču tam tiek piešķirts unikāls GUID.
Juridiskā statusa tips un citi nosaukumi ir tikai informācijai. Other names (citiem nosaukumiem) var
iestatīt karodziņus.

8.2. Identifiers (Identifikatori)
Identifikatori var būt ierakstīti kā Legal entity (Juridiskā statusa), Regulatory programme
(Regulējošās programmas) un Other IT system (Citas IT sistēmas) tips. Katram tipam ir izvēlne,
kurā var atlasīt saistītus identifikatora apakštipus. Piemēram, Legal entity (Juridiskajam statusam)
ir opcija, kas paredzēta Datu universālajai numerācijas sistēmai (DUNS). Karodziņu var iestatīt
katram identifikatoram.
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8.3. Contact information (Kontaktinformācija)
Legal entity (Juridiskā statusa) kontaktpersonai var definēt adresi un var izveidot saiti uz vienību
Contact (Kontaktpersona).

8.4. Sites (Novietojumi)
Šeit ir parādīts saraksts ar Legal entity sites (Juridisko statusu novietojumiem), kuri ir bijuši saistīti
ar Legal entity (Juridisko statusu). Šī saistība ir veidota no Legal entity site (Juridiskā statusa
novietojuma). Noklikšķinot uz sarakstā esošā ieraksta, tiek atvērts šī Legal entity site (Juridiskā
statusa novietojuma) datu logs.

9. Legal entity site (Juridiskā statusa novietojums)
Legal entity site (Juridiskā statusa novietojums) ir vienība, ko izmanto, lai Legal entity (Juridisko
statusu) un ar to saistītās vienības saistītu ar to fizisko atrašanās vietu. Tam var būt nozīmīgas
tiesiskās sekas, īpaši tad, ja ir iesaistīta valsts. Legal entity site (Juridiskā statusa novietojumam) ir
nepieciešams nosaukums, un tam ir jābūt saistītam ar Legal entity (Juridisko statusu). Lai izveidotu
saistību ar Legal entity (Juridisko statusu), laukā Legal entity owner (Juridiskā statusa īpašnieks)
noklikšķiniet uz saites ikonas , atlasiet Legal entity (Juridisko statusu) un pēc tam noklikšķiniet
uz Assign (Piešķirt).
Ar vienu un to pašu Legal entity (Juridisko statusu) var saistīt vairākus Legal entity site (Juridisko
statusu novietojumus).
Var pievienot kontaktadresi un IT identifikatorus. Papildus var iestatīt karodziņu, kas attiecas uz
visu Legal entity site (Juridiskā statusa novietojumu).

10. Reference substance (Atsauces viela)
Reference substance (Atsauces viela) ir vienība, ko izmanto īpašas molekulārās struktūras, vai
šaura diapazona molekulāro struktūru definēšanai tādā veidā, ka šo definīciju var izmantot
atkārtoti. Vienībā Reference substance (Atsauces viela) ir iekļauti ķīmiskie identifikatori un
struktūras informācija. Piemēram, parasti starp Reference substance (Atsauces vielu) un EK
numuru ir attiecība “viens pret vienu”. Uz vienu Reference substance (Atsauces vielu) var būt
atsauces no vairākām vienībām visos gadījumos, kad ir nepieciešams definēt ķīmisko identitāti,
piemēram, Substance (Vielas) sastāvdaļā. Reference substances (Atsauces vielu) izmantošana ir
efektīva, jo atsevišķas ķīmiskās vielas bieži ir sastopamas daudzās Substances (Vielās) un
Mixture/products (Maisījumos/produktos). Turklāt Reference substances (Atsauces vielas) var tikt
koplietotas un mainītas starp IUCLID eksemplāriem un lietotājiem. IUCLID 6 tīmekļa vietnē, sadaļā
Support/Get Reference Substances (Atbalsts/Iegūt atsauces vielas), bez maksas var lejupielādēt
Reference substance (Atsauces vielu) vienību kolekciju. Ja nepieciešamā Reference substance
(Atsauces viela) tīmekļa vietnē nav pieejama, vai arī Jūs dodat priekšroku citam risinājumam,
Reference substance (Atsauces vielu) var izveidot IUCLID programmatūrā.
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10.1. Inventory (Saraksts)
Reference substance (Atsauces vielai) ir nepieciešams piešķirt vismaz nosaukumu. Šis
nosaukums bieži atbilst ierakstam sarakstā, piemēram, EK saraksts, taču tas nav obligāts
nosacījums. Lai Reference substance (Atsauces vielu) saistītu ar ierakstu sarakstā, laukā inventory
(saraksts) noklikšķiniet uz saites ikonas , veiciet meklēšanu, atlasiet ierakstu un pēc tam
noklikšķiniet uz Assign (Piešķirt). Bultiņas ikona blakus saites ikonai ved uz saraksta datu ievades
ierakstu. Lai pēc noklikšķināšanas uz bultiņu atgrieztos pie Reference substance (Atsauces vielas),
noklikšķiniet uz pogu back (atpakaļ). Krustiņa ikona noņem saiti. Tas var būt noderīgi, ja ir
nepieciešams izveidot saiti ar citu saraksta ierakstu.
Ja saite uz sarakstu nav izveidota, iemeslu un pamatojumu var norādīt zem No inventory
information available (Informācija par sarakstu nav pieejama).

10.2. Reference substance information (Atsauces vielas informācija)
Reference substance information (Atsauces vielas informācija) ir lauku kolekcija, kurā ietilpst
Reference substance (Atsauces vielas) un saistīto vielu identifikatori. Identifikatori ir šeit ievadīti
papildus ikvienai saitei uz sarakstu. Laukā identifiers of related substances (saistīto vielu
identifikatori) katrai saistītai vielai var tikt izveidots bloks. Blokā atrodas lauks Relation (Saistība),
kurā var aprakstīt attiecības.
Visai Reference substance information (Atsauces vielas informācijai), piemēram, konfidencialitātei,
var piemērot vienu karodziņu.

10.3. Molecular and structural information (Molekulārā un struktūras
informācija)
Laukā Molecular and structural information (Molekulārā un struktūras informācija), ievadiet
molekulas formulu, molekulmasu un augšupielādējiet attēlu, kurā ir parādīta struktūra JPEG, GIF
vai PNG formātā. Laukā molecular formula (molekulas formula) var ievadīt tekstu, izņemot
rakstzīmes apakšrakstā; tā, piemēram, etāna formula būs C2H4.
Visai Molecular and structural information (Molekulārai un struktūras informācijai), piemēram,
konfidencialitātei, var piemērot vienu karodziņu.

11. Contacts (Kontaktpersonas)
Contact (Kontaktpersona) ir vienība, kas ieraksta kontaktinformāciju par kādu personu. To var arī
izmantot, lai ierakstītu informāciju par personas lomu procesā, piemēram, kā kompetentu personu,
kura ir atbildīga par drošības datu lapu (SDS). Saites uz Contact (Kontaktpersonu) var izveidot no
dažādām citām vienībām, piemēram, no Legal entity (Juridiskā statusa).
Lietojot vienību Contacts (Kontaktpersonas), vairs nav nepieciešams atkārtoti ievadīt informāciju
par atsevišķas personas iesaistīšanos daudzos procesos un Substances (Vielām). Iegultie
kontaktpersonu tipi ir šādi: competent person responsible for the SDS (kompetentā persona, kura ir
atbildīga par SDS), emergency contact (ārkārtas situāciju kontaktpersona), substance manager
(vielu pārvaldnieks) un toxicologist (toksikologs).
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12. Chemical inventories (Ķīmisko vielu saraksti)
Chemical inventories (Ķīmisko vielu saraksti) tiek lietoti, lai starptautiskajā vienotajā ķīmisko vielu
informācijas datubāzē (IUCLID) nodrošinātu piekļuvi informācijas sarakstiem par ķīmisko identitāti,
kuru izcelsme ir ārpus IUCLID. Lai sniegtu informāciju par ķīmisko identitāti standarta formātā,
Reference substance (Atsauces viela) var tikt saistīta ar ierakstu Chemical inventory (Ķīmisko vielu
sarakstā).
EK saraksts tiek piegādāts kopā ar IUCLID 6. EK sarakstā ir iekļauti tādi ķīmiskie identifikatori kā
EK numuri, CAS numuri un molekulas formula. Lauka state (stāvoklis) vērtība ir active
(aktīvs) visiem ierakstiem. IUCLID sākumlapā noklikšķinot uz Chemical inventories (Ķīmisko
vielu saraksta) ikonas, tiek atvērts navigācijas logs un mēģināts parādīt visus EK saraksta
ierakstus. Tomēr šajā sarakstā ir vairāk nekā 500 ieraksti, tāpēc tie visi vienlaicīgi netiks parādīti.
Chemical inventories (Ķīmisko vielu sarakstus) nevar izveidot no IUCLID, taču tos var importēt, un
pēc tam tie ir tikai lasāmi.

13. Literature reference (Bibliogrāfija)
Literature reference (Bibliogrāfija) ir vienība, kas identificē atsevišķu dokumentu, kurā ir iekļauta
informācija par Substance (Vielu), vai Mixture/Product (Maisījumu/Produktu). Vienīgais obligātais
lauks ir virsraksts, taču ir arī dažādi citi lauki, kas ļauj lasītājam atrast dokumentu ārpus IUCLID.
No saskaņotajā veidnē esošā parametra izpētes ieraksta var izveidot saiti uz Literature reference
(Bibliogrāfiju). Saite tiek veidota no lauka data source (datu avots).
Katrai Literature reference (Bibliogrāfijai), tāpat kā visām vienībām, ir savs unikālais GUID, kas tiek
rādīts informācijas lodziņā. Tas ļauj atrast vienību tieši, izmantojot funkciju Search by UUID (Meklēt
pēc GUID).

14. Test materials (Testu materiāli)
Test materials (Testu materiāli) ir vienība, ko izmanto, lai aprakstītu materiālu, kuram ir veikts
fiziskais tests. No parametra izpētes ieraksta var izveidot saiti uz Test material (Testa materiālu).
Tālāk ir parādīts piemērs.
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60. attēls. Testa materiāla vienība, uz kuru ir atsauce no parametra izpētes ieraksta

Test material (Testa materiāla) vienībā ietilpst sastāvs, kas līdzīgs Substance (Vielas) vienībā
izmantotajam sastāvam, fiziskās formas apraksts un atsevišķa papildu informācija, ko var uzskatīt
par konfidenciālu, piemēram, partijas numurs.
Sastāvā var būt constituent (sastāvdaļu), impurity (piemaisījumu) vai additive (piedevu) tipa
elementi. Elementi ir parādīti tabulā, kuru var rediģēt parastā veidā. Katrs elements ir jāsaista ar
Reference substance (Atsauces vielu) un norādīto koncentrācijas intervālu. Lai izveidotu saiti uz
Reference substance (Atsauces vielu), laukā Reference substance (Atsauces viela) noklikšķiniet
uz saites ikonas , atlasiet Reference substance (Atsauces vielu) un pēc tam noklikšķiniet uz
Assign (Piešķirt). Meklēšanas logā tiek piedāvāta iespēja arī izveidot jaunu Reference substance
(Atsauces vielu). Noklikšķinot uz pogas New (Jauna), lai izveidotu Reference substance (Atsauces
vielu), pēc tās izveidošanas ir jādodas atpakaļ uz vienību Test materials (Testa materiāli) un
sastāva elements jāveido no sākuma. Noklikšķinot uz opcijas Go to link target (Doties uz saites
mērķi), tiek atvērta tabulā atlasītā elementa Reference substance (Atsauces viela).
Lauks Composition/purity: other information (Sastāvs/tīrība: cita informācija) ir paredzēts, lai
ierakstītu kvalitatīvāku informāciju par tīrību. Lauks Test material form (Testa materiāla forma) ir
paredzēts, lai ierakstītu informāciju par testā izmantotā materiāla fizisko stāvokli un parametriem.
Visbeidzot, šeit ir divi brīvā teksta lauki, kuros pievienot papildu informāciju. Brīvā teksta veidnēs ir
sniegti ieteikumi, kādu informāciju ievadīt. Lai atvērtu brīvā teksta veidni, noklikšķiniet uz ikonas, uz
kuras ir redzams burts A ar bultiņu apakšējā labajā pusē, . Lai veidnes tekstu nokopētu laukā,
noklikšķiniet uz pogas Insert (Ievietot). Veicot vienības Test materials (Testa materiāli)
saglabāšanu, dažas sekundes novērojiet virs navigācijas lodziņa esošo ziņojumu apgabalu, līdz
dati ir pārbaudīti. Ja šajos datos tiks atrastas kļūdas, tiks parādīts informācijas ziņojums.
Piemēram, ja ziņojuma teksts ir: “Koncentrācija: vismaz viena no vērtībām nav iestatīta”,
pārbaudiet sastāva elementus.
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15. User management (Lietotāju pārvaldība)
User management (Lietotāju pārvaldība) nodrošina piekļuves kontroles veidus datiem un
funkcionalitātēm IUCLID 6 programmatūrā. Ja IUCLID 6 darbojas uz servera, tad User
management (Lietotāju pārvaldība) ļauj vienai IUCLID 6 datu bāzei piekļūt daudzām personām
vienlaikus ar individuālām piekļuves tiesībām. Piemēram, tas ļauj lielai organizācijai centralizēt
visus savus datus vienā datu bāzē un nodrošināt piekļuvi, kas vienlaikus atbilst organizācijas
drošības un funkcionālajām vajadzībām.
Ja IUCLID 6 darbojas kā galddatora lietojumprogramma, kurai vienlaikus var piekļūt tikai viena
persona, tad piekļuvi vispār nav nepieciešams ierobežot. Tāpēc IUCLID 6 galddatora versija tiek
piegādāta ar User management disabled (Atspējotu lietotāju pārvaldību). Startējot IUCLID 6,
pieteikšanās logs netiek parādīts, jo uzreiz tiek pieteikts noklusējuma User (Lietotājs). Ar User
management (Lietotāju pārvaldību) saistītās funkcijas ir atspējotas. Tomēr User management
(Lietotāju pārvaldību) var ieslēgt un izslēgt izvēlnē File/System administration (Datne/Sistēmas
administrēšana). Ja, pārvietojot datus no IUCLID 5 uz IUCLID 6, bez SuperUser (Superlietotāja)
IUCLID 5 datu bāzē ir vēl citi User (Lietotāji), IUCLID 6 programmatūrā tiek ieslēgta User
management (Lietotāju pārvaldība). Tas tiek darīts ar pieņēmumu, ka ir jāveic vairāklietotāju
iestatīšana. Ja tas nav nepieciešams, tad User management (Lietotāju pārvaldību) var izslēgt
izvēlnē File/System administration (Datne/Sistēmas administrēšana).
Pēc noklusējuma User management (Lietotāju pārvaldībā) ir iekļauti tikai vienību tipi User
(Lietotājs) un Role (Loma). Tomēr, aktivizējot IBS, tiek piedāvāta Group (Grupas) tipa papildu
vienība un tajā — ar ownership (īpašumtiesībām) un sharing (koplietošanu) saistītās koncepcijas.
IBS aprakstu skatiet 15.3. sadaļā Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā
drošība (IBS)).
User management (Lietotāju pārvaldībai) var piekļūt no datņu izvēlnes, vai paneļa sākumlapā.
Noklikšķinot ar peles labo pogu uz sākumlapas paneļa, tiek piedāvātas tādas pašas funkcijas kā
zem datņu izvēlnes.

15.1. User (Lietotājs)
User (Lietotājs) ir vienība IUCLID 6 programmatūrā, kas saista IUCLID 6 programmatūrā veiktās
darbības ar atsevišķu personu vai personām, kuras lieto šo programmatūru. Katram User
(Lietotājam) ir autentifikācijas informācija lietotājvārda un paroles veidā, kas viņam ir jāievada, lai
piekļūtu vienībai User (Lietotājs). Users (Lietotāju) mērķis ir sniegt dažādiem cilvēkiem dažādus
piekļuves līmeņus datiem un funkcionalitātei. Tas arī ļauj saglabāt ierakstus par lietotāju veiktajām
darbībām.
Lietotājvārds unikāli identificē User (Lietotāju) visā saskarnē. Ir vispārpieņemta attiecība “viens pret
vienu” starp personu, kura izmanto IUCLID 6, un User (Lietotāju), kad tikai vienai personai ir
zināma visu User (Lietotāju) autentifikācijas informācija. IUCLID 6 galddatora instalācijas versijā
vienlaikus var pieteikties tikai viens lietotājs, un tas ir jādara no tā paša datora, kurā IUCLID 6 tika
palaista. IUCLID 6 servera instalācijas versijā vienlaikus var pieteikties vairāki lietotāji, un IUCLID 6
nav jādarbojas tajā pašā datorā, pie kura strādā personas, kas piekļūst šai programmatūrai.
Kad User (Lietotājs) izveido vai importē dokumentu, viņam uzreiz tiek piešķirtas dokumenta
īpašumtiesības. Piekļuve citu Users (Lietotāju) dokumentiem ir atkarīga no sistēmas iestatīšanas.
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Users (Lietotāji) var nodot dokumenta īpašumtiesības cits citam, taču tas vienlaikus var piederēt
tikai vienam User (Lietotājam). Svarīga User (Lietotāja) funkcija ir datu likumīgo īpašumtiesību
noteikšana, izmantojot Legal entity (Juridisko statusu). Piemēram, veidojot Dossier
(Dokumentāciju), Dossier (Dokumentācijas) īpašumtiesības nosaka Legal entity (Juridiskais
statuss), kas User (Lietotājam) šajā laikā ir atlasīts. User (Lietotājam) var būt pievienoti vairāki
Legal entity (Juridiskie statusi), taču tas vienlaikus var izmantot tikai vienu Legal entity (Juridisko
statusu). User (Lietotāja) piekļuve funkcijām un datiem IUCLID 6 programmatūrā tiek kontrolēta,
izmantojot Roles (Lomas), un, ja uz eksemplāru balstītā drošība ir aktivizēta, — tad izmantojot
Groups (Grupas), kā ir aprakstīts turpmākajās sadaļās.
Ja IUCLID 6 ir instalēta kā vairāklietotāju vide, tad parasti katrai personai, kura lieto
programmatūru, tiek sniegta piekļuve savam User (Lietotājam) un tā tiek pielāgota lietotāja
individuālajām vajadzībām, izmantojot Roles (Lomas) un Groups (Grupas).

15.1.1. Lietotāji, kuriem IUCLID 6 ir iekļauta komplektā
Diviem jau izveidotajiem lietotājiem — SuperUser (Superlietotājam) un FullAccess (Pilna
piekļuve) — komplektā ir iekļauta jauna IUCLID 6 instalācija.

15.1.1.1. SuperUser (Superlietotājs)
SuperUser (Superlietotāja) noklusējuma parole ir root, bet to var nomainīt programmatūras
galddatora versijas instalēšanas laikā, kas tiek veikta, izmantojot instalētāju. Pirmo reizi
piesakoties sistēmā, noklusējuma paroli ir ieteicams nomainīt. SuperUser (Superlietotājam) ir pilna
piekļuve IUCLID 6 funkcijām un tās datiem.

15.1.1.2. FullAccess (Pilna piekļuve)
Lietotājam ar nosaukumu FullAccess (Pilna piekļuve) ir pilna piekļuve to dokumentiem IUCLID 6
datu bāzē, taču nav piekļuves administratīvajām funkcijām, piemēram, User management
(Lietotāju pārvaldība). Ja vēlaties pieteikties šāda User (Lietotāja) statusā, vispirms ir jāiestata tā
parole. To var iestatīt SuperUser (Superlietotājs).

15.1.2. User management (Lietotāju pārvaldība)
User management (Lietotāju pārvaldību) var veikt User (Lietotājs), kuram šādas tiesības ir
piešķīrusi iegulta User Manager (Lietotāju pārvaldnieka) Role (Loma). Lietotāju pārvaldniekiem ir
redzami tikai tie Users (Lietotāji), kurus viņi paši ir izveidojuši vai kuri ir izveidoti tieši zem viņiem
Users (Lietotāju) hierarhijā. Līdzīgi lietotāju pārvaldnieks var redzēt lejupejošā secībā paaudžu
vecākelementus un bērnelementus, taču viņam nav redzami citu ģimeņu elementi. Tālāk ir parādīts
User management (Lietotāju pārvaldības) saskarnes piemērs. Ņemiet vērā, ka šajā piemērā ir
Group (Grupas) cilne, kas nozīmē, ka uz eksemplāru balstītā drošība ir aktivizēta. IBS aprakstu
skatiet 15.3. sadaļā Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS)).
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61. attēls. Lietotāju pārvaldība

15.1.2.1. Preferences (Preferences)
Username (Lietotājvārds) identificē User (Lietotāju) visā sistēmā, un tāpēc tas ir jāizvēlas
apdomīgi. Personām, kuras piesakās IUCLID 6 programmatūrā, tas ir jāievada kopā ar paroli, lai
pierādītu, ka tām ir tiesības piekļūt User (Lietotājam). Last name (uzvārda) un first name (vārda)
vērtības tiek prasītas tikai iekšējas identifikācijas nolūkos. E-pasta adresi var lietot informācijas
nolūkos un attiecīgos gadījumos — funkcijā, kas ļauj atiestatīt paroli. Informācijas nolūkos vienības
tipu Contact (Kontaktpersona) var pievienot User (Lietotājam).

15.1.2.2. Password management (Paroļu pārvaldība)
Password (parole) tiek lietota kopā ar username (lietotājvārdu), lai apstiprinātu personas
autentiskumu, kad tā piesakās User (Lietotāja) statusā. IUCLID 6 programmatūrā ir līdzeklis, kas
pārbauda, vai paroļu vērtības atbilst minimālajam drošības kritēriju apjomam. Noteikumi ir iestatīti
zem izvēlnes File/System administrative tools/Security policy (Datne/Sistēmas administrēšanas
rīki/ rošības politika). Tos var skatīt, noklikšķinot uz informācijas ikonas, kas atrodas password
management (paroļu pārvaldības) lodziņa augšdaļā pa labi, kā ir parādīts nākamajā piemērā.
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62. attēls. Paroļu pārvaldība

62 skaidrojums.
1. Paroļu automātiska veidošana.
2. Skatīt paroļu drošības noteikumus.
Ja ievadītā parole tiek atzīta par pārāk vāju, tad mēģinot to saglabāt, tiek parādīts kļūdas ziņojums
ar skaidrojumu, kam ir jābūt parolē iekļautam. Piemēram, noklusējuma iestatījumi nosaka, ka
parolē jābūt vismaz 5 rakstzīmēm, vismaz vienam lielajam burtam un vienam ciparam. Var tikt
izmantota arī drošības politika, lai lietotājus piespiestu periodiski mainīt savas paroles. Perioda
garums ir iestatīts šajā laukā:
File/System administration Security policy/Force users to change their password after X days
(Datne/Sistēmas administrēšana Drošības politika/Piespiest lietotājus periodiski mainīt savas
paroles pēc X dienām).
Superlietotājam ir piemērojama tāda pati stratēģija kā visiem Users (Lietotājiem).
Noklikšķinot uz Generate (Radīt) , tiek automātiski izveidota parole, kas atbilst drošības politikai.
Paroles vērtība tiek kopēta saskarnes laukos un operētājsistēmas, kurā darbojas IUCLID 6,
starpliktuvē. Turklāt šī vērtība tiek parādīta uznirstošā informācijas ziņojumā.
Ja ir iestatīta pagaidu parole, lietotāju pārvaldnieks visdrīzāk vēlēsies piespiest lietotāju nomainīt
šo paroli nākamajā pieteikšanās reizē. To var izdarīt, atzīmējot lodziņu ar apzīmējumu Expire
password upon next log in (Paroles termiņa izbeigšanās nākamajā pieteikšanās reizē).

15.1.2.3. Resources (Resursi)
Šī cilne tiek rādīta tikai tad, ja ir aktivizēta uz eksemplāru balstītā drošība (IBS). IBS aprakstu
skatiet 15.3. sadaļā Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS)).
Zem šīs cilnes parādītās opcijas nosaka piekļuves noklusējuma līmeņus un koplietošanu atbilstoši
vienības tipam, atbilstoši Group (Grupai) vai atbilstoši User (Lietotāja) izveidotajam vai
importētajam dokumentam. Šīs vērtības var tikt manuāli koriģētas atbilstoši dokumentam vai
importēšanas laikā.
Noklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas, tiek atvērts saraksts ar visām Groups (Grupām), kurām User
(Lietotājs) pieder, tostarp Common (Vispārēja). Lai iestatītu piekļuvi grupai, noklikšķiniet uz tās un
iuclid_functionalities_lv.docx

IUCLID 6 funkcijas

| 71. lappuse

pēc tam atlasiet kādu no šīm opcijām, kas atrodas zem nolaižamās izvēlnes: no value (bez
vērtības), read (lasīt), read/write (lasīt/rakstīt), read/write/delete (lasīt/rakstīt/dzēst).
Piemēram, ja Mixtures (Maisījumiem) vērtība Group (Grupā) ar nosaukumu 1.grupa ir
read/write/delete (lasīt/rakstīt/dzēst), tad pēc noklusējuma šī Group (Grupa) var lasīt, rakstīt un
dzēst visus User (Lietotāja) izveidotos Mixtures (Maisījumus). Šāda atlase ir parādīta nākamajā
attēlā.
63. attēls. Lietotāja resursi

15.1.2.4. Administration (Administrēšana)
Ir definēti dažādi User (Lietotāja) rekvizīti, kuri ietekmē piekļuvi datiem, funkcijām un pašam User
(Lietotājam).
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General (Vispārīgi)

Locked (Bloķēts) nozīmē, ka ir pārsniegts maksimālais pieteikšanās mēģinājumu skaits User
(Lietotāja) statusā. Robežvērtība ir iestatīta izvēlnē File/Administrative tools/Administration/Security
policy (Datne/Administrēšanas rīki/Drošības politika). Noklusējuma vērtība ir 3. Lai User (Lietotāju)
atbloķētu, noņemiet no izvēles rūtiņas atzīmi. Izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to saglabāšanas.
Funkciju Suspended (Aizturēts) var izmantot kā manuālu metodi piekļuves liegšanai User
(Lietotājam), neatkarīgi no iemesla. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad neviena persona User
(Lietotāja) statusā pieteikties nevar. Lai Lietotāja statusu atjaunotu, noņemiet no izvēles rūtiņas
atzīmi. Izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to saglabāšanas.
Expired (Izbeidzies termiņš) nozīmē, ka neviena persona nav pieteikusies User (Lietotāja) statusā
vairākas dienas, kuru skaits ir iestatīts laukā File/Administrative tools/Administration/Security
policy/Automatic expiry of unused accounts after x days (Datne/Administrēšanas
rīki/Administrēšana/Drošības politika/Nelietoto kontu automātiska termiņa izbeigšanās pēc x
dienām). Noklusējuma vērtība ir sešdesmit. Lai termiņa izbeigšanos atceltu, noņemiet no izvēles
rūtiņas atzīmi. Izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to saglabāšanas.
Last log in date (pēdējās pieteikšanās datums) norāda, kad ir notikusi pati pēdējā iepriekšējā
pieteikšanās User (Lietotāja) statusā.
Last log in location (Pēdējās pieteikšanās vieta) norāda tā datora IP adresi, no kura ir notikusi pati
pēdējā iepriekšējā pieteikšanās User (Lietotāja) statusā. Galddatora versijas instalācijas gadījumā
būs norādīta localhost vērtība (127.0.0.1).
Remarks (Piezīmes) ir brīvā teksta lauks, kurā lietotāju pārvaldnieks var veikt piezīmes par User
(Lietotāju). Tajā var ievadīt līdz 32 768 rakstzīmēm.
15.1.2.4.2.

Role (Loma)

Šo lauku izmanto, lai definētu User (Lietotāja) Roles (Lomas). User (Lietotājam) ir jābūt vismaz
vienai Role (Lomai). Pēc noklusējuma, jaunam lietotājam tiek piešķirta iegultā Role (Loma) Readonly (Tikai lasāms). Iegultās lomas ir aprakstītas sadaļā Roles (Lomas). Ja User (Lietotājam) ir
vairākas Role (Lomas), tad piešķirtās tiesības ir aditīvas. Piemēram, ja User (Lietotājam) ir Role
(Loma), kas atsevišķu vienību ļauj tikai lasīt, un cita Role (Loma), kas to pašu vienību ļauj izdzēst,
tad User (Lietotājam) šā tipa vienību ir atļauts izdzēst.
15.1.2.4.3.

Group (Grupa)

Šī cilne tiek rādīta tikai tad, ja ir aktivizēta uz eksemplāru balstītā drošība (IBS). IBS aprakstu
skatiet 15.3. sadaļā Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS)).
Šo lauku izmanto, lai User (Lietotāju) pievienotu Groups (Grupām) un noņemtu no tām. To var
paveikt, cilnē Group (Grupa) izmantojot Group manager (Grupu pārvaldnieku). User (Lietotājam)
nav obligāti jābūt kādā no Groups (Grupām). Papildinformāciju par Group (Grupu) skatiet sadaļā
par drošību, kas balstīta uz eksemplāru.
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Legal entity (Juridiskais statuss)

User (Lietotājam) ir jābūt pievienotam vismaz vienam Legal entity (Juridiskajam statusam). Legal
entity (Juridiskais statuss) var tikt izveidots IUCLID 6 programmatūrā, vai arī to var importēt.
IUCLID 6 komplektā ir iegults Legal entity (Juridiskais statuss) ar nosaukumu Predefined Legal
entity (Iepriekšdefinēts juridiskais statuss). Tas ir pievienots kā līdzeklis, kas atvieglo lietotājiem
darba sākšanu, taču regulējošos nolūkos ir ieteicams izmantot vienu konkrētu līdzekli, kas atbilst
tieši Jūsu vajadzībām.
Lietotāju pārvaldnieks var skatīt un piešķirt Users (Lietotājiem) tikai tos Legal entities (Juridiskos
statusus), kas pievienoti viņa paša User (Lietotājam). Tādējādi ir iespējams, ka User (Lietotājam) ir
pievienots Legal entity (Juridiskais statuss), kas kādam lietotāju pārvaldniekam User (Lietotāja)
ierakstā nav redzams.

15.1.2.5. Export users (Lietotāju eksportēšana)
Informācija par visiem Users (Lietotājiem) tiek saglabāta atsevišķā teksta datnē. Eksportēto datni
var importēt IUCLID 6 sistēmā. Tas ļauj Users (Lietotājus) pārvietot starp diviem dažādiem
IUCLID 6 eksemplāriem.
Šai funkcijai var piekļūt no galvenās izvēlnes File/User management (Datne/Lietotāju pārvaldība).
Tiek atvērts uznirstošais logs, kurā ir norādīts eksportējamo Users (Lietotāju) skaits, kā ir parādīts
tālāk:
64. attēls. Lietotāju eksportēšanas uznirstošais logs

Lai sāktu eksportēšanu, noklikšķiniet uz finish (pabeigt). Eksportēšana tiek veikta kā fona darbs.
Saskarnes apakšējās daļas labajā pusē fona darbu ikona sāks mirgot. Lai atvērtu darbu sarakstu,
noklikšķiniet uz ikonas, kā ir parādīts tālāk:
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65. attēls. Atveriet fona darbu sarakstu

66. attēls. Fona darbu saraksts

Pats pēdējais darbs ir parādīts saraksta augšpusē. Kad darbs ir pabeigts, zem progresa joslas tiek
paziņots, vai darbs ir izpildīts sekmīgi, vai arī tas nav izdevies. Ja datu eksportēšana ir bijusi
veiksmīga, veiciet dubultklikšķi uz progresa joslas, lai atvērtu logu, no kura var lejupielādēt datni,
kā ir parādīts tālāk. Kopsavilkumā ir aprakstīti uzdevuma izpildes laikā notikušie procesi.
67. attēls. Veiksmīgi pabeigta eksportēšanas uzdevuma kopsavilkums

Ja datu eksportēšana nav izdevusies, tad kopsavilkuma daļā [2] ir jābūt informatīvam ziņojumam
par kļūdu iemesliem.
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Eksportētā datne ir vienkārša teksta datne. Datnes paplašinājums ir csv, lai to būtu ērtāk lietot ar
izklājlapu lietojumprogrammām, piemēram, Microsoft Excel. Katrā līnijā ir viens User (Lietotājs).
Lauki ir atdalīti ar semikola rakstzīmi “;”, un vērtības atrodas pēdiņās. Pirmajā rindā atrodas
galvenes. Lauki ir aprakstīti nākamajā tabulā. Ar zvaigznīti * apzīmētajos laukos ir jābūt ievadītai
vērtībai. SuperUser (Superlietotājs) nav eksportēts.
2. tabula. Funkcijas Import users (Lietotāju importēšana) lauki teksta datnē

Galvene

Apraksts

Lietotājvārds*

Šī vērtība tiek izmantota, lai identificētu User (Lietotāju), uz kuru tiek
importēti dati. Šī vērtība ir obligāti jāievada katrā rindā. Šai vērtībai datu
bāzē ir jābūt unikālai.

Uzvārds*

Brīvs teksts ar ne vairāk kā 255 rakstzīmēm.

Vārds*

Brīvs teksts ar ne vairāk kā 255 rakstzīmēm.

Atcelts

Lauka Suspended (Aizturēts) vērtība. To var izmantot, lai esošos Users
(Lietotājus) aizturētu un atkal atjaunotu. [ yes (jā) | 1 | true (patiess) | no
(nē) | 0 | false (nepatiess) ]

Piezīmes

Brīvs teksts ar ne vairāk kā 32 768 rakstzīmēm.

Lomas*

Kontam piešķirtais(-ie) lietotāja Role(s) (Lomas(-u) nosaukums(-i).
Vērtībām pirms to importēšanas ir jābūt datu bāzē. Vairākas vērtības ir
atļauts atdalīt ar semikola rakstzīmi, ;, visu lauku ievietojot pēdiņās.

Juridiskā
statusa objekti*

User (Lietotājam) piešķirto juridiskā statusa objektu GUID. Vērtībām
pirms to importēšanas ir jābūt datu bāzē. Vairākas vērtības ir atļauts
atdalīt ar semikola rakstzīmi, ;, visu lauku ievietojot pēdiņās.

Grupas*

Kontam piešķirtais(-ie) lietotāja Group(s) (Grupas(-u) nosaukums(-i).
Vērtībām pirms to importēšanas ir jābūt datu bāzē. Vairākas vērtības ir
atļauts atdalīt ar semikola rakstzīmi, ;, visu lauku ievietojot pēdiņās.

Delete (Izdzēst) Veicot importu, izdzēš jau esošu User (Lietotāju). [ yes (jā) | 1 | true
(patiess) | no (nē) | 0 | false (nepatiess) ]
E-pasts

Ar User (Lietotāju) saistītā e-pasta adrese.

Kontaktpersona User (Lietotājam) piešķirtais Contact (Kontaktpersonas) GUID. Vērtībām
pirms to importēšanas ir jābūt datu bāzē.
Tālāk ir sniegts datnes piemērs, kurā ir iekļauti dati par trīs Users (Lietotājiem).
Lietotājvārds;Uzvārds;Vārds;Aizturēts;Piezīmes;Lomas;juridiskā statusa
objekti;Grupas;Izdzēst;E-pasts;Kontaktpersona

"admin";"Admin";"Anna";"Nr.";"";"Tikai lasāms";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Vispārēja";"Nr.";"";"";

"lasītājs";"Lasītājs";"Lote";"Nr.";"Piezīme par Loti";"Tikai
lasāms";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Vispārēja";"Nr.";"";"804c707f-baac-4d03-bdd2-8a28c32ca9c8";
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"lietotāju_pārvaldnieks";"Lietotājs";"Jānis";"Nr.";"";"Sistēmas
administrators;Tikai lasāms";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Vispārēja";"Nr.";"";"";

15.1.2.6. Download empty users csv (Lejupielādēt tukšus lietotāju csv)
Šīs funkcijas uzdevums ir nodrošināt veidni jaunu Users (Lietotāju) veidošanai vairumā. Veidne ir
teksta datne, kas eksportēta no IUCLID 6. Datnē ir iekļautas tikai iepriekšējā sadaļā aprakstītās
galvenes. Informācija par Users (Lietotājiem) tiek ievadīta teksta datnē, kura pēc tam tiek
importēta, kā ir aprakstīts nākamajā sadaļā.
Šai funkcijai var piekļūt no galvenās izvēlnes File/User management (Datne/Lietotāju pārvaldība).
Tajā nav ietverts fona darbs.

15.1.2.7. Import users (Lietotāju importēšana)
Users (Lietotājiem) paredzētie dati no datnes var tikt importēti IUCLID 6 programmatūrā tajā pašā
formātā, kas ir aprakstīts 15.1.2.5. sadaļā Export users (Lietotāju eksportēšana) (Eksportēt
lietotājus). Ja User (Lietotājs) jau pastāv, uz ko norāda lauka username (lietotājvārds) vērtība,
IUCLID 6 programmatūrā esošie dati tiek pārrakstīti ar datiem no importētās datnes. Ja User
(Lietotājs) vēl nepastāv, tad tas tiek izveidots, izmantojot datnes datus. Šo līdzekli var izmantot, lai
ar vienu darbību izveidotu daudzus Users (Lietotājus).
Šai funkcijai var piekļūt no galvenās izvēlnes File/User management (Datne/Lietotāju pārvaldība).
Tiek atvērts uznirstošais logs, kurā var atlasīt datni importēšanai, kā ir parādīts tālāk.
68. attēls. Lietotāju importēšanas uznirstošais logs

Lai sāktu importēšanu, noklikšķiniet uz finish (pabeigt). Importēšana tiek veikta kā fona darbs.
Saskarnes apakšējās daļas labajā pusē fona darbu ikona sāks mirgot. Lai atvērtu darbu sarakstu,
noklikšķiniet uz apaļās ikonas, kā ir parādīts tālāk:
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69. attēls. Atveriet fona darbu sarakstu

70. attēls. Fona darbu saraksts

Pats pēdējais darbs ir parādīts saraksta augšpusē. Kad darbs ir pabeigts, zem progresa joslas tiek
paziņots, vai darbs ir izpildīts sekmīgi, vai arī tas nav izdevies. Ja datu importēšana ir bijusi
veiksmīga, ir iespējams skatīt kopsavilkumu par šo procesu, veicot dubultklikšķi uz progresa joslas,
kā ir parādīts nākamajā piemērā.
71. attēls. Veiksmīgi pabeigta importēšanas uzdevuma kopsavilkums

Iepriekšējā attēlā 2., 3. un 4. daļās ir norādīts importa ietekmēto Users (Lietotāju) skaits katrā no
iespējamajiem atšķirīgajiem procesiem.
Daļā [2] tiek parādīts no jauna izveidoto Users (Lietotāju) skaits.
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Daļā [3] tiek parādīts sistēmā jau esošo Users (Lietotāju) skaits. Lietotāji šeit tiek pieskaitīti arī tad,
ja visas no jauna importētās datu vērtības ir identiskas jau esošajām datu vērtībām.
Daļā [4] tiek parādīts Users (Lietotāju) skaits, kuri ir pilnībā noņemti, lauka Delete (Izdzēst) vērtību
iestatot uz 1, yes (jā) vai true (patiess).
Pēc tam, kad dati ir veiksmīgi importēti, ir ieteicams rezultātus vēlreiz pārbaudīt logā User
management (Lietotāju pārvaldība).
Ja fona darba ierakstā ir paziņots, ka tas nav izdevies, veiciet dubultklikšķi uz progresa joslas, lai
noskaidrotu iemeslu un skatītu kopsavilkumu par notikušo. Daļā [2] ir jābūt informatīvam
ziņojumam par notikušo un tā iemesliem, līdzīgi kā nākamajā piemērā:
72. attēls. Neveiksmīga importēšanas uzdevuma kopsavilkums

Iepriekšējā piemērā IUCLID 6 sistēmā nav atrasts viens no juridiskā statusa identifikatoriem
(GUID). Identifikators (GUID) ir noteikts tādā veidā, ka to var salīdzināt ar sistēmas
identifikatoriem. Ja par datņu formatēšanu ir parādīts vispārīgs kļūdas ziņojums, pārbaudiet, vai
datnes formāts atbilst tam, kas ir aprakstīts 15.1.2.5. sadaļā Export users (Lietotāju eksportēšana)
(Lietotāju eksportēšana).
Ja ir vismaz viena kļūda, importēšanas process tiek atteikts pilnībā, tāpēc User (Lietotāju) datu
daļēja importēšana nekad netiek veikta. Tas tiek darīts, lai nesabojātu konfidenciālus personas
datus.

15.2. Role (Loma)
Role (Loma) ir atļauju kopa, kas kontrolē User (Lietotāja) piekļuvi funkcijām un datiem IUCLID 6
programmatūrā. User (Lietotājam) var būt vienlaikus vairākas Role (Lomas), kad atļaujas ir
aditīvas. Piemēram, ja User (Lietotājam) ir divas Role (Lomas), no kurām viena atļauj veikt
drukāšanu, bet otra nē, tad User (Lietotājam) drukāšanas funkcija ir pieejama.
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15.2.1. General (Vispārīgi)
Role (Loma) ir Role (Lomas) nosaukums, kas tiek lietota tās identificēšanai visā sistēmā. Tajā var
ievadīt līdz 255 rakstzīmēm.
Role description (Lomas apraksts) ir brīvā teksta lauks, kurā var aprakstīt Role (Lomas) uzdevumu.
Tajā var ievadīt līdz 2 000 rakstzīmēm.
Laukā assigned users (piešķirtie lietotāji), ir uzskaitīti Users (Lietotāji), kuriem ir atlasītā Role
(Loma), un ir norādīti līdzekļi, ar kuriem Role (Lomu) var pievienot Users (Lietotājiem), izmantojot
pogas Add (Pievienot) un Remove (Noņemt). Users (Lietotāju) Roles (Lomas) var piešķirt arī
katram User (Lietotājam) atsevišķi zem User (Lietotāja) cilnes Administration (Administrēšana).

15.2.2. Permissions (Atļaujas)
Šeit ir norādīti piekļuves līmeņi funkcijām, kas tieši ietekmē definētās vienības.

15.2.2.1. Access to operations (Piekļuve darbībām)
Piekļuves kontrole funkcijām Print (Izdrukāt), Export (Eksportēt) un Import (Importēt) visām
vienībām kopumā tiek iestatīta, atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Piekļuve vienībām un sarakstiem)
Šeit piekļuvi var definēt atbilstoši vienības tipam, piemēram, visiem Mixtures (Maisījumiem).
Noklikšķinot uz lauka, tiek atvērta nolaižamā izvēlne ar šādiem pieejamiem piekļuves tipiem: no
access (nav piekļuves), read (lasīt), read/write (lasīt/rakstīt), read/write/delete
(lasīt/rakstīt/dzēst).
Ja uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) ir aktivizēta, tad piekļuvei jābūt atļautai arī, izmantojot
īpašumtiesības vai koplietojot Group (Grupā).

15.2.2.3. System administration and configuration (Sistēmas administrēšana un
konfigurēšana)
15.2.2.3.1.

Manage roles (Lomu pārvaldība)

Šeit var definēt piekļuvi vienībai Role(Loma). Noklikšķinot uz lauka, tiek atvērta nolaižamā izvēlne
ar šādiem pieejamiem piekļuves tipiem: no access (nav piekļuves), read (lasīt), read/write
(lasīt/rakstīt), read/write/delete (lasīt/rakstīt/dzēst).

15.2.2.4. User management (Lietotāju pārvaldība)
Šeit ir norādīti piekļuves līmeņi funkcijām, kas tieši ietekmē definētos Users (Lietotājus).
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Manage users (Pārvaldīt lietotājus)

Šeit var definēt piekļuvi vienībai User (Lietotājs). Noklikšķinot uz lauka, tiek atvērta nolaižamā
izvēlne ar šādiem pieejamiem piekļuves tipiem: no access (nav piekļuves), read (lasīt),
read/write (lasīt/rakstīt), read/write/delete (lasīt/rakstīt/dzēst).
15.2.2.4.2.

Assign Legal entities to users (Piešķirt lietotājiem juridiskos statusus)

Šīs tiesības ļauj User (Lietotājam) piešķirt Legal entity (Juridisko statusu) citam User (Lietotājam).
User (Lietotājs) var piešķirt tikai tos Legal entities (Juridiskos statusus), kas vispirms ir tikuši
piešķirti viņam pašam. Ņemiet vērā, ka, lai User (Lietotājs) varētu piešķirt Legal entity (Juridisko
statusu) citam User (Lietotājam) viņam ir nepieciešamas rakstīšanas tiesības šajā lietotājā.
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (Piešķirt lietotājiem lomas)

Šīs tiesības ļauj pievienot Users (Lietotājiem) Roles (Lomas).
15.2.2.4.4.

Remove Roles from users (Noņemt no lietotājiem lomas)

Šīs tiesības ļauj noņemt no Users (Lietotājiem) Roles (Lomas).

15.2.2.5. IBS management (IBS pārvaldība)
Šie lauki tiek rādīta tikai tad, ja ir aktivizēta uz eksemplāru balstītā drošība (IBS).
15.2.2.5.1.

Manage Groups (Pārvaldīt grupas)

Šeit var definēt piekļuvi vienībai Group (Grupa). Noklikšķinot uz lauka, tiek atvērta nolaižamā
izvēlne ar šādiem pieejamiem piekļuves tipiem: no access (nav piekļuves), read (lasīt),
read/write (lasīt/rakstīt), read/write/delete (lasīt/rakstīt/dzēst).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (Piešķirt lietotājus grupām)

Šīs tiesības ļauj mainīt piederību Group (Grupai).
15.2.2.5.3.

Manage private groups (Pārvaldīt privātas grupas)

Šīs tiesības ļauj mainīt dokumenta īpašumtiesības.

15.2.3. Data access (Piekļuve datiem)
Šeit var kontrolēt piekļuvi datiem vienībā Substances (Vielas) sadaļu līmenī. Sadaļas ir parādītas
noklusējuma koka struktūrā. Piekļuves tiesības var iestatīt kādai no šīm vērtībām: no access (nav
piekļuves), read (lasīt), read/write (lasīt/rakstīt) vai read/write/delete (lasīt/rakstīt/dzēst). No jauna
izveidotai lomai piekļuves iestatījums pēc noklusējuma visām sadaļām ir no access (nav
piekļuves). Tiesības var tikt iestatītas uzreiz visām sadaļām, vai arī katrai sadaļai atsevišķi. Lai
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visām sadaļām iestatītu vienādu piekļuves līmeni, nolaižamajā izvēlnē atlasiet vērtību un pēc tam
noklikšķiniet uz Apply to All (Piemērot visiem), kā ir parādīts tālāk.
73. attēls. Piekļuves tiesību maiņa Lomai visām sadaļām

Lai iestatītu piekļuvi atsevišķai sadaļai, sadaļu kokā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz sadaļas
parametra izpētes vai parametra izpētes kopsavilkuma, un pēc tam nolaižamajā izvēlnē atlasiet
vērtību. Nākamajā piemērā ir parādīts Application for authorisation of uses (Lietošanas
autorizācijas pieteikums):
74. attēls. Piekļuves tiesību maiņa atsevišķai Lomas sadaļai

Piekļuves līmenis katrai sadaļai ir norādīts kokā, pēc sadaļas nosaukuma pievienojot kodu un
iekrāsojot nosaukumu, kā ir norādīts nākamajā tabulā:
3. tabula. Dokumentu piekļuves tiesību rādījumi

Piekļuve

Krāsa

nav piekļuves
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Piekļuve

Krāsa

Kods
attiecināms]

lasīt

[r/]

read/write
(lasīt/rakstīt)

[r/w]

read/write/delete
(lasīt/rakstīt/dzēst)

[r/w/d]

Šeit definētās tiesības tiek piemērotas visiem vienības Substance (Viela) tipa dokumentiem. Ja uz
eksemplāru balstītā drošība (IBS) ir aktivizēta, tad jābūt arī atļautai piekļuvei atsevišķam
dokumentam, izmantojot īpašumtiesības vai koplietojot Group (Grupā).

15.2.4. Iegultās lomas
IUCLID 6 komplektā lietotāju ērtībai ir iegultas dažādas Roles (Lomas). Iegultās Roles (Lomas)
nevar tikt ne rediģētas, ne arī izdzēstas. Tās ir aprakstītas tālāk.

15.2.4.1. System administrator (Sistēmas administrators)
Sistēmas administrators piešķir visas iespējamās atļaujas. Piemērojot User (Lietotājam) šo Role
(Lomu), viņam tiek piešķirtas tādas pašas atļaujas, kā iegultajam User (Lietotājam) SuperUser
(Superlietotājs).

15.2.4.2. Full access (Pilna piekļuve)
Piešķir lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas tiesības attiecībā uz visiem datiem, piemēram,
Substances (Vielām) un Dossiers (Dokumentācijām), izņemot administratīvos datus

15.2.4.3. Read-only (Tikai lasāms)
Piešķir lasīšanas tiesības attiecībā uz visiem datiem, piemēram, Substances (Vielām) un Dossiers
(Dokumentācijām), izņemot administratīvos datus.

15.2.4.4. User manager (Lietotāju pārvaldnieks)
Šī loma ir pieejama tikai tad, ja IUCLID 6 tiek lietota multi-User (vairāklietotāju) vidē, kas tiek
uzturēta uz servera. Tā piešķir tikai atļauju pārvaldīt Users (Lietotājus). Šeit netiek piešķirtas
lasīšanas tiesības attiecībā uz citiem datu tipiem, piemēram, Substances (Vielām) un Dossiers
(Dokumentācijām).
Ja uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) ir aktivizēta, tā ļauj User (Lietotājam) noteikt citu Users
(Lietotāju) grupas piederību. Tā neļauj izveidot Groups (Grupas). IBS aprakstu skatiet 15.3. sadaļā
Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS)).
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15.2.4.5. Group manager (Grupu pārvaldnieks)
Šī Role (Loma) ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta uz eksemplāru balstītā drošība (IBS). IBS
aprakstu skatiet 15.3. sadaļā Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā drošība
(IBS)).
Tā piešķir atļauju veidot, modificēt un dzēst Groups (Grupas) un noteikt Users (Lietotāju) grupas
piederību. Tajā ietilpst atļauja mainīt īpašumtiesības visiem dokumentiem, kas pieder jebkuram no
Group (Grupas) dalībniekiem, kurā ir User (Lietotājs) ar šo Role (Lomu). Ar šo Role (Lomu) User
(Lietotājs) uzreiz kļūst par Group manager (Grupu pārvaldnieku) visām tām grupām, kurām viņš
pieder.

15.3. Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS)
IBS ir paredzēts lietot tikai kopā ar IUCLID 6 Server, bet ne ar IUCLID 6 Desktop. Ja IBS nav
pieejama, bet Jums tā ir nepieciešama, sazinieties ar IUCLID 6 Server eksemplāra sistēmas
administratoru.
IUCLID 6 programmatūrā uz eksemplāru balstītā drošība ļauj kontrolēt piekļuvi pēc katra User
(Lietotāja) dokumenta. Piekļuvi var kontrolēt personiskā līmenī, visām personām, kuras izmanto
IUCLID 6 eksemplāru, piešķirot unikālu User (Lietotāja) statusu. Lielā organizācijā ar centralizētu
IUCLID 6 datu bāzi, kurā tiek glabāti dati daudziem dažādiem nolūkiem, bieži ir nepieciešams
sadalīt piekļuvi datiem dažādu cilvēku grupu starpā. IBS veido vienību Group (Grupa), kas
vienkārši ir Users (Lietotāju) kolekcija. User (Lietotājs) var vienlaikus būt iekļauts vairākās grupās.
Groups (Grupas) tiek izmantotas, lai organizētu piekļuvi datiem. Tās ir arī ērti lietot, lai vairākiem
User (Lietotājiem) sniegtu piekļuvi vienai darbībai.
Piemēram, ja organizācijā visiem kāda kolektīva dalībniekiem ir jāpiekļūst centralizētas datu bāzes
apakškopai, tad viņiem visiem var piešķirt savus personiskus User (Lietotāja) statusus. Pēc tam
Users (Lietotājs) tiek ievietots Group (Grupā) un dati tiek koplietoti visā Group (Grupā).
Piekļuves līmeņi, kurus var piemērot dokumentam atbilstoši IBS:
No access (Nav piekļuves), Read (Lasīt), Read/Write (Lasīt/Rakstīt) vai Read/Write/Delete
(Lasīt/Rakstīt/Dzēst).
Piekļuvi dokumentam var noteikt četros veidos.
1. Veidojot dokumentu saskaņā ar iestatījumiem cilnē Resources (Resursi) zem User (Lietotāja).
2. Veicot importēšanu IUCLID 6 programmatūrā.
3. Manuāli, izmantojot funkciju share (koplietošana).
4. Mainot īpašumtiesības.
Iepriekšminētās četras metodes tiek kontrolētas no dažādām vietām IUCLID 6 saskarnē, taču tām
visām ir vienāda iedarbība. Piekļuvi atsevišķam dokumentam var noteikt, izpildot šīs darbības
jebkādā skaitā un secībā. IBS nodrošinātās funkcijas un koncepcijas ir aprakstītas apakšsadaļās,
kas seko pēc šī ievada.
Ar IBS saistītās funkcijas, piemēram, Group (Grupa) un share (koplietošana) ir pieejamas tikai
kamēr IBS ir aktivizēta.
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IBS piedāvā tik plašu iespēju klāstu, ka daudzās IUCLID 6 instalācijās būs nepieciešama tikai daļa
no tām. Lai sasniegtu gaidītos rezultātus, ir ieteicams izveidot dokumentētas pamatnostādnes par
IBS lietošanu.

15.3.1. Group (Grupa)
Group (Grupa) ir vienība IUCLID 6 programmatūrā, kurā ietilpst Users (Lietotāju) kopa. User
(Lietotājs) var vienlaikus būt iekļauts vairākās grupās. Ja Group (Grupā) dokumentam ir kopīgots
noteikts piekļuves tips, tad šī piekļuve attiecas uz visiem grupas dalībniekiem. Group (Grupai) var
būt vairāki Group managers (Grupu pārvaldnieki). Grupu pārvaldnieka logā zem cilnes Groups
(Grupas) ir parādīts lietotāju saraksts un norādīts, vai viņi ir Group manager (Grupu pārvaldnieki).
Lietotāji var tikt pievienoti Group (Grupai) un noņemti no tās, izmantojot attiecīgas pogas. User
(Lietotājs) kļūst par grupas pārvaldnieku, ja viņš ir šīs grupas dalībnieks un viņam ir grupas
pārvaldības tiesības. Piemēram, pietiekamas tiesības nodrošina iegultā Group manager (Grupu
pārvaldnieka) Role(Loma).
User (Lietotājs), kuram ir grupas pārvaldības tiesības, uzreiz kļūst par Group manager (Grupu
pārvaldnieku) visām grupām, kurās viņš ir dalībnieks.

15.3.1.1. Common (Vispārēja)
Vienību Common (Vispārēja) var uzskatīt par Group (Grupu), kurai pieder visi Users (Lietotāji).
Šajā ziņā jēdzieniem common (vispārēja) un public (publiska) ir vienāda nozīme. Savukārt
IUCLID 6 programmatūrā izveidota Group (Grupa) ir sākotnēji private (privāta), jo tikai šīs Group
(Grupas) dalībniekiem ir piekļuve datiem, ko koplieto Group (Grupā).

15.3.2. Ownership (Īpašumtiesības)
Kad dokuments ir izveidots vai importēts, tā īpašumtiesības tiek piešķirtas pašreizējam User
(Lietotājam). Īpašumtiesības var nodot citai personai, taču dokumentam vienlaikus var būt tikai
viens īpašnieks; skatiet nākamo sadaļu Change ownership (Īpašumtiesību maiņa). Īpašumtiesībām
no IUCLID 6 saskarnes var piekļūt tikai tad, ja ir aktivizēta IBS.
Meklēšanas funkcija navigācijas lodziņā ļauj īpašniekam filtrēt meklēšanas rezultātus. Visus
meklēšanas rezultātus, kuru īpašnieks ir pašreizējais User (Lietotājs), var skatīt, atlasot
meklēšanas kritēriju Owned by me (Man piederoši rezultāti). Lai skatītu pārējos dokumentus,
atlasiet Owned by others (Citiem piederoši rezultāti). Ņemiet vērā, ka visi meklēšanas funkcijā
definētie kritēriji tiek piemēroti vienlaikus.

15.3.2.1. Change ownership (Īpašumtiesību maiņa)
Tikai grupas pārvaldnieks var nodot īpašumtiesības īpašnieka grupā. Lai mainītu īpašumtiesības,
User (Lietotājam) ir nepieciešama vai nu iegultā loma, Group manager (Grupu pārvaldnieka) loma,
vai arī parastā loma ar vismaz šādām tiesībām.
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4. tabula. Grupu pārvaldnieka tiesības

Lauks

Vērtība

Access to entities and inventories
(Piekļuve vienībām un sarakstiem)

Lasīt
visus

Pārvaldīt lietotājus

Lasīt

Pārvaldīt grupas

Lasīt

Pārvaldīt privātas grupas

jā

Dokumenta īpašumtiesību maiņai var piekļūt, meklēšanas rezultātos ar peles labo pogu
noklikšķinot uz dokumenta ieraksta. Tad tiek atvērts logs, kurā ir paziņots, kādās grupās šis
dokuments tiek koplietots, un tā User (Lietotāja) vārds, kuram pieder šis dokuments. Lai nomainītu
īpašumtiesības, noklikšķiniet uz ķēdes-saites ikonas, atrodiet jaunu User (Lietotāju), atlasiet to un
pēc tam noklikšķiniet uz piešķiršanas pogas.
Īpašumtiesības vairāk nekā vienai vienībai ar vienu darbību var nomainīt, vispirms atlasot vairāku
vienību ierakstus. To var izdarīt, pielietojot jebkuru no standarta metodēm: noklikšķinot ar peles
pogu vienlaikus ar taustiņa Shift nospiešanu un/vai nospiežot taustiņu Ctrl, un noklikšķinot ar peles
kreiso pogu.

15.3.3. Share (Koplietošana)
Share (Koplietošana) ir darbība, kurā tiek manuāli piešķirta piekļuve Users (Lietotāju) dokumentam
Group (Grupā) vai Groups (Grupās). Šādi tiek ignorētas visas piekļuves tiesības, kas tika definētas
dokumenta veidošanas vai importēšanas laikā. Koplietošanas funkcija ļauj katrā grupā piemērot
dokumentam kādu no šiem četriem statusiem:
Not Shared (Nav kopīgots), Read (Lasīt), Read/Write (Lasīt/Rakstīt) vai Read/Write/Delete
(Lasīt/Rakstīt/Dzēst).
Koplietošanu var piemērot dokumenta īpašnieks, kā arī jebkurš no ikvienas Group (Grupas), kurai
pieder dokumenta īpašnieks, Group manager (Grupu pārvaldniekiem). Līdz ar to, koplietošanu var
piemērot (vispārējai) grupai, kurai pieder visi Users (Lietotāji).
Dokumenta koplietošanas opcijai var piekļūt, meklēšanas rezultātos ar peles labo pogu
noklikšķinot uz dokumenta ieraksta. Ar labā klikšķa metodi vienlaikus iespējams koplietot tikai
vienu vienību.
Koplietošanas opciju logā ir parādīta tabula ar divām kolonnām: Group (Grupa) un Permissions
(Atļaujas). Kolonnā Group (Grupa) ir iekļauts saraksts ar Groups (Grupām), kurām var piekļūt User
(Lietotājs), kurš vēlas koplietot dokumentus. Kolonnā Permissions (Atļaujas) ir norādīta piekļuve
katrai Group (Grupai). Lai mainītu grupu piekļuves tiesības, noklikšķiniet kolonnā Permissions
(Atļaujas) līdzās vajadzīgajai Group (Grupai). Atlasiet no viena līdz četriem iespējamajiem
piekļuves līmeņiem.
Kad User (Lietotājs) izveido dokumentu, tas pārmanto koplietošanas tiesības, kuras katram User
(Lietotājam) ir definētas IUCLID 6 sadaļā User/Resources (Lietotājs/Resursi). Kad User (Lietotājs)
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dokumentu importē, User (Lietotājs) var izvēlēties vai importēšanas procesa laikā ignorēt
noklusējuma iestatījumus. Piemēram, ja resursa iestatījumi atsevišķai Group (Grupai) nenodrošina
nepieciešamo piekļuvi dokumentam, tad šo piekļuvi var mainīt manuāli, izmantojot share
(koplietošanas) funkciju.
Ja User (Lietotājs) var piekļūt dokumentam tikai tāpēc, ka pats ir shared (koplietots), tad tas nevar
nodot šīs piekļuves tiesības tālāk, izmantojot koplietošanas funkciju.

15.3.4. IBS piemērs
Nākamajā piemērā ir īsumā aprakstīta IBS, faktiski demonstrējot tās izmantošanu. Ja Jums nav
skaidras IBS koncepcijas un terminoloģija, mēģiniet izpildīt piemēru.
Priekšnosacījumi:
Pārbaudiet, vai IBS ir aktivizēta. Piesakieties kā SuperUser (Superlietotājs). Izveidojiet divas
Groups (Grupas) ar nosaukumiem 1.grupa un 2.grupa. Izveidojiet četrus jaunus Users (Lietotājus)
ar nosaukumiem lietotājsA, lietotājsB, lietotājsC un lietotājsD. Iestatiet Users (Lietotāju) rekvizītus,
kā ir parādīts nākamajā tabulā. Pārliecinieties, vai visiem četriem Users (Lietotājiem) ir vienāds
Legal entity (Juridiskais statuss). Zem cilnes Resources (Resursi), ignorējiet Literature references
(Bibliogrāfijas) un Import (Importa) noklusējuma vērtības. Vienībai Substances (Vielas) pievienojiet
tālāk norādītās vērtības.
5. tabula. IBS piemērs — lietotāju rekvizīti

Lietotājs Loma

Grupa

Juridiskais statuss

Resursi \ Vielas

lietotājsA

Pilna
piekļuve

1.grupa

<tas pats, kas citiem
Users (Lietotājiem)>

1.grupa(lasīt/rakstīt/dzēst)

lietotājsB

Pilna
piekļuve

1.grupa

<tas pats, kas citiem
Users (Lietotājiem)>

Vispārējā
grupa(lasīt/rakstīt/dzēst),
1.grupa(lasīt/rakstīt/dzēst)

lietotājsC Pilna
piekļuve

2.grupa

<tas pats, kas citiem
Users (Lietotājiem)>

2.grupa(lasīt/rakstīt/dzēst)

lietotājsD Pilna
piekļuve

<tas pats, kas citiem
Users (Lietotājiem)>

Nākamajos piemēros noskaidrojiet Users (Lietotāju) piekļuves tiesības, piesakoties attiecīgā
lietotāja statusā un pēc tam mēģinot saskarnē lasīt, rakstīt un dzēst dokumentus, piemēram,
Substance (Viela) un Dossiers (Dokumentācijas).
1. darbība: lietotājsA izveido vienību Viela1 un pēc tam no Viela1 — vienību Dokumentācija1.
1. rezultāts: ir piešķirtas šādas piekļuves tiesības.
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6. tabula. IBS piemērs — 1. rezultāts

Lietotājs Viela1

Dokumentācija1

Komentārs

lietotājsA

(lasīt/rakstīt/dzēst) (lasīt/rakstīt/dzēst) lietotājsA izveidoja abus dokumentus, un
tāpēc tie tam pieder. Īpašumtiesības sniedz
pilnu piekļuvi.

lietotājsB

(lasīt/rakstīt/dzēst)

lietotājsB ir 1.grupā. Iestatījumi zem
virsraksta Resources \ Substance (Resursi
\ Viela) lietotājamA nozīmē to, ka pēc tam,
kad lietotājsA izveido vienību Substance
(Viela), uzreiz visiem 1.grupas
dalībniekiem attiecībā uz to tiek piešķirtas
tiesības lasīt/rakstīt/dzēst. Dossiers
(Dokumentācijām) tiesības netiek
piešķirtas.

lietotājsC

Zem virsraksta Resources (Resursi)
lietotājamA nav iestatījumu, kas
lietotājamC uzreiz piešķirtu piekļuves
tiesības Substances (Vielām) vai Dossiers
(Dokumentācijām).

lietotājsD

Zem virsraksta Resources (Resursi)
lietotājamA nav iestatījumu, kas
lietotājamD uzreiz piešķirtu piekļuves
tiesības Substances (Vielām) vai Dossiers
(Dokumentācijām).

2. darbība: lietotājsB izveido vienību Viela1 un pēc tam no Viela2 — vienību Dokumentācija2.
2. rezultāts: ir piešķirtas šādas piekļuves tiesības.
7. tabula. IBS piemērs — 2. rezultāts

Lietotājs Viela2

Dokumentācija2

Komentārs

lietotājsA

(lasīt/rakstīt/dzēst)

lietotājsB

(lasīt/rakstīt/dzēst) (lasīt/rakstīt/dzēst) lietotājsB izveidoja abus dokumentus, un
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lietotājsA ir 1.grupā. Iestatījumi zem
virsraksta Resources \ Substance (Resursi
\ Viela) lietotājamB nozīmē to, ka pēc tam,
kad User (Lietotājs) izveido vienību
Substance (Viela), uzreiz visiem 1.grupas
dalībniekiem attiecībā uz to tiek piešķirtas
tiesības lasīt/rakstīt/dzēst. Dossiers
(Dokumentācijām) tiesības netiek
piešķirtas.
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tāpēc tie tam pieder. Īpašumtiesības sniedz
pilnu piekļuvi.
lietotājsC (lasīt/rakstīt/dzēst)

Iestatījums Common(rwd) (Vispārējā
grupa(lasīt/rakstīt/dzēst)) zem virsraksta
Resources \ Substance (Resursi \ Viela)
lietotājamB nozīmē to, ka pēc tam, kad
lietotājsB izveido vienību Substance
(Viela), uzreiz visiem Users (Lietotājiem)
attiecībā uz to tiek piešķirtas tiesības
lasīt/rakstīt/dzēst. Dossiers
(Dokumentācijām) tiesības netiek
piešķirtas.

lietotājsD (lasīt/rakstīt/dzēst)

Iestatījums Common(rwd) (Vispārējā
grupa(lasīt/rakstīt/dzēst)) zem virsraksta
Resources \ Substance (Resursi \ Viela)
lietotājamB nozīmē to, ka pēc tam, kad
lietotājsB izveido vienību Substance
(Viela), uzreiz visiem Users (Lietotājiem)
attiecībā uz to tiek piešķirtas tiesības
lasīt/rakstīt/dzēst. Dossiers
(Dokumentācijām) tiesības netiek
piešķirtas.

3. darbība: lietotājsA pārbauda, kuras Substances (Vielas) var tikt koplietotas, Navigation pane
(Navigācijas lodziņā) ar peles labo pogu noklikšķinot uz ierakstiem meklēšanas rezultātu sarakstā.
3. rezultāts: tālāk ir parādīti atļautie koplietošanas varianti.
8. tabula. IBS piemērs — 3. rezultāts

Viela

Koplietotās Koplietošanas
grupas
atļaujas

Viela1

1.grupa

Komentārs

(lasīt/rakstīt/dzēst) lietotājamA pieder Viela1. lietotājsA ir 1.grupā.
Tāpēc lietotājsA var rediģēt 1.grupas atļaujas. Šo
atļauju mainīšanas pilnvaras sniedz iespēju
share (koplietot) dokumentu.
Ir piešķirtas atļaujas lasīt/rakstīt/dzēst, jo
iestatījumi zem virsraksta Resources \
Substance (Resursi \ Viela) lietotājamA nozīmē
to, ka pēc tam, kad lietotājsA izveido vienību
Substance (Viela), uzreiz visiem 1.grupas
dalībniekiem attiecībā uz to tiek piešķirtas
tiesības lasīt/rakstīt/dzēst.

Vispārējā
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grupa

Vispārējā grupā. Tāpēc lietotājsA var rediģēt
Vispārējās grupas atļaujas. Šo atļauju
mainīšanas pilnvaras sniedz iespēju share
(koplietot) dokumentu.
Šajā gadījumā atļaujas nav piešķirtas, jo
iestatījumi zem virsraksta Resources \
Substance (Resursi \ Viela) lietotājamA nozīmē
to, ka pēc tam, kad lietotājsA izveido vienību
Substance (Viela), attiecībā uz to uzreiz visiem
Users (Lietotājiem) netiek piešķirtas tiesības
lasīt/rakstīt/dzēst.

Viela2

Koplietošana nav atļauta, jo lietotājamA Viela2
nepieder.

4. darbība: lietotājsB pārbauda, kuras Substances (Vielas) var tikt koplietotas, noklikšķinot uz tām
ar peles labo pogu.
4. rezultāts: tālāk ir parādīti atļautie koplietošanas varianti.
9. tabula. IBS piemērs — 4. rezultāts

Viela

Koplietotās Koplietošanas
grupas
atļaujas

Viela1
Viela2

Komentārs
Koplietošana nav atļauta, jo lietotājamB Viela1
nepieder.

1.grupa

(lasīt/rakstīt/dzēst) lietotājamB pieder Viela2. lietotājsB ir 1.grupā.
Tāpēc lietotājsB var rediģēt 1.grupas atļaujas. Šo
atļauju mainīšanas pilnvaras sniedz iespēju
share (koplietot) dokumentu.
Ir piešķirtas atļaujas lasīt/rakstīt/dzēst, jo
iestatījumi zem virsraksta Resources \
Substance (Resursi \ Viela) lietotājamA nozīmē
to, ka pēc tam, kad lietotājsB izveido vienību
Substance (Viela), uzreiz visiem 1.grupas
dalībniekiem attiecībā uz to tiek piešķirtas
tiesības lasīt/rakstīt/dzēst.

Vispārējā
grupa

(lasīt/rakstīt/dzēst) lietotājamB pieder Viela2. Visi lietotāji ir
Vispārējā grupā. Tāpēc lietotājsB var rediģēt
Vispārējās grupas atļaujas. Šo atļauju
mainīšanas pilnvaras sniedz iespēju share
(koplietot) dokumentu.
Ir piešķirtas atļaujas lasīt/rakstīt/dzēst, jo
iestatījumi zem virsraksta Resources \
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Viela

Koplietotās Koplietošanas
grupas
atļaujas

Komentārs
Substance (Resursi \ Viela) lietotājamB nozīmē
to, ka pēc tam, kad lietotājsB izveido vienību
Substance (Viela), uzreiz visiem Users
(Lietotājiem) attiecībā uz to tiek piešķirtas
tiesības lasīt/rakstīt/dzēst.

5. darbība: izrakstieties. Piesakieties kā SuperUser (Superlietotājs). Mainiet vienības Viela1
īpašumtiesības no lietotājaA uz lietotājuB. Lai nomainītu dokumenta īpašumtiesības, meklēšanas
logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta ieraksta un atlasiet Change ownership (Mainīt
īpašumtiesības). izrakstieties. Piesakieties kā lietotājsA. Pārbaudiet, kuras vienības var koplietot.
5. rezultāts: nav iespējams koplietot ne Viela1, ne arī Viela2. Tas ir tāpēc, ka lietotājamA nepieder
neviena no Substances (Vielām). Vienība Dokumentācija1 ir koplietojama, jo lietotājamA tā
joprojām pieder.
6. darbība: izrakstieties. Piesakieties kā lietotājsB. Pārbaudiet, kuras Substances (Vielas) var
koplietot.
6. rezultāts: vienības Viela1, Viela2 un Dokumentācija2 ir koplietojamas, jo lietotājamB tās pieder.
7. darbība: lietotājsB kopīgo vienību Viela1 ar Vispārējo grupu(lasīt). Lai to izdarītu, vispirms
meklēšanas logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta ieraksta un atlasiet Share
(Koplietot). Pēc tam tabulā, kas tiek parādīta, rindā, kuras Grupu vērtība ir Vispārējā, noklikšķiniet
lauka Atļaujas šūnā un atlasiet vērtību Lasīt.
7. rezultāts: kādas ir Users (Lietotāju) piekļuves tiesības Vielai1?
10. tabula. IBS piemērs — 7. rezultāts

Lietotājs Piekļuve

Komentārs

lietotājsA

(lasīt/rakstīt/dzēst)

lietotājamA nepieder Viela1, tāpēc tas nevar to
koplietot, bet tam ir piekļuves tiesības lasīt/rakstīt/dzēst,
jo Lietotājs ir 1.grupā.

lietotājsB

(lasīt/rakstīt/dzēst), lietotājamB pieder Viela1. Īpašumtiesības sniedz pilnu
koplietot
piekļuvi, tostarp koplietošanai.

lietotājsC (lasīt)

Iepriekš lietotājamC nebija piekļuves tiesību, taču tagad
lietotājsC var vismaz lasīt dokumentu, jo šajā piemērā
šīs tiesības ir piešķirtas visiem Users (Lietotājiem).

lietotājsD (lasīt)

Iepriekš lietotājamD nebija piekļuves tiesību, taču tagad
lietotājsD var vismaz lasīt dokumentu, jo šajā piemērā
šīs tiesības ir piešķirtas visiem Users (Lietotājiem).
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8. darbība: izrakstieties. Piesakieties kā SuperUser (Superlietotājs). Pievienojiet lietotājuD
1.grupai.
8. rezultāts: lietotājsD iegūst piekļuves tiesības lasīt/rakstīt/dzēst attiecībā uz vienību Viela1, jo šīs
tiesības ir visiem 1.grupas dalībniekiem. Citu izmaiņu šeit nav.
9. darbība: izrakstieties un pēc tam piesakieties kā lietotājsB. Vienībai Viela2 noņemiet visu
koplietošanu.
9. rezultāts: lietotājamA, lietotājamC un lietotājamD vienība Viela2 lietotāju saskarnē nav
redzama, bet lietotājamB ir redzama. lietotājamB saglabājas pilna piekļuve, un tas joprojām var
dokumentu koplietot.

16. Imports
IUCLID 6 ļauj importēt IUCLID sistēmā vienu vai vairākas no šīm datnēm: Dossiers
(Dokumentācijas), Substances (Vielas), Mixtures (Maisījumi), Templates (Veidnes), Categories
(Kategorijas), Legal entities (Juridiskie statusi), Legal entity sites (Juridisko statusu novietojumi),
Reference Substances (Atsauces vielas), Annotations (Anotācijas), Contacts (Kontaktpersonas),
Literature references (Bibliogrāfijas), Attachments (Pielikumi) un Test materials (Testa materiāli).
Šīs datnes var importēt, lai veiktu datu apmaiņu starp dažādām IUCLID instalācijām un importētu
iepriekš eksportētos datus atpakaļ IUCLID instalācijā.

16.1. Svarīga informācija par importēšanu
Pirms datu importēšanas IUCLID 6 programmatūrā ņemiet vērā šādus nosacījumus.
5. Ir iespējams importēt tikai datnes ar nosaukuma paplašinājumiem .i6z vai .i5z, kuras ir
eksportētas no IUCLID 6 un IUCLID 5 pēdējās versijas (versija 5.6), kā arī sarakstus ar datnes
paplašinājumu .i6l.
6. Ja vēlaties importēt divas vai vairāk datnes, tad varat importēt tikai datnes ar vienādu
paplašinājumu (i6z, i5z vai i6l). Ja Jums ir datnes ar citiem paplašinājumiem, tad tās ir
jāimportē kopā atsevišķā importā. Turklāt, veicot i5z datnes importu, tā tiek automātiski
pārvērsta IUCLID 6 datnē ar paplašinājumu i6z.
7. Veicot i5z datņu importēšanu, var importēt tikai atarhivētu i5z datni, kura ir visu Jūsu saglabāto
ierakstu arhīvs. Izmantojot i6z datnes, kā arī opciju, kas ļauj importēt visu atarhivēto datni, i6z
datnē var arī atlasīt konkrētus ierakstus, kurus vēlaties importēt.

16.2. Importēšana
Lai IUCLID 6 programmatūrā importētu vienu vai vairākas datnes, uzdevumu panelī Tools and
administration (Rīki un administrēšana), kas atrodas IUCLID 6 sākumlapā, noklikšķiniet uz
Import (Importēt).
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Šādi tiks palaists Import assistant (Importēšanas palīgs), kas līdz galam izvedīs Jūs cauri
importēšanas procesam. Izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, kuros ir sniegta pamatinformācija par
Importēšanas palīga lietošanu.

16.3. 1. importēšanas darbība
Pēc Importēšanas palīga atvēršanas vispirms pievienojiet datni vai datnes, kuras vēlaties importēt.
Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz Add files… (Pievienot datnes…) un lokālajā IT vidē, uznirstošajā
pārlūkā atlasiet datni(-es), kuru(-as) vēlaties importēt. Pēc datnes(-ņu) atlasīšanas būs redzams,
ka pirmais lauks Importēšanas palīgā būs aizpildīts ar informāciju par datni(-ēm), kuras bijāt
atlasījuši, izmantojot šādus virsrakstus.
1. Pathname (Ceļa nosaukums) (ceļš uz datnes atrašanās vietu lokālajā IT vidē)
2. Filename (Datnes nosaukums) (pilns datnes nosaukums)
3. Size (Lielums) (datnes lielums baitos)
4. Modified (Modificēts) (datums, kad datne pēdējo reizi tika modificēta).
Plašāku informāciju par savu(-ām) atlasīto(-ajām) datni(-ēm) var atrast, zem pogas Add files…
(Pievienot datnes…) skatot cilnes Content (Saturs) un Remarks (Piezīmes).
Importēšanas palīga darbības laikā var izdzēst jebkuru datni, izceļot datni(-es), kuru(-as) vēlaties
izdzēst, lai tās būtu iekrāsotas oranžā krāsā, un noklikšķinot uz pogas Remove (Noņemt), kas
atrodas līdzās pogai Add files… (Pievienot datnes…). Ņemiet vērā, ka neviena datne, kurai Jūs
noņemsiet atzīmi no izvēles rūtiņas kolonnā Import (Imports), importēta netiks.
Pēc tam var atlasīt specifiskus kritērijus, kas norādīs IUCLID, kā apstrādāt datni(-es), kuru(-as)
vēlaties importēt, ja tāds datnes globāli unikālais identifikators (GUID) Jūsu IUCLID sistēmā jau ir.
Ir iespējams izvēlēties kādu no šiem trim kritērijiem.
1. Always (Vienmēr) (izvēloties šo kritēriju, importam atlasītā(-s) datne(-es) aizstās jebkuru
datnes dublikātu, kas atrodas Jūsu IUCLID sistēmā, t.i., jebkuru datni ar tādu pašu GUID, kā
esošais dokuments vai datu kopa).
2. Never (Nekad) (izvēloties šo kritēriju, neviena Jūsu IUCLID sistēmā esoša datu kopa vai
dokuments ar tādu pašu GUID, kā importētajai datnei, netiks importēti).
3. If newer than existing (Ja jaunāka par jau esošo) (izvēloties šo kritēriju, importam paredzētā
datne tiks importēta tikai tādā gadījumā, ja tā ir bijusi modificēta vēlāk par Jūsu IUCLID sistēmā
esošo datu kopu vai dokumentu).
Ja IUCLID 6 programmatūrā uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) ir aktivizēta, tiek parādīts lauks
Default import pool (Noklusējuma importēšanas pūls). Plašāku informāciju par IBS skatiet
15.3. sadaļā Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS) (Uz eksemplāru balstītā drošība (IBS)).
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Noklusējuma importēšanas pūlu var izmantot, lai ignorētu noklusējuma Group (Grupas) piekļuves
iestatījumus pašreizējam User (Lietotājam). Šajā laukā atrodas nolaižamā izvēlne, kurā ir parādītas
lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas opcijas <Group name> (R/W/D) (<Grupas nosaukums>
(Lasīt/Rakstīt/Dzēst)) katrai no Groups (Grupām), kurās pašreizējam User (Lietotājam) ir
dalībnieka statuss. Iepriekšminētais attiecas arī uz Group (Grupu) Common (Vispārējā).
Piemēram, ja User (Lietotājam) noklusējuma piekļuves tiesības Group (Grupai) Common
(Vispārējā) ir tikai lasīt, tad piekļuves tiesības importētajiem datiem var iestatīt uz lasīt, rakstīt un
dzēst, izvēloties iestatījumu Common (Vispārējā)(Lasīt/Rakstīt/Dzēst).
Veicot i6z datnes importēšanu, var noņemt atzīmi no lauka Skip content verification (document
selection screen) (Izlaist satura pārbaudi (dokumenta atlases ekrāns)). Noņemot atzīmi no šī
lauka, datnē var definēt konkrētus ierakstus, kurus vēlaties importēt (Importa palīga otrajā
darbībā). Ņemiet vērā, ka šī opcija nav pieejama, veicot divu vai vairāk datņu importēšanu.

16.4. 2. importēšanas darbība
Importēšanas palīga Step 2 (2. darbībā) (pieejama vienīgi importējot atsevišķu i6z datni) ir četri
informācijas paneļi. Pirmie divi paneļi ir rediģējami un tiek lietoti, lai atzīmētu, ko vēlaties
importētajā datnē paturēt vai izlaist. Trešajā un ceturtajā paneļos ir tikai lasāma informācija. Šie
paneļi ir aprakstīti tālāk.
1. Pirmajā panelī ar nosaukumu Entities list (Vienību saraksts) tiek rādītas visas augstā līmeņa
vienības (piemēram, Juridiskie statusi, Kontaktpersonas, Vielas, Dokumentācijas utt.), kas
ietilpst datnē. Katra vienība pēc noklusējuma ir atzīmēta un atlasīta importēšanai. Ja kādu no
šiem vienībām nevēlaties importēt, atceliet tās atlasi, kolonnā In (Iekšējs) noņemot no izvēles
rūtiņas atzīmi.
2. Otrajā panelī ar nosaukumu References to (Atsauces uz) tiek rādīti ieraksti, kas atrodas augstā
līmeņa vienībās. Noklikšķiniet uz jebkuras augstā līmeņa vienības, lai skatītu tajā esošos
ierakstus. Piemēram, šajā panelī dokumentācijas vai vielas datu kopā būs iekļauts viss ierakstu
sadaļu koks. Arī šoreiz pēc noklusējuma katrs ieraksts būs atzīmēts un atlasīts importēšanai.
Ja kādu konkrētu ierakstu nevēlaties importēt, atceliet tā atlasi, noņemot no izvēles rūtiņas
atzīmi. Ņemiet vērā, ka vienībās ar ierakstu sadaļu koku var noņemt atzīmes no visu sadaļu, kā
arī atsevišķu sadaļu izvēles rūtiņām.
3. Trešajā panelī ar nosaukumu Referenced from (Atsauce no) tiek rādītas vienības vai ieraksti,
kas saistīti ar first panel (pirmajā panelī) atlasīto vienību. Piemēram, kontaktpersona pirmajā
panelī tiks saistīta ar juridisko statusu, kas arī tiek rādīts pirmajā panelī, un šajā trešajā panelī
var skatīt ietekmēto juridisko statusu. Tas sniegs pārskatu par to, kuras vienības tiek
ietekmētas, atceļot atlasi no jebkuras vienības vai ieraksta pirmajā un otrajā paneļos.
4. Ceturtajā panelī ar nosaukumu Final outcome (Galīgais rezultāts) tiek rādīts, kuras vienības un
ieraksti tiks importēti, Importēšanas palīgā nospiežot Finish (Pabeigt).
Šajā vietā var noklikšķināt uz pogas Back (Atpakaļ), lai veiktu izmaiņas jebkurā no 1. darbības
laukiem, vai uz pogas Finish (Pabeigt), lai veiktu datu importēšanu. Ņemiet vērā, ka nospiežot
Back (Atpakaļ), neviena no Importēšanas palīga 2. darbībā veiktajām izmaiņām netiks saglabāta
un šīs izmaiņas būs jāveic atkārtoti.
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Kad datu importēšana ir pabeigta (veiksmīgi vai neveiksmīgi), IUCLID 6 ekrāna apakšējās daļas
labajā stūrī tiek parādīts uznirstošais paziņojums. Uz šā paziņojuma vai mirgojošā sarkanā apļa
var noklikšķināt, lai tiktu parādīta Background job console (Fona darbu konsole). Šeit ir redzams,
vai datu importēšana ir pabeigta veiksmīgi, vai arī tā nav izdevusies. Ja vēlaties uzzināt vairāk par
datu importēšanu, veiciet dubultklikšķi uz sarkanās joslas, lai tiktu izcelts Import Log (Importa
žurnāls).

17. Eksports
IUCLID 6 ļauj lietotājiem eksportēt tālākminētās vienības, kā arī datu kopas vai dokumentus, kas
tajos ietilpst: Legal entity (Juridiskais statuss), Legal entity site (Juridiskā statusa novietojums),
Substance (Viela), Mixture (Maisījums), Template (Veidne), Category (Kategorija), Dossier
(Dokumentācija), Reference Substance (Atsauces viela), Contact (Kontaktpersona), Annotation
(Anotācija). Šīs sistēmā esošās vienības un datu kopas vai dokumentus var eksportēt, izmantojot
IUCLID Export assistant (Eksportēšanas palīgu), kas palīdzēs Jums noteikt, ko tieši vēlaties
eksportēt. Eksportēšanas palīgu var atvērt divos veidos.
1. Izmantojot Bulk export (Lielapjoma eksporta) ikonu IUCLID 6 sākumlapā

2. Vai arī, ar peles labo pogu noklikšķinot tieši uz datu kopas vai dokumenta, kuru vēlaties
eksportēt.

Neatkarīgi no Eksportēšanas palīga atvēršanas veida, Jūs tiksiet vadīts cauri virknei vedņa
darbību, atkarībā no eksportējamās vienības tipa un vai tas ir atsevišķs vai arī lielapjoma eksports.
Pirmā varianta priekšrocība ir tāda, ka Jūs varat eksportēt lielā apjomā visas dokumentācijas, visas
vielas, visus maisījumus, visas kategorijas, visas veidnes, vai arī visas atsauces vielas. Vienā
eksporta reizē var eksportēt arī dažādus datu kopu tipus, piemēram, vielu datu kopu, maisījumu
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datu kopu un atsauces vielu kombināciju. Turklāt, ja vēlaties, Jūs varat arī atlasīt atsevišķas datu
kopas vai dokumentus, izmantojot Lielapjoma eksportu (skatiet manuāla atlase tālāk).
Otrā varianta priekšrocība ir tāda, ka Jūs varat ātri eksportēt vienu konkrētu datu kopu vai
dokumentu tieši no tās vietas, kur ir redzama vienība, piemēram, atsevišķa maisījuma datu kopa
vai atsevišķs parametra izpētes ieraksts. Turklāt vienībā var tieši izcelt divas vai vairāk datu kopas
vai dokumentus, turot nospiestu taustiņu Shift vai Ctrl, ar peles kreiso pogu noklikšķinot uz datiem,
ko vēlaties eksportēt, un pēc tam noklikšķinot ar peles labo pogu, lai atlasītu komandu Export
(Eksportēt). Pēc tam tiks parādīta Lielapjoma eksporta pirmā darbība.

17.1. Svarīgi noteikumi attiecībā uz eksportēšanu
Veicot eksportēšanu no IUCLID 6, ievērojiet dažus svarīgus noteikumus par to, kas tiek eksportēts
un ko drīkst eksportēt.
1. Lai informāciju un datus varētu eksportēt no IUCLID, Jums ir jābūt lietotājam, kuram ir piešķirta
loma ar piekļuves tiesībām veikt eksportu (tiesības ir iestatītas Lietotāju pārvaldībā, Lomu cilnē
Atļaujas). Ja Jums nav šo piekļuves tiesību, sazinieties lietotāju, kuram IUCLID sistēmā ir
sistēmas administratora tiesības un kurš ir atbildīgs par piekļuves tiesību piešķiršanu citiem
lietotājiem.
2. Tikai tās vienības, datu kopas un/vai dokumenti, kuriem ir tieša atsauce uz (ir saistīti ar) citām
vienībām, piemēram, ja vielai ir atsauce uz kontaktpersonu, eksportēs arī šīs atsauču
vienības..
3. Papildus a), eksportētā vienība, datu kopa vai dokuments neeksportēs vienību, dokumentu vai
datu kopu, uz kuriem ir tiem atsauces, vai arī ar kuriem tie ir saistīti tikai netieši. Piemēram,
eksportējot maisījumu, tiks eksportēta arī viela, kura ir tieši saistīta ar šo maisījumu, bet ne
kategorija, kura ir saistīta ar saistīto vielu.
4. Eksportējot dokumentu (elastīgu ierakstu vai kopsavilkumu), kas ietilpst datu kopā, tā
vecākobjekts (viela, maisījums/produkts vai veidne) arī tiek eksportēts. Tomēr, eksportējot
dokumentu, neviens cits dokuments vai veidne šajā vienībā netiek eksportēti.
5. Saistītās vienības var būt izfiltrētas atbilstoši drošības vai konfidencialitātes prasībām (kuras
User management (Lietotāju pārvaldībā) ir iestatījis lietotājs ar pietiekamām piekļuves
tiesībām), neatkarīgi no tā, vai vienība ir obligāts lauks vai nav.
6. Saraksta ierakstu nevar eksportēt vienu pašu, bet tas ir jāeksportē tikai kopā ar vienību, kas
veido uz šo ierakstu atsauci.

17.2. Eksportēšanas palīga lietošana
Export assistant (Eksportēšanas palīgs) var tikt izveidots, IUCLID 6 sākumlapā, uzdevumu
panelī Tools and administration (Rīki un administrēšana) noklikšķinot uz Bulk export
(Lielapjoma eksports), vai arī ar peles labo pogu noklikšķinot tieši uz konkrētās(-ajām) datu
kopas(-ām) vai dokumenta(-iem), kas iekļauti šajās vienībās, kuras Jūs vēlaties eksportēt, un pēc
tam izvēlnē atlasot Export (Eksportēt). Tālāk ir sniegti norādījumi.
1. Kā ar Eksportēšanas palīga atbalstu izmantot Lielapjoma eksporta pirmo darbību.
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2. Kā izpildīt visas pārējās Eksportēšanas palīga procesa darbības. Šajā procesā ir iesaistītas
dažādas vienības.
Ņemiet vērā, ka, lai eksportēšanas palīgā definētu eksportējamos vienības, daudzās
eksportēšanas palīga procesa darbībās vajadzēs atcelt atlasi no informācijas un datiem, kurus
nevēlaties eksportēt.

17.3. Lielapjoma eksports
Eksportēšanas palīga procesa pirmās darbības nosaukums pēc tās palaišanas no Lielapjoma
eksporta ikonas IUCLID 6 sākumlapā, vai arī tieši eksportējot no vienības divas vai vairāk datu
kopas vai dokumentus, ir Step 1 — Document selection (1. darbība — dokumenta atlase). Šajā
pirmajā darbībā var rīkoties šādi.
1. Izvēlēties, vai vienības līmenī eksportēt visas dokumentācijas, visas vielas, visus maisījumus,
visas kategorijas, visas veidnes vai visas atsauces vielas.
2. Vienībā manuāli izvēlēties konkrētu datu kopu/dokumentu vai vairākas datu
kopas/dokumentus. Izmantojot šo opciju, ir lielāka izdevība atlasīt dažādas datu kopas no
dažādām vienībām, piemēram, datu kopu gan no vielas, gan arī maisījuma vienībām.
Pirmajā opcijā, līdzās vienībai, kuru vēlaties eksportēt, atlasiet atbilstošo radiālo pogu. Lai izvēlētos
otru opciju, atlasiet radiālo pogu līdzās manual selection (manuāla atlase) un pēc tam zem
Document/Entity (Dokumenta/Vienības) rezultātu lodziņa noklikšķiniet uz pogas Add…
(Pievienot…). Šādi tiks izveidots Query (Vaicājuma) lodziņš, kurā varat norādīt datu kopu(-as) vai
dokumentu(-us), kuru(-us) vēlaties eksportēt. Šajā Vaicājuma lodziņā ir četri meklēšanas lauki, lai
palīdzētu Jums filtrēt savu atlasi, kā ir norādīts un aprakstīts tālāk.
1. Result type (Rezultāta tips) — nolaižamajā sarakstā izvēlieties vienības, kuras vēlaties
eksportēt.
2. Query type (Vaicājuma tips) — izvēlieties meklēšanas kritēriju, pēc kura vēlaties veikt
meklēšanu, un aizpildiet ar to dažus vai visus atbilstošos meklēšanas laukus, lai atrastu datu
kopu, kuru meklējat.
3. UUID (GUID) (meklēšana tiek parādīta tikai tad, ja laukā Result type (Rezultāta tips) ir atlasīts
Document (Dokuments)) — šeit ievadiet datu kopas vai dokumenta, ko meklējat, Universal
Unique Identifier (Globāli unikālā identifikatora) numuru.
Ownership (Īpašumtiesības)(šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja ir aktivizēta Instance Based
Security (Uz eksemplāru balstītā drošība)) — izvēlieties kādu no šīm divām opcijām.
4. Owned by me (Pieder man) — šī opcija meklē tikai tās vienības, kas atrodas Jūsu private
security pool (privātajā nodrošinājuma pūlā).
5. Owned by others (Pieder citiem) — šī opcija meklē tikai grupas, kurām Jūs piederat,vai kurām
Jūs esat pārvaldnieks un kuras neietilpst Jūsu private security pool (privātajā nodrošinājuma
pūlā).
6. Group (Grupa) (šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja ir aktivizēta Instance Based Security (Uz
eksemplāru balstītā drošība)) — izvēlieties kādu no nolaižamajā lodziņā minētajām grupām.
Veicot grupas atlasi, tiek parādītas tikai tās vienības, kuras ir piešķirtas atlasītajai grupai.
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Ja parametra izpētes ierakstu, parametra kopsavilkumu vai datu kopu gatavojaties eksportēt,
izmantojot Lielapjoma eksporta palīgu, tad ņemiet vērā, ka šos dokumentus var meklēt tikai,
izmantojot vaicājuma lodziņu un GUID meklēšanas laukā ievadot dokumenta globāli unikālā
identifikatora numuru.
Kad Vaicājuma lodziņā ir ievadīta meklēšanas informācija, noklikšķiniet uz Search (Meklēt), lai tiktu
parādīti rezultāti, vai Clear (Notīrīt), lai to pašu meklēšanu sāktu vēlreiz. Nospiežot uz Search
(Meklēt), rezultātu lodziņā tiek parādīts rezultātu saraksts ar informāciju par katru rezultātu, kas
sadalīts četrās kolonnās: Chemical Name (Ķīmiskais nosaukums), Legal entity name (Juridiskā
statusa nosaukums), Reference substance (Atsauces viela), Last modification date (Pēdējās
modifikācijas datums). Lai meklēšanu paātrinātu, Jūs varat arī veikt ātro meklēšanu, izmantojot
informāciju, kuru vēlaties saņemt šajās četrās kolonnās. Lai to izdarītu, tekstlodziņā Filter by
representation (Filtrēt pēc apraksta) (atrodas tieši virs meklēšanas rezultātiem) ievadiet Chemical
Name (Ķīmiskā nosaukuma), Legal entity name (Juridiskā statusa nosaukuma), Reference
substance (Atsauces vielas) un Last modification date (Pēdējās modifikācijas datuma) pirmos
burtus, ciparus vai vārdus. Šādi tiks automātiski radīts un filtrēts rezultātu saraksts, kurā Jūs
varēsiet veikt izvēli.
Kad, izmantojot Vaicājuma lodziņu, meklēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz pogas Assign (Piešķirt),
lai Eksportēšanas palīga pirmajā darbībā aizpildītu Dokumenta/Vienības rezultātu sarakstu. Tās
būs eksportēšanai paredzētās datu kopas un/vai dokumenti. Atlasītās datu kopas un/vai
dokumentus jebkurā laikā var Add (Pievienot) vai Remove (Noņemt). Ja divas vai vairāk datu
kopas vai dokumenti tiek eksportēti tieši no vienības, tad Eksportēšanas palīga pirmajā darbībā
Document/Entity (Dokumenta/Vienības) rezultātu saraksts automātiski tiks aizpildīts ar Jūsu
izvēlētajām datu kopām vai dokumentiem. Šos rezultātus jebkurā Eksportēšanas palīga procesa
posmā var rediģēt, izmantojot pogas Add (Pievienot) un Remove (Noņemt).

17.4. Vielu eksportēšana
Lielapjoma eksporta opcijā izvēloties all Substances (visas vielas) vai eksportējot vielu vai vielas
tieši no vielas vienības, ir jāizpilda visas tās pašas Eksportēšanas palīga darbības, izņemot
darbību Verify selected documents: Verify the selected documents or select/deselect as
appropriate (Pārbaudiet atlasītos dokumentus: pārbaudiet atlasītos dokumentus vai pēc vajadzības
atlasiet/atceliet atlasi). Šī darbība tiek parādīta vienīgi, ja tiek eksportēta atsevišķa datu kopa vai
dokuments un Jums tiek ļauts atcelt vienību un dokumentu atlasi, uz kuriem ir atsauce Jūsu vielai,
piemēram, Legal entity (Juridiskais statuss) vai parametra izpētes ieraksts.

17.4.1. Select submission type (Atlasīt iesniegšanas tipu)
Šajā Eksportēšanas palīga darbībā (pirmā darbība atsevišķiem eksportiem un otra darbība
lielapjoma eksportam) ir divas opcijas, ko var atšķirt pēc divām cilnēm ekrāna augšējā kreisās
puses stūrī: Substance (Viela) un Use related categories (Ar lietošanu saistītās kategorijas).
Cilnē Substance (Viela) atbilstoši iesniegšanas tipam var definēt, kāda viela tiks eksportēta.
Piemēram, ja eksportējamā(-ās) viela(-as) ir piešķirtas tādam specifiskam vielas tipam kā BPR
Active Substance application (BR aktīvo vielu lietotne), tad Eksportēšanas palīgā tiks atlasīta(-as)
tikai viela(-as) ar šo iesniegšanas tipu. Atlasiet savu iesniegšanas tipu, noklikšķinot uz radiālās
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pogas, kas atrodas līdzās iesniegšanas tipam, kuru vēlaties eksportēt. Atlasītās vienības tiks
parādītas katras Eksportēšanas palīga procesa darbības informācijas apgabalā.
Cilnē Use related categories (Ar lietošanu saistītās kategorijas) var norādīt, vai eksportā ir jālieto ar
kategoriju saistītā informācija. Šajā opcijā ir iekļautas tikai ar kategoriju saistītās vielas un tikai ar
nosacījumu, ka Jums Kategorijām ir vismaz Lasīšanas piekļuve.
Ir iespējams izvēlēties kādu no šīm trim opcijām.
1. Yes (Jā) (atlasīta pēc noklusējuma) — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai eksportētu visus datus,
kas saistīti ar visām kategorijām, ar kurām viela ir savienota.
2. No (Nē) — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai eksportā neiekļautu nevienu kategoriju un ar tām
saistīto informāciju.
3. Select category (ies) (Atlasīt kategoriju (-ijas)) — atzīmējot šo opciju, tiek parādīts panelis ar
visām saistītajām kategorijām. Šajā saistīto kategoriju sarakstā var atlasīt vienu vai vairākas
kategorijas, noklikšķinot uz tām. Eksportā tiek iekļautas tikai atlasītās kategorijas.

17.4.2. Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)
Šajā darbībā var definēt, kādu konfidenciālo informāciju iekļaut eksportā.
1. Pirmajā opcijā ar nosaukumu Detail level of document fields (Dokumentu lauku detalizētais
līmenis) tiek piedāvātas trīs izvēles iespējas.
a. All fields, including confidential test material information (Visi lauki, tostarp konfidenciālā
testa materiāla informācija) — izvēlieties šo opciju, ja vēlaties, lai tiktu eksportēti visi lauki un
visa testa materiāla informācija.
b. All fields, excluding confidential test material information (Visi lauki, izņemot konfidenciālo
testa materiāla informāciju) — izvēlieties šo opciju, ja vēlaties, lai tiktu eksportēti visi lauki,
bet izņemot visu testa materiāla informāciju.
c. Basic level (Pamata līmenis) — izvēlieties šo opciju, ja vēlaties, lai eksportā tiktu iekļauti
tikai “pamata” lauki. Pamata laukos ietilpst visi lauki, izņemot parametru izpētes ierakstus
šādās IUCLID sadaļās zem OECD tiesību aktiem: Physico-chemical properties
(Fizikālķīmiskās īpašības), Analytical methods (Analītiskās methodes), Degradation and
accumulation (Noārdīšanās un uzkrāšana), Effects on biotic systems ( Ietekme uz
biotiskajām sistēmām), Efficacy (Iedarbība), Health effects (Ietekme uz veselību), Pesticide
residue chemistry (Pesticīdu atlieku ķīmija).
2. Otrajā opcijā ar nosaukumu Confidentiality (Konfidencialitāte) var izvēlēties, kādu informāciju
eksportēt.
Visa konfidenciālā informācija eksportēšanai tiek atlasīta automātiski. Lai atlasītu un izvēlētos,
kuru konfidenciālo informāciju eksportēt, noklikšķiniet uz nolaižamā lodziņa un atceliet atlasi no
sarakstā iekļautajām opcijām, ar kurām tika iezīmēti lauki, kurus Jūs nevēlaties eksportēt.
CBI — konfidenciāla komerciālā informācija.
IP — intelektuālais īpašums.
No PA — nav publiski pieejams.
Ir iespējams arī izvēlēties eksportēt tikai konfidenciālo informāciju, atceļot atlasi no lodziņa Not
confidential (Nekonfidenciāls).
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3. Trešā opcija ar nosaukumu Use restricted to selected regulatory programmes (Atlasītajām
regulējošām programmām lietot ierobežotā apmērā) ļauj definēt, kādi regulējoši mērķi (ja tādi
vispār ir) ir piešķirti vielai(-ām), kuras Jūs eksportējat un vēlaties eksportēt.
Nolaižamajā lodziņā vajadzēs atvērt regulējošo programmu sarakstu. Visas regulējošās
programmas eksportēšanai tiek atlasītas automātiski. Noņemiet atlasi no regulējošām
programmām, kuras nevēlaties iekļaut eksportā.
Ir iespējams arī nolaižamajā sarakstā atcelt atlasi no No regulatory purposes (Nav regulējošu
mērķu), kad tiks eksportēti vielas vienības lauki, kas nav atzīmēti ar regulējošo programmu.

17.4.3. Administrative data properties (Administratīvo datu rekvizīti)
Šajā darbībā var sīkāk definēt eksporta nosacījumus, izmantojot dažādus vielu datu elementus, kā
ir aprakstīts tālāk.
1. Koncentrēts izpētes kopsavilkums.
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros informācija par
Robust study summary (Koncentrēto izpētes kopsavilkumu) ir ievadīta eksportējamās vienībās,
datu kopās vai dokumentos. Opcijas Yes (Jā) atlasi var atcelt, lai izslēgtu visus laukus, kuros ir
bijusi ievadīta koncentrētā izpētes kopsavilkuma informācija. Opcijas No (Nē) atlasi var atcelt,
lai iekļautu visus laukus, kuros ir sniegta koncentrētā izpētes kopsavilkuma informācija. Opcijas
Where Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Ja Koncentrēts
izpētes kopsavilkums nav piemērojams (piemēram, parametru novērtējumu kopsavilkumos))
atlasi var atcelt, lai izslēgtu visus laukus, kuros koncentrēts izpētes kopsavilkums nav
piemērojams.
2. Tiek lietots klasifikācijai.
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros ir ievadīta informācija
par opciju Used for classification (Tiek lietots klasifikācijai). Opcijas Yes (Jā) atlasi var atcelt, lai
izslēgtu visus laukus, kuros ir bijusi ievadīta koncentrētā izpētes kopsavilkuma informācija.
Opcijas No (Nē) atlasi var atcelt, lai iekļautu visus laukus, kuros ir sniegta koncentrētā izpētes
kopsavilkuma informācija. Opcijas Where Used for classification is not applicable (e.g. endpoint
summaries) (Ja opcija Tiek lietots klasifikācijai nav piemērojama (piemēram, parametru
novērtējumu kopsavilkumos)) atlasi var atcelt, lai izslēgtu visus laukus, kuros koncentrēts
izpētes kopsavilkums nav piemērojams.
3. Tiek lietots materiālu drošības datu lapai (MSDS).
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros ir ievadīta informācija
par opciju Used for MSDS (Tiek lietots MSDS). Opcijas Yes (Jā) atlasi var atcelt, lai izslēgtu
visus laukus, kuros ir bijusi ievadīta koncentrētā izpētes kopsavilkuma informācija. Opcijas No
(Nē) atlasi var atcelt, lai iekļautu visus laukus, kuros ir sniegta koncentrētā izpētes
kopsavilkuma informācija. Opcijas Where Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint
summaries) (Ja opcija Tiek lietots MSDS nav piemērojama (piemēram, parametru novērtējumu
kopsavilkumos)) atlasi var atcelt, lai izslēgtu visus laukus, kuros koncentrēts izpētes
kopsavilkums nav piemērojams.
4. Mērķa karodziņi.
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros ir ievadīti šādi mērķa
karodziņi: galvenā izpēte, atbalstošā izpēte, pierādījumu kopums, ignorētā izpēte, laukus ar
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tukšiem mērķa karodziņiem un laukus, kuriem mērķa karodziņš nav piemērojams. Noņemiet
atlasi no jebkuras šīs opcijas, lai attiecīgais mērķa karodziņš netiktu eksportēts.
5. Atteikšanās no datiem.
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros ir ievadīti dati par
Data waiving (Atbrīvojumu no datu iesniegšanas prasības), piemēram, Study not technically
feasible (Izpēte nav tehniski iespējama) vai Exposure considerations (Pakļaušanas iedarbībai
apsvērumi). Lai šī informācija netiktu eksportēta, atceliet attiecīgā lodziņa atlasi.
6. Izpētes rezultāta tips
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros ir ievadīts Study
result type (Izpētes rezultāta tips), piemēram, Experimental result (Eksperimentālais rezultāts)
vai Read-across based on grouping of substances (Analoģiju meklēšana, pamatojoties uz vielu
grupēšanu) (kategoriju pieeja). Lai šī informācija netiktu eksportēta, atceliet attiecīgā lodziņa
atlasi.
7. Uzticamība.
Nolaižamais lodziņš automātiski atlasa eksportēšanai visus laukus, kuros ir ievadīti dati par
Reliability (Uzticamību), piemēram, reliable without restrictions (uzticams bez ierobežojumiem)
vai not assignable (nav piešķirams). Lai šī informācija netiktu eksportēta, atceliet attiecīgā
lodziņa atlasi.

17.4.4. Settings (Iestatījumi)
Šajā darbībā Jūs varat atlasīt, vai vēlaties iekļaut vai izslēgt Attachments (Pielikumus) un
Annotations (Anotācijas), kuras ir saistītas ar eksportējamo(-ām) vielu(-ām). No opcijām, kas
iekļautas Annotations (Anotācijās) un Attachments (Pielikumos), var atlasīt tikai vienu iespēju.
Ņemiet vērā, ka noklusējuma atlasē ir iekļautas visas saistītās anotācijas un Jūsu pielikumu
eksportēšanas noliegums.

17.4.5. Verify selected documents (only for single exports) (Pārbaudīt atlasītos
dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem))
Šī darbība tiek parādīta, tikai eksportējot atsevišķu datu kopu vai atsevišķu dokumentu.
Šeit būs redzami četri informācijas paneļi. Pirmie divi paneļi ir rediģējami un tiek lietoti, lai atzīmētu,
ko Jūs vēlaties eksportētajā datnē paturēt vai izlaist. Trešajā un ceturtajā paneļos ir tikai lasāma
informācija. Visi šie paneļi ir aprakstīti tālāk.
1. Pirmajā panelī ar nosaukumu Entities list (Vienību saraksts) tiek rādītas visas augstā līmeņa
vienības (piemēram, Juridiskie statusi, Kontaktpersonas utt.), kas ietilpst datnē. Katra vienība
pēc noklusējuma ir atzīmēta un atlasīta eksportēšanai. Ja kādu no šīm vienībām nevēlaties
eksportēt, atceliet tās atlasi, kolonnā In (Iekšējs) noņemot no izvēles rūtiņas atzīmi.
2. Otrajā panelī ar nosaukumu References to (Atsauces uz) tiek rādīti ieraksti, kas atrodas augstā
līmeņa vienībās. Noklikšķiniet uz jebkuras augstā līmeņa vienības, lai skatītu tajā esošos
ierakstus. Piemēram, šajā panelī dokumentācijas vai vielas datu kopā būs iekļauts viss ierakstu
sadaļu koks. Arī šoreiz pēc noklusējuma katrs ieraksts būs atzīmēts un atlasīts eksportēšanai.
Ja kādu konkrētu ierakstu nevēlaties eksportēt, atceliet tā atlasi, noņemot no izvēles rūtiņas
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atzīmi. Ņemiet vērā, ka vienībās ar ierakstu sadaļu koku var noņemt atzīmes no visu sadaļu, kā
arī atsevišķu sadaļu izvēles rūtiņām.
3. Trešajā panelī ar nosaukumu Referenced from (Atsauce no) tiek rādītas vienības vai ieraksti,
kas ir saistītas ar pirmajā panelī atlasīto vienību. Piemēram, kontaktpersona pirmajā panelī tiks
saistīta ar juridisko statusu, kas arī tiek rādīts pirmajā panelī, un šajā trešajā panelī var skatīt
ietekmēto juridisko statusu. Tas sniegs pārskatu par to, kuras vienības tiek ietekmētas, atceļot
atlasi no jebkuras vienības vai ieraksta pirmajā un otrajā paneļos.
4. Ceturtajā panelī ar nosaukumu Final outcome (Galīgais rezultāts) tiek rādīts, kuras vienības un
ieraksti tiks importēti, Eksportēšanas palīgā nospiežot Finish (Pabeigt).

17.4.6. Enter additional administrative information (Ievadīt papildu administratīvo
informāciju)
Ievadiet šeit lodziņā Remarks (Piezīmes) jebkādus komentārus, kurus vēlaties pievienot savam
eksportam (ne vairāk kā 32 365 rakstzīmes).

17.4.7. Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)
Šajā pēdējā darbībā var norādīt atrašanās vietu lokālajā IT vidē, kurā tiks saglabāti eksportētie
dati. Noklikšķiniet uz Browse (Pārlūkot), lai atlasītu eksporta galamērķi.
Lai palīdzētu pārvaldīt eksporta datņu struktūru, var arī izmantot opciju create new subfolder after
(izveidot jaunu apakšmapi pēc) [X] files (datnēm). Šī opcija tiek izmantota vecākām datņu
sistēmām, kuras neatbalsta mapēs lielu datņu apjomu. Šajā opcijā iestatītais noklusējuma skaitlis ir
1000, taču šo vērtību var nomainīt uz jebkuru skaitli intervālā no 500 līdz 10000.

17.5. Maisījumu/Produktu eksportēšana
Maisījumu eksportēšanai ir jāveic daudzas darbības, kuras ir līdzīgas vielu eksportēšanas
gadījumā. Gadījumos, kad divi eksporta tipi sakrīt, tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu,
kurā ir pilnībā aprakstītas, kā arī norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) starp šiem diviem
eksporta tipiem.

17.5.1. Select submission type (Atlasīt iesniegšanas tipu)
Darbība Atlasīt iesniegšanas tipu ir līdzīga tādai pašai darbībai, kas jāveic, eksportējot vielas, bet
ar divām atšķirībām.
1. Šeit ir mazāks saraksts ar iesniegšanas tipiem, no kuriem veikt atlasi atbilstoši
maisījumu/produktu datu kopām pieejamajiem iesniegšanas tipiem.
2. Šeit ir pievienota opcija ar nosaukumu use mixture components (lietot maisījuma
komponentus). Šeit var atlasīt Yes (Jā), lai iekļautu visus parametru datus no vienībām, kuras
ir saistītas ar eksportējamo maisījumu/produktu. Atlasot No (Nē), tie paši parametru dati netiks
eksportēti.
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17.5.2. Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)
Skatiet sadaļu Datu aizsardzības karodziņi

17.5.3. Administrative data properties (Administratīvo datu rekvizīti)
Skatiet sadaļu Administratīvo datu rekvizīti

17.5.4. Settings (Iestatījumi)
Skatiet sadaļu Iestatījumi

17.5.5. Pārbaudīt atlasītos dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem)
Skatiet sadaļu Pārbaudīt atlasītos dokumentus

17.5.6. Enter additional administrative information (Ievadīt papildu administratīvo
informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.5.7. Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)
Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.6. Kategoriju eksports
Kategoriju eksportēšanai ir jāveic daudzas darbības, kuras ir līdzīgas vielu eksportēšanas
gadījumā. Gadījumos, kad divi eksporta tipi sakrīt, tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu,
kurā ir pilnībā aprakstītas, kā arī norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) starp šiem diviem
eksporta tipiem.

17.6.1. Select submission type (Atlasīt iesniegšanas tipu)
Darbība Atlasīt iesniegšanas tipu ir līdzīga tādai pašai darbībai, kas jāveic, eksportējot vielas, bet
ar vienu atšķirību. Šeit ir mazāks saraksts ar iesniegšanas tipiem, no kuriem veikt atlasi atbilstoši
kategorijām pieejamajiem iesniegšanas tipiem.

17.6.2. Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)
Šeit ir jāveic tā pati darbība, kas eksportējot vielas, bet ar vienu atšķirību. Šeit nevar definēt, kāds
testa materiāls (ja vispār tāds ir) tiek eksportēts. Šīs darbības aprakstu skatiet sadaļā Datu
aizsardzības karodziņi.
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17.6.3. Administrative data properties (Administratīvo datu rekvizīti)
Skatiet sadaļu Administratīvo datu rekvizīti

17.6.4. Settings (Iestatījumi)
Skatiet sadaļu Iestatījumi

17.6.5. Verify selected documents (only for single exports) (Pārbaudīt atlasītos
dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem))
Skatiet sadaļu Pārbaudīt atlasītos dokumentus

17.6.6. Enter additional administrative information (Ievadīt papildu administratīvo
informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.6.7. Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)
Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.7. Veidņu eksports
Veidņu eksportēšanai ir jāveic daudzas darbības, kuras ir līdzīgas vielu eksportēšanas gadījumā.
Gadījumos, kad divi eksporta tipi sakrīt, tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu, kurā ir
pilnībā aprakstītas, kā arī norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) starp šiem diviem eksporta
tipiem.

17.7.1. Select submission type (Atlasīt iesniegšanas tipu)
Skatiet sadaļu Atlasīt iesniegšanas tipu

17.7.2. Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)
Skatiet sadaļu Datu aizsardzības karodziņi

17.7.3. Administrative data properties (Administratīvo datu rekvizīti)
Skatiet sadaļu Administratīvo datu rekvizīti

17.7.4. Settings (Iestatījumi)
Skatiet sadaļu Iestatījumi
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17.7.5. Verify selected documents (only for single exports) (Pārbaudīt atlasītos
dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem))
Skatiet sadaļu Pārbaudīt atlasītos dokumentus

17.7.6. Enter additional administrative information (Ievadīt papildu administratīvo
informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.7.7. Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)
Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.8. Export of Reference substances (Atsauces vielu eksports)
Atsauces vielu eksportēšanai ir jāveic daudzas darbības, kuras ir līdzīgas vielu eksportēšanas
gadījumā. Gadījumos, kad divi eksporta tipi sakrīt, tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu,
kurā ir pilnībā aprakstītas, kā arī norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) starp šiem diviem
eksporta tipiem.

17.8.1. Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)
Šeit ir jāveic tā pati darbība, kas eksportējot vielas, bet ar vienu atšķirību. Šeit nevar definēt, kāds
testa materiāls (ja vispār tāds ir) tiek eksportēts. Šīs darbības aprakstu skatiet sadaļā Datu
aizsardzības karodziņi.

17.8.2. Settings (Iestatījumi)
Skatiet sadaļu Iestatījumi

17.8.3. Enter additional administrative information (Ievadīt papildu administratīvo
informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.8.4. Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)
Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.9. Dokumentāciju eksports
Dokumentāciju eksportēšanai ir jāveic daudzas darbības, kuras ir līdzīgas vielu eksportēšanas
gadījumā. Gadījumos, kad divi eksporta tipi sakrīt, tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu,
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kurā ir pilnībā aprakstītas, kā arī norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) starp šiem diviem
eksporta tipiem.

17.9.1. Settings (Iestatījumi)
Šī ir tā pati darbība, kas vielām — skatiet iepriekš sadaļu Iestatījumi, — tikai netiek piedāvāta
iespēja eksportēt pielikumus.

17.9.2. Enter additional administrative information (Ievadīt papildu administratīvo
informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.9.3. Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)
Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.10.

Visu citu vienību, datu kopu un dokumentu eksports

Ir arī citas vienības, datu kopas un dokumenti, kurus var eksportēt papildus iepriekšminētajām
pamatvienībām. Šīs citas vienības, datu kopas un dokumentus var atlasīt un eksportēt tikai,
izmantojot opciju manuālā atlase, kā ir aprakstīts iepriekš, vai tieši — vienībā ar peles labo pogu
noklikšķinot uz pašiem dokumentiem vai datu kopām.
Tālāk ir izklāstīts Eksportēšanas palīga process pārējām vienībām, dokumentiem vai datu kopām,
un tas ir sadalīts Eksportēšanas palīga procesa darbībās. Darbības sākas no Lielapjoma eksporta
procesa otrās darbības un otrās darbības, eksportējot atsevišķu datu kopu vai dokumentu tieši no
vienības. To eksportēšanas process ir līdzīgs iepriekš aprakstītajām darbībām, un sakritības
gadījumā ir sniegta saite uz pilnīgāku šīs darbības iespēju aprakstu.

17.11.

Juridisko statusu un Juridisko statusu novietojumu eksports

Tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu, kurā šī darbība ir aprakstīta konkrētāk, kā arī
norādītas atšķirības (ja tādas ir) atsevišķās darbībās.

17.11.1.

Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)

Šī ir tā pati darbība, kas aprakstīta sadaļā Datu aizsardzības karodziņi, bet ar vienu atšķirību. Šeit
nevar definēt, kāds testa materiāls (ja tāds vispār ir) tiek eksportēts.

17.11.2.

Settings (Iestatījumi)

Skatiet sadaļu Iestatījumi
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17.11.3.
Verify selected documents (only for single exports) (Pārbaudīt atlasītos
dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem))
Skatiet sadaļu Pārbaudīt atlasītos dokumentus

17.11.4.
Enter additional administrative information (Ievadīt papildu
administratīvo informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.11.5.

Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)

Šī ir tā pati darbība, kas aprakstīta sadaļā Atlasīt eksportēto datņu mapi, tikai netiek piedāvāta
iespēja izveidot apakšmapi pēc 500 vai vairāk datnēm.

17.12.

Kontaktpersonu eksports

Tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu, kurā šī darbība ir aprakstīta konkrētāk, kā arī
norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) atsevišķā darbībā.

17.12.1.
Enter additional administrative information (Ievadīt papildu
administratīvo informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.12.2.

Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)

Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.13.

Anotācijas

Tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu, kurā šī darbība ir aprakstīta konkrētāk, kā arī
norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) atsevišķā darbībā.

17.13.1.

Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)

Šī darbība pašlaik ir tukša, nospiediet Next (Tālāk)

17.13.2.

Settings (Iestatījumi)

Šī ir tā pati darbība, kas iepriekš aprakstīta sadaļā Iestatījumi, bet ar vienu atšķirību. Šajā darbībā
ir tikai iespējams eksportēt vai neeksportēt pielikumus, bet nav iespējams eksportēt vai
neeksportēt anotācijas.
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17.13.3.
Verify selected documents (only for single exports) (Pārbaudīt atlasītos
dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem))
Skatiet sadaļu Pārbaudīt atlasītos dokumentus

17.13.4.
Enter additional administrative information (Ievadīt papildu
administratīvo informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.13.5.

Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)

Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi

17.14.

Parametru ieraksti

Tālākajos ieteikumos ir norādīta saite uz sadaļu, kurā šī darbība ir aprakstīta konkrētāk, kā arī
norādītas jebkādas atšķirības (ja tādas ir) atsevišķā darbībā.

17.14.1.

Data protection flags (Datu aizsardzības karodziņi)

Skatiet sadaļu Datu aizsardzības karodziņi

17.14.2.

Administrative data properties (Administratīvo datu rekvizīti)

Skatiet sadaļu Administratīvo datu rekvizīti

17.14.3.

Settings (Iestatījumi)

Skatiet sadaļu Iestatījumi

17.14.4.
Verify selected documents (only for single exports) (Pārbaudīt atlasītos
dokumentus (tikai atsevišķiem eksportiem))
Skatiet sadaļu Pārbaudīt atlasītos dokumentus

17.14.5.
Enter additional administrative information (Ievadīt papildu
administratīvo informāciju)
Skatiet sadaļu Ievadīt papildu administratīvo informāciju

17.14.6.

Select the folder of the exported files (Atlasīt eksportēto datņu mapi)

Skatiet sadaļu Atlasīt eksportēto datņu mapi
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18. Print (Izdrukāt)
IUCLID 6 ļauj izveidot PDF dokumentus un izdrukāt šādas datnes: Substance datasets (Vielu datu
kopas), Mixture/Product datasets (Maisījumu/Produktu datu kopas), Templates (Veidnes),
Categories (Kategorijas), Dossiers (Dokumentācijas), Endpoint study records (Parametru izpētes
ierakstus), Endpoint summary records (Parametru kopsavilkuma ierakstus), Reference substances
(Atsauces vielas), Literature references (Bibliogrāfijas), Legal entity sites (Juridisko statusu
novietojumus), Legal entities (Juridiskos statusus), Contacts (Kontaktpersonas), Annotations
(Anotācijas).
Pirms PDF dokumentu izveidošanas un izdrukāšanas jāņem vērā daži svarīgi punkti.
1. PDF dokumentus var izveidot un pēc tam izdrukāt tikai ar nosacījumu, ka IUCLID lietotāja
kontam ir piešķirta loma, kurai ir atļauts veikt drukāšanu. Šīs tiesības ir iestatītas Lietotāju
pārvaldībā, Lomu cilnē Atļaujas.
2. Vienā reizē nevar izdrukāt vairāk par vienu no iepriekšminētajām datnēm. Ja vēlaties,
piemēram, izdrukāt divus atsevišķus parametru novērtējumu kopsavilkumus, ir jāizveido divi
atsevišķi PDF dokumenti.
3. Visa informācija, kas ar karodziņiem ir atzīmēta kā konfidenciāla, tiks iekļauta PDF dokumentā.
4. Visas vienības, uz kurām drukājamai datu kopai vai dokumentam ir atsauce, arī tiks iekļauti
PDF dokumentā. Piemēram, drukājot Kategoriju, kurai ir saite uz Juridisko statusu, PDF
dokumentā tiks iekļauta arī informācija par Juridisko statusu.
5. Pārmantotos Parametru izpētes un kopsavilkuma ierakstus no veidnes atsevišķi izdrukāt nevar,
taču tie ir iekļauti PDF dokumentā, kad tiek izdrukāta visa datu kopa.

18.1. Drukāšanas palīgs
Piekļūt Drukāšanas palīgam un izveidot PDF dokumentu drukāšanai var divos veidos.
1. Ar peles labo pogu noklikšķinot tieši uz datnes, no kuras vēlaties izveidot PDF dokumentu, un
parādītajā izvēlnē noklikšķinot uz Print (Izdrukāt).
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2. IUCLID ekrāna augšējā kreisās puses stūrī noklikšķinot uz File (Datne) un izvēlnē atlasot Print
(Izdrukāt).

Neatkarīgi no izvēlētā drukāšanas veida, tiks parādīts tas pats IUCLID Drukāšanas palīgs, lai
sniegtu informāciju par PDF dokumenta izveidošanu.

18.2. Drukāšanas palīga lietošana
Kad Drukāšanas palīgs atveras, PDF dokumenta izveidošanai ir jāveic viena darbība.
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Zem virsraksta Output file (Izvaddatne) ir redzams ceļš, kas norāda, kur PDF dokuments tiks
saglabāts lokālajā IT vidē. Noklikšķiniet uz pogas Browse (Pārlūkot), lai mainītu vietu, kur PDF
dokuments tiks saglabāts. Zem šī virsraksta ir četras opcijas ar izvēles rūtiņām, kuras var atzīmēt
vai no kurām noņemt atzīmes.
1. Print annotations (Izdrukāt anotācijas) (pēc noklusējuma nav atzīmēta). Šo opciju atzīmējot,
visas datu kopas, dokumenta vai vienības anotācijas tiks iekļautas izveidotajā PDF dokumentā.
2. Print empty fields (Izdrukāt tukšos laukus) (pēc noklusējuma nav atzīmēta). Šo opciju
atzīmējot, visi datu kopas, dokumenta vai vienības tukšie lauki tiks iekļauti izveidotajā PDF
dokumentā.
3. Print cover page (Izdrukāt titullapu) (pēc noklusējuma atzīmēta). Atstājot šo izvēles rūtiņu
atzīmētu, izveidotajam PDF dokumentam būs titullapa ar šādu informāciju.
a. Vielas nosaukums
b. Juridiskā statusa īpašnieks
c. Izdrukas datums
4. Open viewer for print output (atvērt izdrukas skatītāju) (pēc noklusējuma atzīmēta).
Atstājot šo izvēles rūtiņu atzīmētu, PDF dokuments pēc tā saglabāšanas lokālajā IT vidē
atvērsies automātiski.
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18.3. Satura rādītājs un PDF dokumenta struktūra
Izveidotajā PDF dokumentā zem titullapas atradīsies satura rādītājs. Tas palīdzēs atrast
informāciju, kuru vēlaties skatīt. Lielām datnēm, piemēram, datu kopām, PDF dokuments būs
strukturēts atbilstoši sadaļām, kurās atrodas informācija — skatiet nākamos piemērus.
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19. Papildu palīdzības saņemšana
Ja bez IUCLID 6 palīdzības sistēmā pieejamās palīdzības Jums ir nepieciešama papildu palīdzība,
rīkojieties šādi.
1. Skatiet IUCLID 6 tīmekļa vietni http://iuclid.eu, kurā var atrast jaunākos rakstus, dažādas
rokasgrāmatas un Bieži uzdoto jautājumu apkopojumu. Piemēram, ir pieejama plašāka
informācija par datu migrāciju no IUCLID 5 un IUCLID spraudņiem.
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2. Sazinieties bez maksas ar ECHA palīdzības dienestu, izmantojot saziņas veidlapu adresē
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Tā ir tīmekļa tiešsaistes veidlapa, kurā
var norādīt, kāda veida palīdzība ir nepieciešama, lai šo informāciju varētu pārsūtīt tuvākajam
atbilstošajam ekspertam. Palīdzības dienesta kolektīvs uz Jūsu jautājumu sniegs atbildi angļu
valodā 15 darba dienu laikā. Atbildi var saņemt arī citas ES valsts valodā, taču, ņemiet vērā, ka
tās sagatavošanai var būt nepieciešams vairāk nekā 15 dienas.

19.1. Sazināšanās ar ECHA palīdzības dienestu, lai saņemtu tehnisko
atbalstu
IUCLID 6 ir veikta pilnīga testēšana. Tomēr, ja IUCLID 6 instalēšanas un/vai lietošanas laikā
konstatējat jebkādas problēmas, kuru cēlonis varētu būt tehniska problēma programmatūrā, par
tām varat ziņot tīmekļa veidlapā, kas atrodama ECHA palīdzības dienesta adresē:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Ja lietojat IUCLID 6 Server, pirmām kārtām ziņojiet par problēmu sistēmas administratoram.
Veidlapā ir jāveic trīs darbības.
1. Ievadiet kontaktinformāciju, saistību ar ES un atlasiet tēmu I need technical support on
IUCLID 6 (Ir nepieciešams tehniskais atbalsts par IUCLID 6).
2. Ievadiet tēmu, jautājumu un pēc iespējas pilnīgāk aizpildiet tehniskās opcijas. Piemēram,
aprakstiet darbības, kuras veicāt, pirms izveidojās attiecīgā problēma. Ja ziņojumu apgabalā ir
bijis parādīts kļūdas ziņojums, tad iekļaujiet to. Ja vēlaties nosūtīt ECHA jebkādas datnes, tad
to var izdarīt nākamajā lapā.
3. Šeit var pievienot datni(-es), piemēram, ekrānuzņēmumus un žurnāldatnes. Apstipriniet visu
informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Send email (Nosūtīt e-pastu).
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